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Ideea asociaţiei a apărut în toamna anului 2016, odată cu primul eveniment organizat de 

noi - “Din suflet, pentru Bogdan Rujoiu”, pe vremea aceea funcţionând ca filială a Fundaţiei Din 

Suflet, pentru Suflet Bucureşti. 

După un lung proces birocratic, am reuşit să avem asociaţia noastră la sfârşitul lunii  

August 2017, cu sprijinul celor 10 membri fondatori, iar de ziua persoanelor vârstnice (01 Oct 

2017) am avut primul eveniment artistic la Azilul de Bătrâni din satul Mislea dedicat persoanelor 

vârstnice, la fel ca şi următorul eveniment din 14 Decembrie de la Azilul Plopeni, cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă, unde cu ajutorul unor sponsori, asociaţia a reuşit să aducă şi pachete cu 

alimente bătrâneilor, pe lângă momentele artistice. 

În ajun de Crăciun am mers la Valea Plopului, unde am fost aşteptaţi de Părintele Tănase 

şi de cei aproape 400 de copii ai săi, cărora, cu ajutorul unor sponsori şi oameni de bine, le-am dus 

alimente şi îmbrăcăminte, organizând totodată un concert de Crăciun cu colinde pentru aceştia. 

În anul 2018, pe lângă activităţi pentru copii, cursuri gratuite în domeniul IT, cursuri de 

fotografie şi videografie, diverse campanii de informare, asociaţia a organizat următoarele 

evenimente: 

- Strângeri de fonduri pentru 4 copii diagnisticaţi cu tulburări în dezvoltare prin organizarea 

de spectacole caritabile şi completarea formularelor D230 ; 

- Întâlniri cu copiii la Biblioteca Judeţeană “Nicolae Iorga” din Ploieşti cu titlul “Creştem 

mari cititori”; 

- Conferinţa „Conectarea cu cei mici prin jocuri și povești”, la Biblioteca Judeţeană 

“Nicolae Iorga” din Ploieşti, ocazie cu care au fost lansate patru cărţi cu poveşti pentru copii scrise 

de Adriana Mitu; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Vlad Constantinescu”, cu peste 300 de spectatori 

în sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova, contribuind cu o mica parte la tratamentul acestui 

tânăr elev al Centrului de excelenţă la Fizică, suferind de o formă gravă de cancer limfatic. Din 

păcate acesta nu a mai putut fi salvat. 

- Marcarea Zilei Conştientizării Autismului prin activităţi specifice în Parcul Mihai 

Viteazul şi printr-un spectacol organizat la Filarmonica “Paul Constantinescu”; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Emanuela”, cu peste 250 de spectatori în sala 

Filarmonicii  “Paul Constantinescu”, contribuind cu o mica parte la tratamentul său, aceasta 

suferind de o formă gravă de cancer extins de gradul 4. 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Darius” în sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova, organizat în colaborare cu Asociaţia Valex şi Asociaţia „Din suflet, cu dragoste pentru 

copii”; 

- Spectacol caritabil “Bucurie pentru Bunici” organizat la Azilul de Bătrâni din Băicoi; 

- Participarea la Ziua Internaţională a Curăţeniei cu 10 voluntari în parteneriat cu 

Organizaţia “Let’s do it”; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Emanuela” în sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova, organizat în colaborare cu Palatul Copiilor Ploieşti. Din păcate, acesta a fost ultimul 

eveniment dedicat Emanuelei. 

- Strângerea de fonduri pentru reconstruirea a două locuinţe afectate de incendii în judeţul 

Prahova; 



- Spectacol cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri a României la  Centrul de 

îngrijire pentru bătrâni Băicoi cu titlul „Sărbătorim Centenarul alături de bunici”; 

- Spectacole organizate pentru copiii din familii defavorizate din Prahova organizate în 

colaborare cu Asociaţia “Armata Salvării” Ploieşti; 

- Spectacole organizate la Centrul de zi Sf. Andrei Ploieşti şi Centrul de Plasament Sf. 

Andrei Ploieşti; 

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

şi concursuri organizate de asociaţii partenere. 

 În anul 2019, pe lângă numeroase activităţi pentru copii, cursuri, diverse campanii de 

informare, asociaţia a organizat următoarele evenimente: 

- Strângeri de fonduri pentru 20 de copii diagnisticaţi cu tulburări în dezvoltare prin 

organizarea de spectacole caritabile şi completarea formularelor D230 ; 

- Spectacole caritabile “Din suflet, pentru Florentina”, la  sala Europa a Consiliului 

Judeţean Prahova şi la Filarmonica Paul Constantinescu Ploieşti, cu sute de spectatori, contribuind 

cu o mica parte la tratamentul acestei tinere suferinde de o formă gravă de cancer. Din păcate 

aceasta nu a mai putut fi salvată. 

- Spectacol de hip hop la Filarmonica Paul Constantinescu Ploieşti pentru sprijinirea unei 

familii cu mai mulţi copii ce locuiesc într-o singură cameră, pentru extinderea locuinţei; 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Ioana Dinu”, la  sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova în parteneriat cu Consiliul Mondial Român, cu peste 200 de spectatori, contribuind cu o 

mica parte la tratamentul acestei doamne  suferinde de cancer. Din fericire, în prezent doamna 

Ioana Dinu este sănătoasă şi ne încântă cu prezenţa la evenimente artistice, fiind o cunoscută 

interpretă de muzică populară. 

- Spectacol caritabil “Din suflet, pentru Cristina”, la  sala Europa a Consiliului Judeţean 

Prahova, cu peste 300 de spectatori, contribuind cu o mica parte la tratamentul acestei tinere eleve 

a liceului Toma Socolescu Ploieşti,  suferinde de cancer. Cristina este încă în faza de tratamente şi 

terapii, fiind aproape de însănătoşire, pentru ea, societatea Motormania din Ploieşti donând sume 

foarte importante de bani. 

- Marcarea Zilei Conştientizării Autismului prin activităţi specifice în Parcul Mihai 

Viteazul în colaborare cu Centrul de Servicii Comunitare Sf Andrei Ploieşti şi printr-un spectacol 

organizat la sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova, cu peste 300 de spectatori, spectacol cu 

ocazia căruia a fost lansat cel mai grandios proiect al asociaţiei – Centrul Alive din oraşul Băicoi; 

- Totodată, asociaţia a primit o donaţie pentru facilitarea terapiilor de grup ale copiilor cu 

tulburări în dezvoltare din partea domnului primar al oraşului Băicoi, domnul Marius Constantin, 

respectiv un autoturism cu 9 locuri marca Mercedes Vito. 

- Asociaţia noasrtră a participat la o acţiune de donare de jocuri şi jucării organizată de 

Asociaţia Viitorul Tinerilor în oraşul Buşteni. 

- În anul 2019 a fost încheiat un parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti, 

asociaţia “De profesie, OM” lansând campania “Omul matur donează sânge”, campanie cu un 

impact extraordinar atât în judeţul Prahova cât şi în restul ţării; 

- De asemenea, cu ocazia “Săptămânii Tineretului” Asociaţia a fost prezentă cu un stand 

în cadrul Consiluiului Judeţean Prahova , unde au fost prezentate acţiunile asociaţiei; 

- Spectacol organizat la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Băicoi; 



- Strângerea de fonduri pentru reconstruirea a două locuinţe afectate de incendii în judeţul 

Prahova, la unul dintre aceste cazuri, societatea WetterBest din Băicoi donând contravaloarea 

întregului acoperiş; 

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

şi concursuri organizate de asociaţii partenere. 

În anul 2020, deşi contextul pandemiei ne-a limitat acţiunile, am reuşit să realizăm 

următoarele acţiuni: 

- Strângeri de fonduri pentru 50 de copii diagnisticaţi cu tulburări în dezvoltare prin 

completarea formularelor D230 ; 

- Spectacol caritabil “Mulţumesc, Iubită mamă”, dedicat Zilei Internaţionale a Femeii şi 

unui caz din oraşul Băicoi, la  sala de evenimente a Casei de Cultură Băicoi, cu sala plină, 

contribuind la achiziţia căruţului Hippo cu o valoare de peste 4000 lei, un căruţ mult mai rezistent 

şi corespunzător vârstei şi stării fizice ale lui Silviu. Silviu este un copil în vârstă de 10 ani, din 

oraşul Băicoi, diagnosticat cu encefalopatie epileptică progresivă, fiind imobilizat la pat de şase 

ani şi jumătate. Silviu este „prizonier în propriul trup”, ceea ce este foarte dureros, cu atât mai mult 

cu cât fratele său geamăn, sănătos, este elev în clasa a III-a şi se poate bucura de frumuseţea 

copilăriei. Deplasarea micuţului Silviu este posibilă doar cu ajutorul unui căruţ special adaptat 

condiţiilor sale de sănătate, cu ajutorul acestuia mama sa putându-l postura corect, fără a-l răni. 

Pentru că Silviu este un luptător şi doreşte să ducă o viaţă cât mai normală, Asociaţia „De profesie, 

OM” a contribuit şi la susţinerea unei părţi a tratamentelor acestuia. 

- Spectacol organizat la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Puchenii Mari, 

pe 27.02.2020, unde bătrânii au primit daruri şi au fost încântaţi de artiştii De profesie, OM; 

- În cadrul parteneriatului cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti, asociaţia “De 

profesie, OM” a lansat o nouă campanie “Cofetăria care salvează România” prin care tinerii ce 

ajung la vârsta majoratului sunt încurajaţi să devină donator de sânge, cofetăriile recompensându-

i cu un tort aniversar; 

- Strângerea de fonduri pentru construirea unei camere şi a unei băi pentru o familie din 

comuna Cosminele, judeţul Prahova, societatea Syrano Construct din Băicoi donând materialele 

de construcţie necesare; 

- Cu sprijinul Primăriei Băicoi am desfăşurat şedinţe de terapie 3C (Conştientizare / 

Coordonare / Control) într-o sală a Casei de Cultură Lilieşti, susţinute în grupe de câte 5 copii, în 

două serii, de 3 ori pe săptămână. 

- De asemenea copiii doritori au beneficiat şi de şedinţe de hipoterapie combinată cu 3C, 

organizate de domnul psihoterapeut Elias Costin în comuna Lipăneşti, Prahova. 

- 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 în jur de 15 copii. 

- Club Touche Băicoi a găzduit un spectacol de teatru destinat copiilor speciali la care au 

participat 20 de copii, iar Restaurantul „Oana Fastfood” ne-a pus la dispoziţie o sală în care aceşti 

copii au participat la terapia de socializare organizată de doamna psiholog Alina Paşcanu. 

- Prin asociaţia noastră, societatea OMV Petrom a sprijinit Complexul de Servicii 

Comunitare Sf. Andrei Ploieşti ce găzduieşte peste 50 de copii instituţionalizaţi, cu diferite 

afecţiuni psihice. 

- În anul 2020 asociaţia noastră a sprijinit prin strângeri de fonduri 4 persoane diagnosticate 

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

costisitoare. 



- În cadrul proiectului „100 de zile până la Crăciun, 100 de fapte bune pentru 100 de copii 

cu nevoi speciale” asociaţia De profesie, OM în colaborare cu asociaţia Totul e Posibil şi Armata 

Salvării Ploieşti a reuşit să ajungă la peste 100 de copii cu câte un cadou în preajma sărbătorilor, 

constând în jucării, material educative şi dulciuri, iar în unele cazuri îmbrăcăminte / încălţăminte 

de iarnă şi mobilier.  

- 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.  

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 pe care l-am compartimentat 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. 

În cadrul asociaţiei sunt în prezent înscrişi peste 100 de părinţi de copii diagnosticaţi cu tulburări 

în  dezvoltare. 

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

învăţând de mici cum să-şi ajute aproapele. 

De asemenea, trebuie să ne preocupăm nu numai de prezentul acestor copii ci şi de viitorul 

lor, creând o comunitate pentru ei, în care să înveţe să facă diferite activităţi, să realizeze diverse 

obiecte "hand-made", în care să fie ajutaţi de voluntari pentru a fi utili, reuşind în viitor să se 

autofinanţeze. 

 Pentru fiecare caz şi acţiune 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; 

- Protejarea victimelor violenţei domestice; 

- 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. 

 În prima parte a anului 2022, cu ajutorul sponsorilor am reuşit să finalizăm Salina artificială 

Himalaya Băicoi din cadrul centrului. 

 În anul 2022 ne-am propus să terminăm lucrările la Centrul Alive din Băicoi, finalizând al 

treilea grup sanitar, holurile şi curtea exterioară ale centrului.  

Totodată ne-am propus să achiziţionăm un microbuz 8+1 mai performant pentru a 

transporta copiii beneficiari ai asociaţiei în siguranţă către destinaţiile turistice şi către terapii. 



 Un plan măreţ al asociaţiei este acela de a achiziţiona clădirea în care funcţionează în 

prezent Centrul Alive prin obţinerea de sponsorizări, investiţiile noastre în acest centru fiind nu 

numai materiale ci şi sufleteşti. 

 De asemenea,  ne-am propus să dotăm şi micuţa curte a centrului cu obiecte de joacă pentru 

copii, făcând locul cât mai atrăgător pentru copiii noştri speciali şi să atragem cât mai multe 

sponsorizări pentru a oferi accesul gratuit la terapii pentru cât mai mulţi copii din familii cu o 

situaţie materială mai precară. 

 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 tuturor pentru sprijin! 

 

Preşedintele Asociaţiei „De profesie, OM” 

 

Veleat Maria Georgiana 

 


