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Scrisoarea presedintelui asociatiei Asociatiei 
ALTERNATIVA 2003 

 

Anul 2011 a fost desemnat anul voluntariatului ca urmare s-a desfasurat  sub sloganul 
“Voluntariatul nu e o poveste. Voluntariatul este de povestit.” Si noi, cei din 
asociatia ALTERNATIVA 2003 ne-am apropiat sufleteste de acest eveniment si ne-am 
mobilizat, pentru a sarbatori impreuna voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunitatii si 
pentru a recunoaste public activitatea voluntarilor. Astfel, pe parcursul anului 2011 
specialistii asociatiei si voluntarii nostri i-au invatat pe tinerii nostri beneficiari jocuri in aer 
liber pentru a socializa, au vizitat locuri minunate, i-au insotit la spectacole, au colectat 
donatii in obiecte si carti, au promovat potentialul si abilitatile persoanelor cu dizabilitati, 
sportul si un stil de viata sanatos, au povestit cu tinerii nostri despre comunicarea pe 
Internet si despre natura, au igienizat parcul Bazilescu, au stimulat dezvoltarea abilitatile 
beneficiarilor la atelierele de creatie, au organizat campanii, parade, targuri de oferte, de 
joburi, prezentari, instruiri si dezbateri pe teme de voluntariat. 

 Acest raport detaliază modalităţile prin care angajaţii şi voluntarii noştri au ajutat peste 
50 de tineri şi familii in anul 2011 şi spune povestea donatorilor, finantatorilor şi 
voluntarilor care s-au alăturat eforturilor noastre. Ceea ce este greu de exprimat este 
impactul eforturilor noastre asupra fiecărui tânăr cu dizabilităti şi fiecărei familii în parte. 
Este de asemenea dificil, pe termen scurt, să evaluăm în ce fel, eforturile noastre de a 
ajuta familiile au contribuit la consolidarea simţului de comunitate. 

Autodepăşire, maturitate, echipă, pasiune, inteligenţă, ambiţie, viziune sunt cuvintele 
care însoţesc evoluţia asociaţiei ALTERNATIVA 2003 de 9 ani încoace.  

Vă invit să parcurgeţi paginile acestui raport pentru a afla mai multe despre toate 
programele şi proiectele asociaţiei ALTERNATIVA 2003 dar şi despre planurile ei de 
viitor. Pentru că important e să descoperim cum să ne punem inteligenţa şi voinţa în 
slujba unor proiecte comune. 
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Despre asociatia ALTERNATIVA 2003 
 

         

 
Misiunea Asociatiei ALTERNATIVA 2003 consta in prevenirea abandonului si reducerea 
situatiilor de excluziune sociala a copiilor, adolescentilor, tinerilor si adultilor cu dizabilitati 
mintale prin furnizarea de servicii directe care sa le sustina integrarea sociala si 
profesionala si sa le imbunatateasca lor si familiilor apartinatoare, calitatea vietii. 

  

Obiectivele Asociatiei ALTERNATIVA 2003 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 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, Anca Balan  

 
Ambasador ALTERNATIVA Doamna Floarea Calota 
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Beneficiari: 

• 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  

                                                   

 

Proiecte:  
Istoria organizatiei  a inceput sa se scrie in luna iunie 2003, odata cu primele Programe 

ale Fondului Român de Dezvoltare Socială pentru Servicii Sociale Comunitare. 

Initial, infiintata ca o organizatie de parinti de copii cu dizabilitati, organizatia s-a 

dezvoltat, a cooptat in randul membrilor sai persoane importante din media, medici, 

psihopedagogi, reprezentanti de firma si desfasoara astazi o diversitate de programe in 

sectoare precum: dezvoltare comunitara, sprijinirea persoanelor cu dizabilitati si a altor 

grupuri vulnerabile in vederea accesarii de locuri de munca, orientare si formare 

profesionala a tinerilor adulti, servicii sociale pentru persoane cu dizabilitati si alte 

persoane defavorizate. 

Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2010 si s-au finalizat in 2011, 

fie sunt proiecte demarate in 2011, 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. Proiecte desfasurate in aceasta perioada:  

• „ORIZONT 2009” proiect finantat prin fonduri europene in care principalul 

aplicant este  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 sa fie calificati in diferite meserii si sa fie ajutati sa-si 

gaseasca un loc de munca. Proiectul se desfasoara in parteneriat cu:  
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• 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. 

• 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.  

 

• “SPERANTA PENTRU O VIATA ACTIVA PENTRU PERSOANELE CU 
DIZABILITATI” proiect finantat de Fundatia United Way Romania pentru perioada 

noiembrie 2010 - octombrie 2011, avand ca scop cresterea calitatii vietii persoanelor 

cu dizabilitati intelectuale si promovarea angajarii in munca a tinerilor cu dizabilităţi 

prin facilitarea accesului pe piaţa muncii şi combaterea discriminării acestora atunci 

când este vorba de angajare în muncă, atat in comunitate cat si in atelierele 

asociatiei. Buget: 48514 lei. 
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• Subventia conform Legii 34/1998. Sustinerea cheltuielilor administrative si a 

activitatilor din Centrele Asociatiei ALTERNATIVA 2003 prin finantare de la Ministerul 

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

 

Proiecte de viitor: 
INFIINTAREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL FORTUNA pentru persoanele cu 

dizabilitati in Bucuresti sector 1, in vederea cresterii sanselor de accesare a serviciilor 

sociale de catre acestea prin imbunatatirea infrastructurii sociale in Regiunea Bucuresti 

Ilfov.  

 

 

Sumarul activitatilor in anul 2011 
Activitatile cu beneficiarii nostri au continuat in cele trei centre ale asociatiei: 

Centru de Zi, Centru de Integrare prin Terapie Ocupationala, Centru de Respiro. In 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala am beneficiat de prezenta unui consilier 

de selectie si plasare forta de munca care a sustinut tinerii in descoperirea si dezvoltarea 

abilitatilor de cautare, gasire si mentire a unui loc de munca, in plasarea si insotirea in 

stagii de practica in scopul angajarii acestora in comunitate. Am organiza Bursa locurilor 

de munca pentru persoane cu dizabilitati pe 10 martie 2011 pentru a facilita interactiunea 

dintre angajatorii care doresc sa lucreze si sa angajeze persoane cu dizabilitati si tinerii 

sau persoanele disponibile in acest sens avand certificat de handicap dar care pot munci.  

Ne-am extins totodata si gama de obiecte realizate de tineri in cadrul atelierelor 

noastre si am reusit angajarea in comunitate a 9 tineri care au fost beneficiari ai centrului.  

Totodata, tinerii nostri au organizat si au participat in noiembrie 2011 la expozitia de 

linogravura in cadrul Galeriei 418 din Bucuresti. Cu aceasta ocazie Excelenta Sa Domnul 

Ambasador al Irlandei a fost alaturi de noi impreuna cu multe alte persoane distincte, 

sustinand tinerii cu dizabilitati si apreciind  foarte mult lucrarile realizate de tinerii nostri.

 La sfarsit de an 2011 am inceput sa facem inscrierile pentru Concursul 

EuropAffiche, o prima editie in Romania organizata de Asociatia ALTERNATIVA 2003 in 

parteneriat cu Fundatia Jérôme Lejeune din Franta. Organizatiile nonguvernamentale si 
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institutii de stat care se ocupa de copii si tineri cu dizabilitati si care au vrut sa se implice 

intr-un demers creativ pe o perioada mai lunga de timp la capatul careia sa se genereze 

un afis pe tema Sarbatorilor traditionale din Europa, au dat curs  invitatiei noastre si s-au 

inscris la concurs, care va avea lor pe 26 aprilie 2012 in Bucuresti.  

In Centrul de Zi beneficiarii au desfasurat activitati de educatie si socializare in 

vederea dezvoltarii si recupererii deficientelor lor de dezvoltare. Activitatile si interventiile 

specializate vizeaza direct persoana in cauza, plecand de la nevoile ei specifice si 

totodata incearca sa o implice prin co-participare in planul de interventie alaturi de parinti 

si/sau alti sustinatori din familia extinsa.  

In Centrul de Respiro, tinerii beneficiari au avut ocazia de a dobandi sau de a  

dezvolta abilitatile de autonomie personala si de viata independenta iar parintii acestora 

au gasit in serviciile oferite aici, ori de cate ori a fost nevoie, un sprijin in diferite situatii si 

un moment de respiro.  

 

 

2% pentru 100% zambet!  
Asociatia ALTERNATIVA 2003 a desfasurat si in anul 

2011 campania de strangere de fonduri de la 

contribuabilii persoane fizice prin directionarea a 2% din 

impozitul pe venit la bugetul de stat. Campania a fost 

demarata la inceputul anului 2011 si am prezentat 

activitatile noastre unui numar aproximativ de 800 de 

persoane fizice astfel incat in mod direct am reusit sa 

strangem 266 de formulare. La aceasta campanie si-au 

adus aportul si parintii beneficiarilor nostri, voluntarii 

precum si alte persone de suflet care cred in noi si in tinerii pe care ii sustinem. Suma 

colectata in anul 2011 a fost de 28.612 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.  
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Voluntari    
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 ei un adevarat izvor 

nesecat de inspiratie. Totodata, si  parintii beneficiarilor asociatiei s-au alaturat acestor 

tipuri de activitati si ne sprijina prin munca lor la diferite activitati din cadrul centrului sau 

din afara acestuia.  

Va multumim dragi voluntari pentru efortul depus si speram sa ne fiti in continuare alaturi 

si sa formam ca si pana acum o echipa de neinvins! 

 
Finantatorii nostri in anul 2011 au fost: 

• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale  

• Fundatia United Way Romania 

 
Partenerii pe care i-am avut in programele noastre in 
anul 2011 au fost:  

• Consiliul Local al Primariei Sectorului 1 

• Directia  Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

• Centrul Roman de Educatie si Dezvoltare Umana 

• Primaria sector 2  

• AMOFM 
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Raport financiar 2011 
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 

31.12.2011. 

Veniturile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2011 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 fiecare dintre finantatori conform 

cerintelor acestora.  

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011 

Nr.crt Indicatori Suma 

I. Venituri  200.277 

1. Cotizatii, contributii membri 28.271 

2. Sponsorizari / Donatii 51.005 

3. Venitur de la bugetul de stat 76.360 

4. Ajutoare si imprumuturi nerambursabile 44.594 

5. Dobanzi bancare 47 

II. Cheltuieli  288.330 

1. Cheltuieli materiale consumabile,  
obiecte de inventar 

65.478 

2. Cheltuieli cu energia si apa 8.942 

3. Cheltuieli servicii terti 48.223 
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4. Salarii 82.910 

5. Ajutoare si imprumuturi acordate 43.508 

6. Cheltuieli cu amortizarea 39.263 

7. Alte cheltuieli 6 

III. Rezultat-deficit (88.053) 

 

Venituri totale 2011 
Cotizatii, 
contributii 

membri, 28.271, 
11%

Sponsorizari / 
Donatii, 51.005, 

21%

Venitur de la 
bugetul de stat, 

76.36, 31%

Ajutoare si 
imprumuturi 

nerambursabile, 
44.594, 18%

Dobanzi bancare, 
47, 19%

 

Cheltuieli totale 2011 Cheltuieli 
materiale 

consumabile, 
obiecte de 
inventar

22%

Cheltuieli cu 
energia si apa

3%

Cheltuieli servicii 
terti
16%Salarii

29%

Ajutoare si 
imprumuturi 

acordate
15%

Cheltuieli cu 
amortizarea

13%

Alte cheltuieli
2%

 
In anul 2011 cheltuielile per beneficiar au fost de 976 lei/ luna iar cheltuielile de 

intretinere in unitatea de asistenta sociala au fost de 28304 lei/luna. 
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Sediul asociatiei:  
Str. Fortunei, nr. 51, Sector 1 Bucuresti 

Tel./Fax: 021 668 20 27 

Mobil: 0735533605 

Site: www.alternativa2003.ro 

Email: alternativa2003romania@yahoo.com  

 
MULTUMIM FINANTATORILOR: 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
SECTOR 1, MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, 

FUNDATIA UNITED WAY ROMANIA 
 

MULTUMIM SPONSORILOR: 
MEDIAXPRIMM, AUTOITALIA, S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL S.A.KINSTELLAR, BCR 

ASIGURARI DE VIATA S.A., S.C. UP-TO-DATA, 
RAIFFEISEN BANK, DHL, CHRONOS SERV INVEST, AEROPORTUL OTOPENI, 

GENERALI ASIGURARI S.A., CARGUS, SC GEVALCO 


