
a 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL 2012 
Asociatia ALTERNATIVA 2003 

 



 2

Coordonator: 
Mihaela Rotar 
 
 
Realizator: 
Mihaela Neagu 
 
 
Fotografii: 
Elena Dan 

 

 

 

CUPRINS  

 

  

 

Scrisoarea Presedintelui Asociatiei ALTERNATIVA 2003   pag. 3 

Despre Asociatia ALTERNATIVA 2003   pag. 4 

Beneficiari   pag. 5 

Proiecte   pag. 5 

Proiecte de viitor   pag. 8 

2% pentru 100% zambet  pag.8 

Voluntari   pag. 9 

Parteneri in programe   pag. 9 

Finantatori in 2012   pag. 9 

Raport financiar   pag. 10 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3

 

Scrisoarea presedintelui  
Asociatiei ALTERNATIVA 2003 

 

 

Anul 2012 va rămâne un de referintă pentru 
membrii si sustinatorii Asociatiei ALTERNATIVA 2003 
deoarece acesta a fost anul in care gratie entuziasmului 
angajatilor, partenerilor si finantatorilor organizatiei, am 
reusit pe de o parte sa ne evidentiem printr-o imagine 
dinamică in societate cu finantatori consacrati si 
parteneriate stabile iar pe de alta parte am reusit prin 
castigarea unui proiect finantat din fonduri europene sa 
ne apropiem de realizarea visului nostru de a construi un 
Centru Multifunctional pentru persoanele cu dizabilitati. 

Prin serviciile acordate si proiectele implementate cu 
daruire si profesionalism, Asociatia ALTERNATIVA 2003 
a demonstrate ca atunci cand exista implicare, daruire si vointa se gasesc si solutii 
pentru rezolvarea problemelor si nevoilor semenilor nostri mai putin favorizati de soarta. 

Succesul se datorează angajaţilor noştri, colaboratorilor, donatorilor, finantatorilor şi 
voluntarilor care au răspuns acestei provocări şi au realizat mai multe lucruri cu resurse 
mai puţine. Acest raport detaliază modalităţile prin care angajaţii şi voluntarii noştri au 
ajutat peste 50 de tineri şi familii in anul 2012 şi spune povestea donatorilor si 
finantatorilor nostri 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. 

Le multumesc tuturor pentru implicarea, dedicarea si pasiunea de care au dat dovada si 
va invit sa parcurgeti paginile acestui raport 
  

Cu alese ganduri, 

Mihaela Rotar, Presedinte 

Asociatia ALTERNATIVA 2003 
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Despre Asociatia ALTERNATIVA 2003 
 

         
1. Misiunea Asociatiei consta in dezvoltarea de servicii menite sa imbunatateasca 

calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati si sa le sustina integrarea sociala. 

2. Viziunea Asociatiei - lider al unirii eforturilor tuturor membrilor comunitatii pentru a 

proteja drepturile umane fundamentale ale tuturor persoanelor cu dizabilitati prin actiuni 

ce duc la o viata independenta si activa a acestora. 

3. Valori: Respectul pentru persoanele cu dizabilităţi se bazează pe cunoaşterea şi 

înţelegerea situaţiei acestora. Respectul conduce la toleranţă şi la recunoaşterea 

persoanelor cu dizabilităţi ca cetăţeni cu drepturi egale. Respectarea opiniilor şi opţiunilor 

persoanelor cu dizabilităţi reprezintă fundamentul autoreprezentării şi a reprezentării 

intereselor acestora. Solidaritatea între membrii societăţii asigură protecţia şi calitatea 

serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Stabilirea unei solidaritati intre membrii 

societatii duce la realizarea unei unitati care contribuie la păstrarea şi la dezvoltarea unor 

valori comune cu respectarea egalitatii de sanse pentru toti. Incluziunea sociala 

reprezintă fundamentul exercitării drepturilor şi a luptei împotriva discriminării persoanelor 

cu dizabilităţi şi a familiilor acestora. Incluziunea sociala permite persoanelor cu 

dizabilitati sa duca o viata activa.  

Obiective: 

• Cresterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilitati in cadrul 

comunitatii. 

• Cresterea capacitatii de integrare sociala si profesionala a persoanelor cu 

dizabilitati intelectuale 

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 

intelectuale precum si sustinerea familiilor acestora. 
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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, Balan Anca 

Ambasador ALTERNATIVA Doamna Floarea Calota 

 

 

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:  
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 2011 si s-au finalizat in 2012, 

fie sunt proiecte demarate in 2012, toate proiectele desfasurate de noi au avut si au o 



 6

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:  

 

• ˝Lucrari de consolidare, extindere, supraetajare si refunctionalizare 
pentru realizarea centrului multifunctional Fortuna pentru persoanele cu 
dizabilitati˝ finantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Programul Operational Regional 2007-2013. Proiectul are ca scop realizarea 

Centrului multifunctional Fortuna pentru persoanele cu dizabilitati, in vederea 

cresterii numarului de persoane cu dizabilitati care au acces la servicii sociale 

si oferirii de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati la standardele 

recomandate de legislatia in vigoare. Valoare totalã a proiectului este de 

1.371889,44  lei din care finanţarea nerambursabilã asiguratã de AM este de 

1.081982,72 lei. Perioada 08.08.2012 – 08.07.2014. Estimam ca in 2014 vom 

avea un centru nou cu un spatiu mai generos si cu inca 3 noi servicii sociale 

functionale. 

 

• 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.  

 

• “Tranzitia spre o viata independenta prin centre de incluziune sociala” 
proiect finantat de Fundatia United Way Romania pentru perioada ianuarie – 

decembrie 2013. Scopul proiectului: Constituirea unei reţele formată din 2 

Centre de  Incluziune  Sociala pentru tinerii cu dizabilităţi in 2 regiuni ale tarii 

Bucuresti-Ilfov si Sud-Est, în vederea imbunatatirii accesului si a participării lor 

pe piata muncii si dezvoltarii abilitatilor de viata independenta ale acestora.  

Buget: 40.000 lei. 
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• Subventia conform Legii 34/1998. Scopul proiectului: Cresterea calitatii vietii 

persoanelor cu dizabilitati intelectuale prin facilitarea accesului la servicii 

adaptate nevoilor lor. Proiectul consta in sustinerea cheltuielilor administrative 

si a activitatilor din Centrele Asociatiei ALTERNATIVA 2003 prin finantare de la 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Buget: 

59836 lei.  

• „ORIZONT 2009” finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN programul 
POS DRU. Proiectul vizeaza cresterea gradului de integrare pe piata muncii a 

persoanelor cu dizabilitati atat prin dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot 

cat si prin formarea profesionala a specialistilor implicati in procesul de 

integrare socio-profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. In 

cadrul proiectului s-au promovat initiative care sa conduca la inlaturarea 

obstacolelor ce le impiedica pe  persoanele cu handicap sa-si exercite 

drepturile si responsabilitatile, asigurandu-le participarea la viata sociala. 60 de 

tineri cu handicap cu varsta peste 18 ani beneficiaza de educatie si pregatire 

profesionala in croitorie, olărit, brutărie, tipografie, spălătorie ecologică şi 

grădinărit la Centrul de Servicii Sociale Nazarcea. Rezultate: reducerea 

comportamentului de esec al tinerilor cu handicap; reducerea gradului de 

frustrare, depresie, angoasa indus de handicap si de contactul cu societatea; 

dobandirea abilitatilor necesare obtinerii unei calificari profesionale si angajarii 

in cadrul celor 7 ateliere . 

• EuropAffiche Durata: septembrie 2011 – iunie 2012. Natura parteneriatului: 

asociatia ALTERNATIVA 2003 a reunit colectivele de tineri din institutiile 

partenere in vederea realizarii unor schimburi de experienta intre tinerii din 

tarile europene.Descrierea pe scurt a proiectului: Obiectivul general al 

proiectului consta in realizarea de catre colectivele de tineri cu dizabilitati a 

unui afis si a unei carti tehnice pe tema:” Sarbatori traditionale”.Afisul castigator 

va fi expus la Parlamentul Europei iar grupa de tineri care l-a realizat va merge 

la Bruxelles. Proiectul este sustinut financiar de un europarlamentar roman, dl 

Cristian Busoi. 
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Proiecte de viitor: 
INFIINTAREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL FORTUNA in Bucuresti sector 1, in 

vederea cresterii sanselor de accesare a serviciilor sociale de catre persoanele cu 

dizabilitati prin imbunatatirea infrastructurii sociale specifica persoanelor cu dizabiltati in 

Regiunea Bucuresti Ilfov.  

 

 

 

2% pentru 100% 
zambet!  
Asociatia ALTERNATIVA 

2003 a desfasurat si in 

anul 2012 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 si am prezentat activitatile noastre 

unui numar aproximativ de 900 de persoane fizice astfel incat in mod direct am reusit sa 

strangem 349 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 2012 a fost de 26.129 lei si au fost alocati in 

vederea construirii Centrului multifunctional Fortuna care va cuprinde spatii pentru 

ateliere lucrative si locuinta protejata pentru tineri 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 cu beneficiarii avem mereu alaturi 

voluntari care s-au dovedit a fi oameni de incredere si pe care cu mandrie ne bazam! 

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! 

 
Finantatori ai programelor in anul 2012 au fost: 

• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• Ambasada Frantei 

• AM POR 

 

 
Partenerii pe care i-am avut in programele noastre in 
anul 2012 au fost:  

• Consiliul Local al Primariei Sectorului 1 

• Directia  Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• Centrul Roman de Educatie si Dezvoltare Umana 

• Primaria sector 2  

• AMOFM 

• Primaria Câmpina 

• Primaria Drăgăsani 

• Direcţia Generala de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului sectorul 6 

• Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

• Fundatia Estuar 
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• Asociaţia Speranţa Rotterdam, Netherlands 

• Haeghe Groep 

• Fundaţia Motivation România 

• Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO 

VOCATIE 

• Fundatia Jerome Lejeune Franta 

• Fundatia Pentru voi Timisoara 

• Fundatia Speranta Târgu -Neamt 

 

 
 
Raport financiar 2012 
 

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 

31.12.2012. 

 

Veniturile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2012 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.  
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2012 
 

Nr.crt Indicatori Suma 

I. Venituri  227.575 

1. Cotizatii 59.190 

2. Sponsorizari  48.405 

3. Venitur de la bugetul de stat 85.054 

4. Ajutoare si imprumuturi nerambursabile 34.883 

5. Dobanzi bancare 40 

6. Alte 3 

 

II. Cheltuieli  265.372 

1. Cheltuieli materiale consumabile,  
obiecte de inventar 

35.372 

2. Cheltuieli cu energia si apa 7.998 

3. Cheltuieli servicii terti 42.649 

4. Salarii 101.582 

5. Ajutoare si imprumuturi acordate 38.858 

6. Cheltuieli cu amortizarea 39.263 

7. Alte cheltuieli 20 

III. Rezultat-deficit (38.167) 

 

In anul 2012 cheltuielile per beneficiar au fost de 802 lei/ luna iar cheltuielile de intretinere 

in cele 3 unitati de asistenta sociala ale Asociatiei au fost de 23226 lei/luna. Rezultatul 

deficit al anului financiar 2012 reprezinta proiecte care au inceput in anul 2011 si s-au 

continuat in 2012. 
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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, PROTECTIEI SOCIALE si 

PERSOANELOR VÂRSTNICE, AMBASADA FRANTEI 
 

MULTUMIM SPONSORILOR: 
S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL S.A., KINSTELLAR, S.C. UP-TO-DATA, RAIFFEISEN 

BANK, CHRONOS SERV INVEST, CARGUS 


