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IMPREUNA VOM REUSI! 

Aceasta a fost premiza de la care am plecat in 2009, iar cuvintele Mahatmei Gandhi: „Fiii 

schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” ne-au insufletit si ne-au fost calauza.  

Intotdeauna am considerat ca orice schimbare pozitiva inseamna un pas inainte, un drum 

spre evolutie. De aceea putem spune cu entuziasm ca suntem mandrii de evolutia pe care 

ALTERNATIVA 2003 a avut-o in anul 2009. Am reusit sa aducem o schimbare cu adevarat in 

bine la problemele beneficiarilor nostri, am reusit sa avem un impact pozitiv in comunitatea in 

care activam, avand rezultate pozitive, pentru ca acestea sunt cele care conteaza pana la 

urma. Colaborarea si parteneriatele in toate programele asociatiei, au fost si sunt foarte importante pentru obtinerea 

tuturor rezultatelor, caci de unul singur nu ar fi fost posibil obtinerea lor.  

Ne dorim sa fim partenerii dumneavoastra in anii care urmeaza si suntem deschisi tuturor ideilor si sugestiilor care ne-

ar putea ajuta, sa servim mai bine comunitatea in care traim si tinerii pentru care activam. 

 

 

                                                                                                Mihaela Rotar - Presedinte                  

                                                                                                                Asociatia ALTERNATIVA 2003 
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Despre asociatie:                                                                  
Misiunea Asociatiei ALTERNATIVA 2003 consta in promovarea serviciile alternative in domeniul integrarii sociale a 

persoanelor cu dizabilitati mintale, cu respectarea drepturilor individuale ale acestora si oferirea de servicii concrete 

de educare, recuperare si pregatire profesionala. In acest scop, Asociatia a infiintat si furnizeaza servicii sociale 

specializate pentru tinerii cu deficiente mintale precum si pentru familiile acestora. 

Obiectivele Asociatiei sunt: 

• Cresterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilitati in cadrul comunitatii. 

• Cresterea capacitatii de integrare sociala si profesionala a persoanelor cu dizabilitati mintale  

Scopul Asociatiei ALTERNATIVA 2003 consta in infiintarea, sustinerea si acordarea unor servicii de recuperare, 

asistenta sociala, consiliere psihologica, educatie specializata si pregatire profesionala specifica pentru persoanele cu 

dizabilitati mintale precum si pentru sustinerea familiilor acestora. 

Consiliul de conducere 

Presedinte Mihaela Rotar, Director executiv Laura Baritz 

Membrii fondatori: Barsan Laura, Dumitrescu Elena, Manolescu Floare, Palade Rodica, Rogacev Monica  

Membrii de onoare: Panciu Adriana, Manolache Angelica  

Ambasador ALTERNATIVA doamna Floarea Calota 
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• Tinerii cu dizabilitati mintale, cu varste peste 18 ani si 

care nu sunt inclusi in alte forme de invatamant sau de 

pregatire profesionala datorita dizabilitatii lor 

• Familiile acestor tineri  

                                                   

 

 
 

Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2008 si s-au finalizat in 2009, fie sunt proiecte incepute in 

2009, toate proiectele desfasurate de noi au avut si au o semnificatie si o importanta deosebita pentru Asociatie, in 

ele ne-am pus mari sperante si am incercat prin implementarea lor sa pastram o constanta in activitati si perseverenta 

in drumul pe care l-am ales. Iata proiectele noastre:  

• „ORIZONT” proiect finantat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1. Scopul 

proiectului este infiintarea a 8 ateliere lucrative in care tinerii aflati in risc de excluziune sociala vor fi calificati in 

diferite meserii si vor gasi sprijin pentru incadrarea in munca. Proiectul se desfasoara in parteneriat cu: 

• Direcţia Generala de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului sectorul 6, cu sediul în str. Drumul Taberei 

nr.18, sector 6, Bucureşti, cod fiscal 17300924, partener 1. 

• Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, cu sediul in Str. Şos.Vestului,    nr.14-

16, Ploieşti, jud. Prahova, codul fiscal 9770267, partener 2. 
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• Fundatia Estuar, Soseaua Oltenitei, Nr 188, Bl,B1, Sc.2, Ap. 54, Sector 4, Bucuresti, cod fiscal 4829835, 

partener 3. 

• Asociaţia Speranţa, Mahlersingel 13, 3055J Rotterdam, Netherlands 

• Haeghe Groep, Kerketuinenweg 24, Postbus 43070, 2504 AB Den Haag 

•  Asociaţia Alternativa 2003, cu sediul în Str. Fortunei nr. 51 sectorul 1 Bucureşti, codul fiscal 15221620,  

partener 6. 

• Fundaţia Motivation România, cu sediul în Şos. Alexandriei nr. 478, Bragadiru, jud. Ilfov, codul fiscal 

7081193 partener 7. 

• Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCATIE”, Str. Icoanei Nr. 

87, Sector 2, Bucuresti, codul fiscal 14473033, partener 8. 

• „Proiectul Centrul de zi Alternativa” Scopul proiectului: cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a 

tinerilor cu dizabilitati intelectuale prin acordarea de servicii adaptate cerintelor lor. Finantator: Directia Generala 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1care acopera plata salariilor a 9 persoane si hrana tinerilor 

beneficiari din sectorul 1. Buget: 201000 lei.  

• Subventia conform Legii 34/1998. Sustinerea materiala a activitatilor 

din Centrele Asociatiei ALTERNATIVA 2003 prin finantare de la 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Buget: 59836 lei.  

• „Educational Workshop - A second chance”, proiect finantat de 

KBFUS Founds si a constat in infiintarea unui atelier educativ in cadrul 

Centrului de Zi ALTERNATIVA pentru tinerii nescolarizati sau aflati in 

abandon scolar oferindu-le astfel a doua sansa pentru a se putea integra 

social in comunitate. Buget: 72500 lei. 



7 

 

• „O sansa in plus independentei” un proiect PHARE finantat de Ministerul Muncii prin care tinerii peste 18 ani 

care ies din sistemul de protectie al copilului sunt sustinuti sa-si dezvolte abilitatile de gasire si mentinere a unui 

loc de munca. Parteneri in proiect: Centrul Roman de Educatie si Dezvoltare Umana, Directiile Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Sector 5, Sector 6. Buget: 195580 lei. 

• „ACTIV – sprijin pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor cu dizabilitati” proiect finantat de Fundatia 

United Way Romania pentru perioada noiembrie 2009-octombrie 2010, avand ca 

scop pregatirea pentru angajare a tinerilor cu dizabilitati. Buget: 55000 lei.  

• „Acces egal pe piata muncii” proiect finantat de Autoritatea Nationala pentru 

Persoanele cu Handicap care a avut ca scop facilitarea accesului pe piata muncii 

a tinerilor cu dizabilitati. Buget: 118832 lei 

 

In Centrul de Zi am beneficiat in 2009 de 

prezenta unui consilier vocational care a sustinut tinerii in activitati, in descoperirea si 

accentuarea abilitatilor lor. Activitatile din Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupationala le-am inceput in 2009 intr-un spatiu mai larg si nou  renovat ceea ce 

ne-a permis sa marim numarul de beneficiari la 14. Ne-am extins gama si tipul de obiecte realizate de tineri si am 

reusit angajarea in comunitate a 2 tineri care au fost beneficiari ai centrului. Totodata, tinerii nostri au participat la un 

schimb de experienta cu beneficiarii serviciilor acordate de Fundatia Speranta din Targu Neamt care ne-a ajutat sa 

cunoastem opinile si gandurile tinerilor dintr-o alta parte a tarii. In Centrul de Respiro am avut 51 de beneficiari cu 19 

mai multi decat in anul precedent, tineri care au dobandit sau si-au dezvoltat abilitatile de autonomie personala si de 

viata independenta.  
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Asociatia ALTERNATIVA 2003 a desfasurat o campanie de atragere de fonduri pentru proiectele noastre prin 

directionarea contributiilor de 2% de la persoane fizice. Campania a fost demarata la inceputul anului 2009 si am 

ajuns sa prezentam activitatile noastre unui numar aproximativ de 500 de persoane fizice si juridice. La aceasta 

campanie si-au adus aportul si parintii beneficiarilor nostri, voluntarii precum si o multime de lume noua care ne-au 

impresionat caci au considerat ca trebuie sa se alature cauzei noastre, dand de veste in jurul lor despre aceasta 

actiune si despre proiectele pe care le desfasuram. Suma colectata in anul 2009 a fost de 21836 lei si au fost alocati 

sustinerii programelor si activitatilor de educare si integrare sociala a tinerilor cu dizabilitati. Multumim tuturor celor 

care au ales sa sprijine activitatile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 in cadrul acestei campanii.  

 

   
Atat in campania 2% cat si in toate activitatile noastre ii 

avem mereu alaturi pe voluntari! In lucrul cu tinerii, in 

activitatile educative, in excursii, in partea de relatii publice 

cat si in asistenta sociala, avem oameni de incredere pe 

care cu mandrie ne bazam! Initiativa, vointa si dorinta lor 

de a fi alaturi de acesti tineri reprezinta pentru noi un 

adevarat izvor nesecat de inspiratie. Va multumim dragi 

voluntari pentru efortul depus si va asteptam sa ne fiti 

alaturi si sa fim o echipa in continuare! 
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• Federatiei Incluziunea 

• Asociatiei RENINCO Romania   

 

 

  
• Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 

• Consiliul Local al Primariei Sectorului 1 

• Agentia de Prestatii Sociale 

• Directia  Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

• Centrul Roman de Educatie si Dezvoltare Umana 
 

 

 
• Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 

• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale  

• United Way Romania 

• KBFUS Founds 
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Asociatia ALTERNATIVA 2003 este o organizatie neguvernamentala, nonprofit, apolitica, cu personalitate 

juridica. Contabilitatea in cadrul asociatiei este organizata conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata si a 

Planului de conturi pentru persoane juridice fara scop patrimonial. Situatiile financiare anuale au fost intocmite pe 

baza balantei de verificare la 31.12.2009. 
 

Veniturile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2009 au fost obtinute din finantari, in baza unor 

contracte, dupa evaluarea si aprobarea cererilor de finantare adresate finantatorilor locali. Alte surse de venit au fost 

cele obtinute din sponsorizari, contributiile membrilor, donatii si dobanzi bancare. Toate veniturile au fost inregistrate 

in conformitate cu legislatia romaneasca si normele in vigoare. Finantarile primite au fost utilizate respectand in 

totalitate obligatiile stabilite contractual, realizandu-se rapoarte financiare si narative explicite si in termen catre 

finantatori.  

   BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2009 

Nr.crt     Indicatori Suma 

I. Venituri 

 din care: 

 

455.578 

1. Venituri de la buget 223.362 

2. Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din strainatate 85.947 

3. Sponsorizari  84.508 

4. Donatii  13.555 



11 

 

5. Cotizatii  47.408 

6. Dobanzi bancare  78 

7. Venituri din diferente de curs valutar  720 

II. Cheltuieli 

 din care: 

 

420.877 

1. Cheltuieli materiale consumabile, obiecte de inventar 84.224 

2. Cheltuieli cu apa si energia  7.231 

3. Cheltuieli servicii terti 112.824 

4. Alte impozite si taxe  924 

5. Salarii  157.039 

6. Ajutoare si imprumuturi acordate  49.654 

7. Cheltuieli cu amortizarea 6.393 

8.  Diferenta de curs valutar  2.588 

III. Rezultat 34.701 
 

In anul 2009 cheltuielile per beneficiar au fost de 368.5 lei/luna iar cheltuielile de intretinere in unitatea de asistenta 

sociala au fost de 4278.15 lei/luna.  
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Sediul:  
Str. Fortunei, nr. 51, Sector 1 Bucuresti 

Tel./Fax: 021 668 20 27 

Mobil: 0735533605 

Site: www.alternativa2003.ro 

Email: alternativa2003romania@yahoo.com  
 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

MULTUMIM SPONSORILOR CARE AU FOST ALATURI DE ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003  

MEDIAXPRIMM, AUTOITALIA, S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL S.A, BCR ASIGURARI DE VIATA S.A., S.C. LI-AN MN S.R.L., UP-TO-DATA, RAIFFEISEN BANK, DHL, 
CHRONOS SERV INVEST, AEROPORTUL OTOPENI,  KINSTELLAR, GENERALI ASIGURARI S.A., S.C. EUREX ALIMENTARE S.A., S.C. PHARCO S.R.L., GPS 

BIROTIC, S.C. DIPET S.A., SC GEVALCO S.R.L. 

 

MULTUMIM FINANTATORILOR: 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1, MINISTERUL 

MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, UNITED WAY ROMANIA, KBFUS, ANPH 

IMPREUNA AM REUSIT SA FACEM UN PAS SPRE O LUME MAI FRUMOASA CU MAI MULTE SANSE!  

DACA EI ZAMBESC, ZAMBETUL LOR SE DATOREAZA GESTULUI DUMNEAVOASTRA! 


