AEGEE
PERSOANA CONTACT: ALIN GEORGESCU
EMAIL: alinandrei.1504@yahoo.com
TELEFON: +40728239891
ADRESA: Str. Calarasi, nr.4, bl.156, sc.A, ap.15, CP 100510
 AEGEE-Ploieşti își asumă misiunea creării, întreținerii și promovării activităților
de voluntariat, într-un cadru propice dezvoltării personale și profesionale, prin stimularea
comunicării, difuzarea informației și încurajarea inițiativei în rândul tinerilor, într-un mediu
multidisciplinar, cu impact atât la nivel local, cât și european.

ASOCIATIA INTERNATIONALA DREPTURILE OMULUI
PERSOANA CONTACT: NEAGU ALICE
TELEFON: 0740082494
FAX: 0244 525806

 Asociatia Internationala Drepturile Omului,cu sediul social provizoriu in Ploiesti, str.Aurora
nr.16,promoveaza apararea drepturilor omului ale tuturor categoriilor socio-profesionale si de
binefacere a persoanelor defavorizate si a altor persoane terte ,atunci cand va fi cazul si in
functie de posibilitati.

ASOCIATIA PACIENTILOR ONCOLOGI ROMANIA
PERSOANA CONTACT: IOLANDA GHEORGHIU
TELEFON: 072541472
FAX: 0244 525806

 A.P.O.R. doreste sa realizeze la nivel national screening-ul pentru cancerul de san prin
ecografie, ca singura metoda eficienta de profilaxie aplicata la orice varsta. Toate actiunile ei
sunt indreptate catre acest tel. Cu speranta ca v-am trezit interesul asupra muncii noastre, va
asteptam sa fiti alaturi de noi aceasta activitate si sa va oferim toate datele pe care le
considerati relevante pentru decizia dvs.

ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR
HANDICAPATI FIZIC ROMANIA
PERSOANA CONTACT: OANA DUMITRASCU
TELEFON: 0723201728
MAIL: aschfrph@yahoo.com

 Filiala Prahova in cei 25 de ani a adus o schimbare pozitivă în societate. Sunt 25 de ani de
eforturi umane si materiale orientate spre imbunatatirea calitatii vietii copiilor si tinerilor cu
deficiente fizice precum si a familiilor care ii au in ingrijire

ASOCIATIA DIABETICILOR DIN PRAHOVA
PERSOANA CONTACT: IOLANDA GHEORGHIU
TELEFON: 0728808487
MAIL: asociatiadiabetprahova@yahoo.com

 Scopul Asociatiei Diabeticilor din Prahova îl reprezintă desfăşurarea de programe, proiecte şi a
oricăror feluri de activităţi şi acţiuni, în vederea protecţiei si promovarii intereselor si
drepturilor legale ale persoanelor fizice diabetice, în faţa şi în raport cu oricare autorităţi de
drept public sau privat.

ASOCIATIA HELP POINT
PERSOANA CONTACT: DIANA ELENA DRAGOMIR
TELEFON: 0725817559
MAIL: asociatiahelppoint@yahoo.ro

 Centrul de zi “HELP POINT “se doreste a fi o continuare a cursurilor din scoala ,o alternativa a
izolarii, a institutionalizarii si este un loc in care tinerii interactioneaza, socializeaza,
desfasoara activitati lucrative intr-un spatiu protejat, beneficiind de programe educative,
terapeutice, activitati sportive si artistice, activitati distractive si de petrecere a timpului liber.

ASOCIATIA FEMEILOR DIN PRAHOVA
PERSOANA CONTACT: GEORGE POP
TELEFON:0723472273
MAIL: georgepop777@yahoo.com
 Asociaţia Femeilor din Prahova a fost înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 66 din
21 septembrie 1993, având ca activităţi (obiective) principale: şcoala postliceală sanitară,
organizare de activităţi cu caracter socio-umanitar, cursuri de calificare şi perfecţionare de
lungă şi scurtă durată, organizarea de activităţi asimilate societăţilor comerciale şi activităţi
economice directe, conform legislaţiei, pentru susţinerea activităţii asociaţiei.

ASOCIATIA LA CASSA MEA GABRIELA
PERSOANA CONTACT: GABRIELA IONESCU
TELEFON: 0724 005 719
MAIL: gabrielaionescu74@yahoo.com
 Centrul de zi “La cassa mea Gabriela”“se doreste a fi o continuare a cursurilor din scoala ,o
alternativa a izolarii, a institutionalizarii si este un loc in care tinerii interactioneaza,
socializeaza, desfasoara activitati lucrative intr-un spatiu protejat, beneficiind de programe
educative, terapeutice, activitati sportive si artistice, activitati distractive si de petrecere a
timpului liber.
ASOCIATIA SAHAJA YOGA
PERSOANA CONTACT: CRISTINA RADIC
TELEFON: 0721292367
MAIL: asociatiasahajayoga_ploiesti@yahoo.ro

 Asociatia Culturala Sahaja Yoga, este o organizatie non-guvernamentala cu filiale in peste 100
de tari ale lumii. Începând cu anul 1990, fondatoarea organizatiei, Shri Mataji Nirmala Devi, a
sustinut în România programe publice si conferinte medicale în urma carora s-au înfiintat
filiale în toate judetele tarii.
ASOCIATIA UNOPA- NOI SI CEILALTI
PERSOANA CONTACT: LAZAR MARIANA
TELEFON: 0762029336
MAIL: marianajercalau@yahoo.com
 Acestea sunt fie proiecte aplicate si implementate de U.N.O.P.A., fie sunt proiecte aplicate de
Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA din care face parte si
Asociatia “Noi si Ceilalti” Filiala Prahova si pe care Asociatia le implementeaza la nivel local.

ASOCIATIA HAEMPOHILIA ROMANIA
PERSOANA CONTACT: GHEORGHE ION
TELEFON: 0730064648
MAIL: haemophilia_ro@yahoo.com

 Asociatia Haemophilia Romania reprezinta o organizatie non-guvernamentala care a fost
fondata in anul 2003 de oameni responsabili si motivati de implicatiile diagnosticului de
hemofilie. Intentiile noastre sunt sa ne facem cunoscuti atat in Romania cat si in strainatate, si
prin aceasta sa fim capabili sa ajutam persoane ce sufera de ceea ce medicii numesc hemofilie.

LIONS CLUB PLOIESTI
PERSOANA CONTACT: MARIA GALDAU
TELEFON: 0727205519
MAIL: office@lionsploiesti.ro
 Lions Clubs International reprezinta cea mai mare organizatie pentru servicii umanitare din
lume, formata din oameni cu o pozitie sociala si morala recunoscute, capabili de a imbunatati
soarta celor nevoiasi, uniti prin prietenie si animati de dorinta de a servi.

