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CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI „DE PROFESIE, OM”  

ÎN ANUL 2021 

 

 

În anul supus raportării, deşi contextul pandemiei ne-a limitat acţiunile, am reuşit să 

realizăm următoarele acţiuni: 

- Strângeri de fonduri pentru aproximativ 100 de copii diagnisticaţi cu tulburări în 

dezvoltare prin completarea formularelor D230 ; 

- În anul 2021 asociaţia noastră a sprijinit prin strângeri de fonduri 5 persoane diagnosticate 

cu boli grave, obţinând pentru acestea diverse sponsorizări pentru tratamentele extrem de 

costisitoare. 

- De asemenea copiii doritori au beneficiat de şedinţe de hipoterapie şi terapie  3C  

organizate de domnul psihoterapeut Elias Costin, Psihoterapie, Logopedie, Terapie 

Comportamentală şi Ocupaţională organizate de psihologii asociaţiei : Romeo Mărăcineanu şi 

Claudia Grigore, precum şi kinetoterapie organizate de terapeutul Raluca Niţă.  De asemenea 

aceştia au fost susţinuţi de asistentele medicale voluntare Gabriela Savu şi Gabriela Bratu. 

- Săptămânal au fost desfăşurate ateliere tematice cu ocazia diferitelor zile naţionale şi 

internaţionale, ateliere de pictură, handmade, olarit şi altele. 

- Asociaţia Hera Kids Târgovişte a pus la dispoziţie locul de joacă, în mai multe rânduri, 

pentru copiii noştri speciali, aceştia bucurându-se de nenumăratele activităţi recreative, atât din 

spaţiul de joaca interior cât şi din cel exterior. La fiecare acţiune au participat aproximativ 10 copii. 

- Copiii asociaţiei s-au bucurat de locul de joacă Zbenguială cu Pitici din Ploieşti, pus la 

dispoziţia acestora cu titlu gratuit de către proprietar. 

- Copiii asociaţiei s-au bucurat, de asemenea, şi de o zi petrecută la Grădina tematică 

Senzoria din  Movila - Ilfov, pusă la dispoziţia acestora cu titlu gratuit. 

- Prin asociaţia noastră, societatea Wetterbest  a sprijinit  reconstrucţia unei case din 

comuna Scorţeni afectată de un incendiu. 

- Din păcate, în anul supus raportării, familia Militaru din Băicoi, şi-aşa greu încercată cu 

un copil suferind de encefalopatie epileptică, imobilizat la pat, şi-a pierdut locuinţa şi toate bunurile 

într-un incendiu. Salutăm cu această ocazie mobilizarea Armatei Române în a-şi ajuta camaradul, 

a vecinilor şi prietenilor. Pe lângă sprijinul acestora, prin intermediul asociaţiei noastre au fost 

obţinute fonduri şi materiale de aproximativ 50.000 lei. 

- Prin intermediul protocolului de colaborare încheiat cu Asociaţia Magic, 18 familii care 

au în componenţă copii speciali au benefeciat de o tabără gratuită timp de o săptămână în Staţiunea 



Straja din Hunedoara. Alături de aceştia au mers în tabără psihologii, terapeuţii şi voluntarii 

asociaţiei.  

- De asemenea, tot cu sprijinul Asociaţiei Magic, 20 de familii cu copii speciali au 

beneficiat de câte o zi petrecută la Complexul de relaxare  Therme Bucureşti. 

- În cadrul proiectului „Angel Tree” desfăşurat de asociaţia De profesie, OM în colaborare 

cu asociaţia Armata Salvării Ploieşti am  reuşit să oferim cadouri  la aproximativ  200 de copii în 

preajma sărbătorilor de iarnă, constând în jucării, materiale educative, dulciuri îmbrăcăminte şi  

încălţăminte.  

- Am sprijinit mai multe familii nevoiaşe cu mobilier şi aparatură electrocasnică provenite 

de la familii cu o situaţie mai bună care şi-au  modernizat locuinţele.  

 De asemenea, asociaţia noastră a participat în calitate de partener la mai multe acţiuni 

organizate de asociaţii partenere. 

 Principala direcţie de acţiune a asociaţiei este sprijinirea copiilor cu diverse tulburări în 

dezvoltare, în prezent în cadrul asociaţiei fiind înscrişi 133 de astfel de copii, numărul acestora  

crescând  cu 70 % faţă de anul 2020. 

În luna Mai a anului  2021 Asociaţia De profesie, OM a închiriat un spaţiu de aproximativ 

200 mp în oraşul Băicoi, în centrul cartierului Lilieşti. Ne-am prosus să compartimentăm acest 

spaţiu în 3 săli de terapie individuală, o sală de terapie de grup (ateliere), o salină artificială şi 

grupul sanitar cu 2 toalete pentru copii şi una pentru personal. 

Pana la sfarsitul anului 2021 acest centru de terapii era finalizat în proporţie de 80%, fiind 

finalizate sălile de terapie individuală, sala de terapie de grup, două grupuri sanitare din cele 3, iar 

sala destinată salinei artificiale fusese compartimentată.  

Cu sprijinul KMG Rompetrol România şi Prima Magazin am realizat încălzirea spaţiilor 

centrului cu centrală termică.  

În prezent, centrele de terapie existente nu fac față numărului tot mai mare de copii 

diagnosticați cu tulburări în dezvoltare (Autism / Sindrom Down, Paralizii cerebrale, Encefalopatii 

etc.), părinţii fiind nevoiţi să îşi ducă copiii câte două ore în 2, 3 poate chiar şi 4 centre de terapie. 

Noi ne dorim ca acest centru de zi pentru copii să vină  în sprijinul părinților acestora, unde 

copiii vor putea beneficia de terapii comportamentale pentru fiecare categorie de tulburare a 

dezvoltării, educaţie în funcţie de vârstele acestora şi activităţi care să le pună în valoare talentul. 

În acest centru vor fi bineveniţi şi copii tipici, care se vor dezvolta în spiritul voluntariatului, 

învăţând de mici cum să-şi ajute aproapele. 

 În prezent, în cadrul asociaţiei sunt înscrişi un număr de 133 de părinţi de copii speciali,   

 În anul 2020, Asociaţia “De profesie, Om” a reuşit să strângă fonduri de aproximativ 600 

mii lei, cu 50 % mai mult ca în anul anterior, 70 % dintre acestea fiind destinate copiilor cu diverse 

tulburări în dezvoltare, 5 % către persoane aflate în faze avansate ale unor boli grave şi 15 % pentru 

amenajarea Centrului Alive şi 10 % pentru situaţii de urgenţă. 

 Pentru fiecare caz în parte au fost deschise conturi separate, ponderea cea mai mare a 

veniturilor fiind din virarea celor 3,5% din impozitul pe venit, prin declaraţiile 230. 

Acţiunile noastre se îndreaptă în principal către: 

- O şansă la o viaţă normală pentru copiii cu dizabilităţi, defavorizaţi ori abandonaţi; 

- Un zâmbet pe chipul unui bătrân internat într-un centru de asistenţă sau rămas singur; 

- Promovarea tinerilor artişti; 



- Educaţie juridică în şcoli şi licee; 

- Asistenţă juridică gratuită pentru persoanele cu venituri foarte mici; 

- Protejarea victimelor violenţei domestice; 

- Adăposturi pentru câinii fără stăpân; 

- Diverse cursuri gratuite pentru persoanele cu venituri foarte mici; 

 Avem încheiate parteneriate cu mai multe fundaţii şi asociaţii cum ar fi Asociaţia Magic, 

Hera Kids Târgovişte, „Zbenguială cu Pitici Ploieşti”,  Armata Salvării Ploieşti, Totul e Posibil 

Bucureşti,  cu Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploieşti, cu Biblioteca Judeţeana “Nicolae 

Iorga” Ploieşti, cu Complexul de Servicii Comunitare Ploieşti din cadrul DGASPC, cu 

Inspectoratul Şcolar, cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti. 

 Pentru anul 2022, ne-am propus să dezvoltăm asociaţia prin înfiinţarea de filiale în judeţele 

cu mai mulţi membri şi chiar să deschidem o filială în străinătate, să încheiem mai multe protocoale 

de colaborare cu instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate şi nu în ultimul rând să asigurăm terapii 

gratuite cât mai multor copii speciali. 

 Vom continua să acţionăm pe toate planurile pe care ne-am dezvoltat şi vom încerca să 

răspundem cât mai multor solicitări venite de la persoanele aflate la nevoie. 

Vă mulţumim pentru tot sprijinul oferit. 

 

Preşedintele Asociaţiei „De profesie, OM” 

 

Veleat Maria Georgiana 


