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Asociaţia OMIS

Î M P R E U N Ă  O A M E N I  P E N T R U  O A M E N I  !



           Asociaţia OMIS se bucură de primul an de activitate și are la bază o de oameni cu experinţă în slujba BINELUI, ARTA
CARITĂŢII şi GRIJA FAŢĂ DE APROAPELE.

            Ceea ce ne recomandă și ne aanimă este dorinţa de a aduce valoarea UMANĂ în prim planul acţiunilor noastre și de a
aduce împrună OAMENI pentru OAMENI.

          Fiecare din membrii echipei a realizat pănă în prezent numeroase acţiuni sociale pentru copii din familii devaforizate,

copii cu dizabilităţi, vârstnici şi persoane aflate în situaţii dificile de sănătate.

            OMIS înseamnă a nu OMITE :

– importanţa faptei

 - oamenii în nevoie care îţi ies în cale ... pentru că ei îți pot fi lecții din viața ta

- nevoia de a fi ÎMPREUNĂ conştienţi de VIATA trăita DINCOLO de COTIDIAN.

Despre OMIS
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      Misiunea Asociaţiei OMIS este aceea de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii OMULUI  aflat în diferite etape ale

propriei existenţe – copii talentaţi sau care prezintă risc crescut la abandon şcolar proveniţi din familii defavorizate; copii
cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, care până în prezent au fost OMIŞI de propriile familii, societate sau instituţii ale
statului. Prin intermediul asociaţiei ne propunem să oferim accesul la o viaţă mai sănătoasă, servicii educaţionale de
calitate, servicii de integrare şi incluziune socială, servicii de consiliere/suport şi apartenenţa la o comunitate în care
promovăm FAPTA BUNĂ, IUBIREA APROAPELUI şi  ACCEPTAREA

      Viziunea Asociaţiei OMIS fiecare OM care s-a conectat cu asociația, să devină parte integrantă a principiului

Împreună OAMENI pentru OAMENI. 
CU şi doar PRIN oameni se poate realiza SCHIMBAREA în BINE, de aceea ne dorim să punem la olaltă acei oameni dornici de a
contribui în mod acctiv la BINELE CELOR din JUR. Fiecare OM poate contribui la VIAŢA în BINE a altui OM și a PROPRIEI
PERSOANE.

Misiunea OMIS

Viziunea OMIS
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Echipa OMIS

           Oameni de bine iubitori de FRUMOS, ARMONIE şi UNITATE.

Lorena Ţoropoc – Psiholog – Preşedinte Asociaţie OMIS

Motto: FII ACOLO! – în timpul, locul şi modul în care cel din jurul tău are nevoie

Lorena este OM imperfect dar perfectibil, mamă, soţie, psiholog de profesie, fundraiser, coordonator al echipei de voluntari şi
copilul devenit adult care şi-a petrecut întreaga viaţă cu dorinţa de a face lumea un loc mai bun.

           „În viaţă trebuie să ştii să suferi, la nevoie să şi mori. Important este un singur lucru: să fii întotdeauna şi în orice
împrejurare ceea ce trebuie să fii – OM” (Panait Istratti – Neranţula)

Florin Ţoropoc – Responsabil IT – Vicepreşedinte Asociaţie OMIS, Coordonator proiecte domeniul muzical

” Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi sa schimbi lumea” (Nelson Mandela)

Roxana Vlad – Artist plastic – Membru Asociaţie OMIS, Coordonator proiecte arte vizuale

„Fiecare copil este un om în devenire. Îmi doresc să vin în sprijinul copiilor prin talent artistic, culoare și desen, să-i îndrum spre
o vocație artistică de bază din care ei și-ar putea alege cu ușurință o meserie în viitor. Formarea unui copil necesită răbdare și
voință. Iar eu am aceste calități pe care le pun la dispoziția fiecărui copil în parte.”

Vladislav Ciorici – Responsabil Fundraising – Membru Asociaţie OMIS, Coordonator proiecte dedicate vârstnicilor
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Prin voluntariat poti fi schimbarea pe care o vrei in lume!

Voluntariat înseamnă șansa de a da ceva înapoi comunității

Voluntariat înseamnă să faci diferența în viața oamenilor aflați în nevoie din jurul
tău.

Voluntariat înseamnă oportunitatea de a-ți dezvolta noi abilități sau a-ți dezvolta
abilitățile pe care le ai deja.

Asociația OMIS a reușit ca în primul an de activitate să aducă la olaltă un grup
durabil de 25 de voluntari, alcătuit din adulți și copii de toate vârstele care își
doresc să facă parte din schimbarea comunității în care trăiesc!

OM. MISIUNE INTEGRARE. SPERANŢĂ

VOLUNTARII OMIS



  

 " ȘANSA LA EDUCAȚIE PRIN ARTĂ "

SCOPUL PROIECTULUI:
Reducerea marginalizării și integrarea copiilor din medii defavorizate prin educația
muzicală, oferirea șansei unui copil din mediul defavorizat de a-și dezvolta propriul talent
prin acordarea de burse de studiu.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
Oferirea de burse lunare de studiu individual la pian pentru copiii talentați.

De ce Pian ?

Studiul pianului dezvoltă abilitatea motorie, antrenează procesele cognitive, aduce
valoare educatională, dezvoltă aprecierea altor genuri muzicale, memoria și
competențele sociale.

PROIECTE OMIS 2021
PROIECTE DE EDUCAȚIE MUZICALĂ
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 " ȘANSA LA EDUCAȚIE PRIN ARTĂ "

 * Perioadă implementare: martie - august 

 * BENEFICIARI PROIECT: 2 copii talentați la pian

 *ACTIVITATE PROIECT: 9 burse lunare de studiu la pian
                

    



  

 " MUZICA  LIMBAJ UNIVERSAL"

 Proiectul „Muzica – Limbaj Universal”, finanțat prin programul START ONG, lansat de
Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, a oferit oportunitatea a
72 de copii din București și Ilfov, de a beneficia de lecții gratuite de pian și chitară.

SCOPUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea sensibilității fine și a simțului artistic, dezvoltarea motricității și stimularea
atenției și a memoriei, încurajarea și motivarea copiilor în dezvoltarea talentului artistic și
promovarea importanței cunoașterii unui instrument în dezvoltarea psiho-emoțională și
socială a copiilor.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
Activitățile de studiu a pianului și chitarei, au fost susținute de profesorii de pian și chitară
ai Școlii Band Music School și s-au adresat copiilor cu vârste cuprinse între 7 – 12 ani
pentru o perioadă de 2 luni, cu o frecvență de 2 sesiuni de grup/săptămână.

Proiectul s-a finalizat prin realizarea unui mini concert în cadrul căruia copiii au
interpretat scurte fragmente muzicale.
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PROIECTE OMIS 2021
PROIECTE DE EDUCAȚIE MUZICALĂ
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" MUZICA LIMBAJ UNIVERSAL "

  * Perioadă implementare: octombrie - decembrie 

              

   * BENEFICIARI PROIECT: 72 de copii 
                

 * ACTIVITATE PROIECT:     

                  -18 sesiuni grup cursuri  pian

                  - 18 sesiuni grup cursuri  chitară



   " VARA ÎN CULOARE "

SCOPUL PROIECTULUI:
  Proiectul "Vara în culoare" și-a propus să aducă o „vară în culoare” care să îi ajute pe copiii din
comunitățile vulnerabile să își descopere talentul artistic, bucuria de a crea și de a depăși aceste
bariere sociale prin intermediul artelor plastice.

În cadrul activităților copii își vor putea identifica talentul în arte plastice, vor învăța diferite stiluri
de pictură și desen pentru ca în final să poată realiza lucrări de artă demne de a participa în
cadrul unei expoziții.
În același timp ei vor dezvolta realiții armonioase de grup, își vor crește stima de sine și vor
asimila noi informații despre cultură,arte plastice și codul bunelor maniere în grup.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
Pe parcursul vacanței de vară 20 de copii din comunitatea orașului Pantelimon, ce aparțin
grupurilor vulnerabile (familii monoparentale, cu dificultăți socio-economice, dizabilitate etc.)

care din cauza situațiilor dificile de viață nu au avut acces niciodată la activități cultural-artistice
și a căror situație nu le permite să iși dezvolte potențialul artistic, au beneficiat săptămânal de
cursuri de pictură sub îndrumarea artistului plastic Roxana Vlad.

La fiecare activitate copiii au primit o gustare, fructe și răcoritoare oferite de sponsorii proiectului.
La finalul proiectului copiii au avut parte de o expoziție de artă a propriilor lucrări.

PARTENERI PROIECT:

Biserica Șfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din orașul PantelimonA
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  PROIECTE OMIS 2021
 PROIECTE DE EDUCAȚIE PRIN ARTE VIZUALE
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 " VARA ÎN CULOARE "

       * Perioadă implementare: iulie - septembrie 

    * BENEFICIARI PROIECT: 20 copii talentați la
pictură ce aparțin grupurilor vulnerabile

      *ACTIVITATE PROIECT: 

                  - 24 de seiuni de grup 
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 " PICTURI CARE VORBESC"

       * Perioadă implementare: noiembrie -decembrie 

      * BENEFICIARI PROIECT: 20 copii talentați la pictură

      *ACTIVITATE PROIECT: 

                  - 24 de sseiuni de grup 

                

    

"PICTURI CARE VORBESC "

SCOPUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea psiho-emoțională, creativității, abilităților motrice și capacității de reprezentare.

Pe parcursul atelierelor copiii vor accesa emoțiile internalizate reușind astfel să le transpună
printr-o manieră creativă in opere de artă.

Aceștia vor reuși treptat să deslușască arta combinării culorilor accesând o lume nouă ce le oferă
posibilitatea de a-și contura personalitatea și a crește stima de sine.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
Proiectul ” Picturi care vorbesc” a constat în realizarea de sesiuni de grup de arte vizuale (pictură
în acril) săptămânale pentru 20 de copii din Centrul de zi – Căsuța Speranței, ce provin din medii
dezavantajate socio economic, sau care apațin altor grupuri vulnerabile (copii roma, cu
dizabilități sau cerințe educaționale speciale etc.).

Cele două luni de proiect s-au finalizat prin realizarea unei expoziții în cadrul căreia au fost
expuse cele mai reușite lucrări realizate de copii.

PARTENERI:
Direcția de Asistență Socială a orașului Pantelimon

PROIECTE OMIS 2021
 PROIECTE DE EDUCAȚIE PRIN ARTE VIZUALE
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  "GRIJĂ PENTRU BUNICI"

         OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Suport în acordarea meselor zilnice pentru cele 25 de persoane vârstnice are sunt lipsite de
adăpost, de resurse materiale, sau de sprijin familial şi care primesc îngrijire specializată în cadrul
Aşezământului Social-Filantropic „Acoperământul Maicii Domnului”.
Sprijin material necesar produselor igenico-sanitare lunare
Suport emoţional prin interacțiunea directă cu aceștia.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
*Acordarea de sprijin material necesar meselor zilnice.

Prin intermediul proiectului am reușit să susținem trimestrial o parte din necesarul de alimente
pentru masa zilnică a celor 25 de vârstnici din cadrul Aşezământului de bătrâni și să le oferim
produsele igenico sanitare de care aceștia au nevoie. 

      PARTENERI PROIECT:

Parohia Precupeții Vechi din București
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 " GRIJĂ PENTRU BUNICI"

       * Perioadă implementare: februarie -decembrie

      * BENEFICIARI PROIECT: 25 de vârstnici fără familii
lipsiți de adăpost

      *ACTIVITATE PROIECT: 

                - pachete trimestriale cu alimente de bază:

făină, zahar, ulei, carne, conserve, lactate, lapte etc.

             - pachete trimestriale cu produse de igienă
personală (săpun, gel de duș, șampon)

                    - produse de igienă și curățenie
(dezinfectanți suprafețe și toaletă, detergent de rufe
etc.)

                      - masa de Paște

  PROIECTE OMIS 2021
 PROIECTE SOCIALE ADRESATE VÂRSTNICILOR
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 O FLOARE DE 8 MARTIE!
20 de doamne în etate din cadrul Așezământului Social-
Filantropic „Acoperământul Maicii Domnului” au primit căte
un desert și o floare cu ocazia ZILEI INTERNAȚIONALE a
FEMEIII

  LA MULȚI ANI DE 1 IUNIE - PROIECTUL SMILE
       Cu ocazia ZILEI COPILULUI, Aociația OVD în colaborare
cu Asociația OMIS și Fundația Copii în
Diicultate a oferit cadouri pentru 80 de copii din categorii
vulnerabile, din care 19 copii cu afecțiuni neurologice grave
din cadul Centrului Sfânta Margareta din București,  20 de
copii din familii defavorizate din comunitatea orașului
Pantelimon și 40 de copii de etnie roma din satul
Bălăceanca.
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      21 IUNUIE - TOȚI COPIII PE SCENĂ!
      Festival de muzică și momente artistice dedicat copiilor
vulnerabili realizat în colaborare cu Asociația Colorează
Viața, Fabrica de Daruri și Band Music School în scopul
promovării incluziunii și integrării copiilor cu nevoi speciale

 

      5 DECEMBRIE - ATELIER DE MOȘ NICOLAE
      23 de copii din comunitatea orașului Pantelimon au
participat la atelierul de pictură figurine ipsos cu motive de
Crăciun organizat în cadrul Parohiei Pantelimon 3 și au
beneficiat de cadouri cu ocazia zilei de Moș Nicolae.

  ACȚIUNI/ ATELIERE -  OMIS 2021
 ACȚIUNI
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  ACȚIUNI/ EXCURSII -  OMIS 2021
 EXCURSIE

        

      SEPTEMBRIE - EXCURSIE VARA ÎN CULOARE
      

Ca urmare a muncii depuse și donațiilor obținute din tablouri, 20 de copii beneficiari ai
Proiectului Vacanța în Culoare au beneficiat de o excursie de o zi  la Muzeul de artă Nicolae
Grigorescu, Mănăstirea caraiman și Parcul de Aventură Trei Brazi .
  

OM. MISIUNE INTEGRARE. SPERANŢĂ



A
S

O
C

IA
ŢI

A
  O

M
IS

OM. MISIUNE INTEGRARE. SPERANŢĂ

  ACȚIUNI/ ATELIERE -  OMIS 2021
 

SPRIJIN ÎN COMUNITATE

        

Două familii defavorizate din satul
Bălăceanca, au beneficiat de sprijin în
bunuri, produse alimentare, de igienă și
de jucării pentru copii în preajma
sărbătorilor de iarnă, astfel în cât aceștia
au reușit să beneficieze de o masă de
Crăciun și cadouri pentru cei mici.
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EVENIMENTE STRÂNGERE DE
FONDURI -  OMIS 2021
 
WEBINAR CARITABIL
            

Trainer-ul Gina Stefanoaia a sprijinit proiectul „Sansa la educatie” prin webinarul caritabil –

Puterea Valorilor Personale. Strategii practice de cunoaștere de sine.

Prin participarea la acest webinar a fost obținută suma de 400 RON, bani care au fost alocați
pentru oferirea unei burse ân vederea susținerii orelor de pian pentru un copil talentat, cu situatie
materială dificilă.
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Expoziția a fost organizată în colaborare cu Direcția de asistență Socială a orașului Pantelimon,

Primăria orașului Pantelimon, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Asociația Persoanelor
cu Dizabilități Gavriil în cadrul sălii de sport a Școlii Gimnaziale Nr. 1 a orașului Pantelimon.

Aceasta a marcat încheierea Proiectullui Vara în culoare și a avut drept scop expunerea a peste 48
de lucrări realizate de copiii beneficiari ai proiectului și strangerea de foduri necesare excursiei
celor 20 de copii talentați ai Proiectului cu același nume.

La expoziție au participat peste 100 de persoane copii și adulți din comunitatea orașului
Pantelimon și din București. Copiii s-au bucurat de ateliere gratuite de creație, face painting, 

 tombolă cu premii surpriză și momentele muzicale oferite de copiii din cadrul Școlii de muzică
Band Muzic School, Răzvan Piticul și a invitatului special Daniel Trifu, 

FONDURI OBȚINUTE - 7212 RON
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EVENIMENTE STRÂNGERE DE
FONDURI -  OMIS 2021
 
EXPOZIȚIA VARA ÎN CULOARE - SEPTEMBRIE 
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Expoziția a fost organizată în colaborare cu Direcția de asistență Socială a orașului Pantelimon și
Primăria orașului Pantelimon în luna decembrie în sala de sport a Școlii Gimnaziale Nr.1
Pantelimon și a marcat încheierea Proiectului Picturi care vorbesc realizat de Asociația OMIS în
colaborare cu Direcția de Asistență Socială a orașului Pantelimon.

În cadrul expoziției au fost expuse 50 de lucrări ale copiilor din Căsuța Speranței și 8 lucrări
realizate de artistul plastic Roxana Vlad și echipa Căsuței în scopul strângerii de fonduri necesare
realizării unei tabere pentru copiii implicați în proiect.

La eveniment au participat peste 100 de persoane copii și adulți din comunitatea orașului
Pantelimon. Copiii s-au bucurat de ateliere gratuite de creație, face painting, întâlnirea cu Moș
Crăciun, iar părinții au putut să se bucure de momente muzicale oferite de corul de copii al
Asociației Nepsis, Răzvan Piticul și a corului Pantocratos, 

FONDURI OBȚINUTE - 9707 RON
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EVENIMENTE STRÂNGERE DE
FONDURI -  OMIS 2021
 EXPOZIȚIA PICTURI CARE VORBESC -- DECEMBRIE



A
S

O
C

IA
ŢI

A
  O

M
IS

SURSA DE
FINAȚARE

VALOARE
LEGE
NDĂ

SPONSORIZĂRI
PERSOANE
JURIDICE

63.104 RON  

BUGET DE STAT
3,5 % IMPOZITUL
PE VENIT PENTRU
PERSOANE FIZICE

3.693,41 RON  

PROIECTE
FONDURI

NERAMBURSABILE
48.517 RON  

DONAȚII
PERSOANE

FIZICE/GALANTOM
3.325 RON  

EVENIMENTE
FUNDRAISING

13.767 RON  

SPONSORIZARI
47.7%

PROIECTE FONDURI NERAMBURSABILE
36.6%

EVENIMENTE FUNDRAISING
10.4%

BUGETUL DE STAT
2.8%

DONAȚII PERSOANE FIZICE/GALANTOM
2.5%

TOTAL FINANȚARE  132 406,41 RON

SINTEZĂ FINANCIARĂ-  OMIS 2021
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CHELTUIELI -  OMIS 2021
 

DONAȚII/BURSE/ SPRIJIN ÎN COMUNITATE
48.5%

ACHIZIȚII NECESAR PROIECTE
26.9%

CONTRACTE PRESTARI SERVICII
12.2%

SALARII
10.9%

PROMOVARE
1.5%



Cum ne poţi
susţine?

SPONSORIZEAZĂ UN PROIECT
-şi tu poţi deveni sponsor în cadrul proiectelor asociaţiei

RO58 BTRL RONC RT05 6628 5001

SUPORT NECESAR
-asigurare bunuri/produse/ materiale în vederea implementării
proiectelor
-sponsorizări/donaţii

DONAȚII  PRIN CARD
https://omis.ro/doneaza/

https://omis.ro/doneaza/


GET IN TOUCH!

Contact
Information

PERSOANĂ DE CONTACT
Ţoropoc Lorena

EMAIL
contact@omis.ro

TELEFON
+40 736.767.233



FACEBOOK
https://www.facebook.com/

Asociatia-OMIS-
101690721827857

Catch Us Online
 
 

INTERNET
https://www.omis.ro

INSTAGRAM
ASOCIAȚIA OMIS

YOUTUBE
https://www.youtube.
com/channel/UC0_w
retx88UpKxJywWvCXE

Q

https://www.facebook.com/AsociatiaOmis/
https://omis.ro/
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Om .  Misiune . Integrare .Speranţă

ÎMPREUNĂ OAMENI 
PENTRU OAMENI

 

ASOCIAŢIA OMIS


