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„Cuvantul progres nu are nici un sens cat exista copii nefericiti” Albert Einstein

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 tinerii 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
Ambasador ALTERNATIVA doamna Floare Calota
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Ma asteptam entuziasta sa constat, consultand statisticile organizatiei nostre ca numarul
beneficiarilor programelor si serviciilor noastre scade de la an la an, pe masura ce asociatia
ALTERNATIVA 2003, alaturi de partenerii si finantatorii sai, reusea sa ofere solutii la
problemele cu care persoanele cu dizabilitati se confrunta. Dar registrele noastre indica faptul
ca sunt de fiecare data altii care ne solicita serviciile caci problemele lor se regasesc in acelasi
spectru al nevoilor: sociale, educationale, economice, informationale. Lor doresc sa le
multumesc in primul rand, persoanelor cu dizabilitati care nu inceteaza sa lupte pentru a-si
rezolva problemele, apoi colegilor din asociatie care plini de energie si devotament nu au
incetat sa creada in misiunea organizatiei chiar daca unele momente au fost cu adevarat dificile precum si
finantatorilor si partenerilor, reprezentantilor institutiilor locale, pentru efortul de a adapta politici publice si programe la
nevoia in schimbare a cetatenilor.
Avem incredere ca si in 2009, vom continua sa inspiram şi să motivam oamenii pentru a putea contribui in continuare
la o comunitate mai puternica, mai sanatoasa si mai plina de compasiune.
Mihaela Rotar - Presedinte
Asociatia ALTERNATIVA 2003
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Asociatia ALTERNATIVA 2003 s-a infiintat pe 8 ianuarie 2003, la initiativa unor parinti ce au copii cu dizabilitati
mintale! Cu multa munca dar si cu mult noroc am reusit in 2004 sa achizitionam un imobil, care a devenit Centrul de Zi
Alternativa. Apoi, treptat activitatile si proiectele desfasurate de asociatie s-au diversificat si extins, cunoscand intr-un
timp destul de scurt un succes important. Ne bucuram ca putem fi alaturi de acesti tineri si de parintii lor, ca impreuna
putem sa construim si sa dam viata viselor, sa dam
speranta, incredere si sprijin!

• Tinerii cu dizabilitati mintale, proveniti din familii sau
din Centrele de Plasament din sectorul 1, 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

Principalul program al Asociatiei Centrul de Zi Alternativa, o alternativa educationala privata pentru tinerii cu
dizabilitati mintale, ce nu pot face fata curriculei din invatamantului special de stat, datorita gradului sever de
handicap a continuat si in 2008. Situat in apropierea Parcului Bazilescu din Cartierul Bucurestii Noi, Centrul isi
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desfasoara activitatile in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, este
afiliat Scolii Speciale nr. 10 si functioneaza dupa orar scolar, in regim zilnic de semi-internat. Scolarizarea si
educarea realizate dupa programe individualizate sunt gratuite, ca si serviciile complementare de recuperare
(kinetoterapie, logopedie, consiliere psihologica), de stimulare complexa si initiere pe computer, activitati
gospodaresti si recreative. In cadrul Centrului de Zi Alternativa se desfasoara urmatoarele activitati :
•

Activitati educationale
Tinerii beneficiari sunt stimulati prin activitati diverse cum ar fi: sa scrie, sa citeasca, sa socoteasca, sa cunosca
mediul inconjurator, sa comunice, sa faca cumparaturi si sa cunoasca valoarea banului, cu alte cuvinte invata sa
duca o viata cat mai independenta.

•

Asistenta sociala
Asistentul social tine legatura cu parintii, realizeaza vizite la domiciliul beneficiarilor, focus-grupuri atat cu beneficiarii
cat si cu familiile acestora, le ofera suportul legislativ menit sa le faciliteze obtinerea drepturilor lor legale.

•

Consiliere psihologica
Fiecare tanar beneficiar al Centrului de Zi Alternativa si parintele sau au posibilitatea sa vorbeasca si sa se
sfatuiasca cu psihologul centrului in vederea consilierii si depasirii situatiilor de criza sau a comportamentelor de
esec.

•

Ergoterapie, pregatire si orientare profesionala
Tinerii beneficiari realizeaza impreuna cu ergoterapeutul si maistrul instructor mici decoratiuni: lumanari, pictura pe
sticla, obiecte din lut, martisoare, plicuri, felicitari, etc. activitati menite sa le dezvolte abilitatile manuale si aptitudinile
profesionale.

•

Recuperare fizica si kinetoterapie
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Datorita faptului ca beneficiarii nostri au si probleme motorii au nevoie permanenta de miscare. Astfel, prin
intermediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, tinerii nostri beneficiari au acces la
sala de kinetoterapie de doua ori pe saptamana.
•

Excursii, turism social
In cadrul Centrului de Zi Alternativa, pe langa activitatile educationale, pregatire si orientare profesionala un mare
accent se pune pe realizarea activitatilor recreative menite sa-i ajute pe tineri sa se socializeze si sa interactioneze
mai bine intre ei si cu familia lor.
Ca o continuitate la activitatile din Centrul de Zi si ca raspuns la solicitarile parintilor si cerintelor tinerilor cu
dizabilitati, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO) in care tinerii se pregatesc in meseria de
modelator in ceramica si-a continuat activitatea si in 2008. Acest centru a devenit o dovada clara ca si acesti tineri
pot face lucruri utile, le trebuie doar putina incredere si
rabdare, dovada o fac obiectele realizate de ei si cu care am
fost prezenti la numeroare targuri si expozitii.
Serviciile oferite in CITO:
• ergoterapie
• consiliere psihologica
• programe educative de grup
• activitati de recreere si socializare
• servicii de training vocational si ocupational
• orientare si pregatire profesionala in meseria de mester olar
• asistenta sociala atat pentru beneficiari cat si pentru familiile lor
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Centrul de Respiro este ultimul centru deschis de asociatie printr-o finatare obtinuta de la A.N.P.H. in 2007 si este
destinat gazduirii temporare a tinerilor cu dizabilitati mintale in vederea dezvoltatii abilitatilor de autonimie si
autoservirii personale a acestora precum si pentru a da parintilor sau apartinatorilor un moment de ragaz in
rezolvarea altor problem. Beneficiarii serviciilor sunt tineri cu dizabilitati mintale cu varsta peste 18 ani precum si
parintii acestora. Cautam cele mai eficiente mijloace de educare si comunicare, punem un mare accent pe cresterea
gradului de autonomie personala si autoservire a tinerilor cu dizabilitati. Tinerii pot sta in centrul de respiro pana la
doua saptamani o data, putand sa revina de mai multe ori. Ei vor desfasura activitati variate sub indrumarea
specialistilor: psiholog, psihopedagog, instructor ergoterapeut, ingrijitori sociali.
Deosebit de importante pentru dobandirea unui grad avansat de autonomie vor fi programele la care vor participa
tinerii in cadrul Centrului Respiro, sub indrumarea cadrelor de specialitate:
• Mers la cumparaturi, invatarea si gestionarea banilor
• Alcatuirea orarului zilnic (cum si cand se desfasoara diferitele activitati) in vederea dezvoltarii abilitatilor de
orientare in timp
• Plimbari in parc si imprejurimi (biserica, magazine, piata) in vederea dezvoltarii abilitatilor de orientare in spatiu
• Dezvoltarea abilitatilor de igiena personala (spalat pe dinti, dus, spalarea hainelor intime)
• Activitati casnice (prepararea hranei, asezarea si pregatirea mesei, curatenie in camera)
• Activitati de pre-profesionalizare (croitorie, creare de mici decoratiuni, felicitari, tablouri)
Centrul de Respiro este primul pas pe care asociatia l-a facut spre un alt scop al sau – locuinte protejate pentru
gazduirea permanenta a tinerilor cu dizabilitati mintale.
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Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2007 si s-au finalizat in 2008, fie sunt proiecte incepute in
2008, 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 dam dovada de seriozitate si perseverenta in
drumul pe care l-am ales. Iata proiectele si rezultatele noastre:
• „Centrul de Insertie profesionala” proiect PHARE finantat de Ministerul Muncii. 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 Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1. Buget 196686 Euro.
• „Sustinerea serviciilor din Centrul de zi Alternativa” Scopul proiectului: cresterea sanselor de integrare socioprofesionala a tinerilor cu dizabilitati mintale prin acordarea de servicii adaptate cerintelor lor. Finantator: Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 care acopera plata salariilor a 11 persoane si hrana
tinerilor beneficiari din sectorul 1. Buget: 201000 RON.
• Subventia conform Legii 34/1998. Sustinerea materiala a activitatilor din Centrele Asociatiei Alternativa 2003
prin finantare de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Buget: 74214 RON
• ”Mai bine pentru noi” proiect inceput In noiembrie 2007 si finantat de United Way Romania prin care United Way
ne-a sustinut financiar in achizitionarea unui microbuz necesar transportului beneficiarilor nostri. Buget: 15.000
EURO. Suma a fost apoi completa de catre asociatie si de catre AUTO ITALIA pentru a ajunge la suma de
22.576 EURO necesari achizitionarii unui microbuz nou.
• Extinderea serviciilor oferite in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala. Durata: 1 noiembrie 2008 30 octombrie 2009. Scopul proiectului: Imbunătăţirea gamei de servicii acordate tinerilor cu handicap mintal si
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antrenarea lor in activitati lucrative in vederea crestererii calitatii vietii acestora si mentinerea lor in contextul
familial si social. Prin acest proiect am infiintat un atelier de mozaicuri din ceramica. Finantator: United Way
Romania. Buget: 24060 RON.
• „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, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Sector 5, Sector 6. Buget: 195580 RON.
• „Attention, camera is on!” un proiect finantat de Fundatia Wings of Support prin care am achizitionat o camera
video in scop terapeutic, pentru ai ajuta pe tinerii cu dizabilitati mintale sa vizualizeze, sa-si mentina si dezvolte
calitatile dobandite, sa fie capabili sa isi corecteze deprinderile gresite, precum si de a le facilita insusirea si
interiorizarea de noi capacitati si abilitati de autonomie personala si viata independenta. Buget 500 EURO.

Asociatia ALTERNATIVA 2003 a desfasurat o campanie de atragere de fonduri de sustinatori pentru directionarea
contributiilor de 2% pentru proiectele noastre. Campania a fost demarata la inceputul anului 2007 si am ajuns sa
prezentam activitatile noastre unui numar aproximativ de 500 de persoane fizice si juridice. La aceasta campanie siau adus aportul si parintii beneficiarilor nostri, voluntarii precum si toti cei care au considerat ca trebuie sa se alature
cauzei, dand de veste in jurul lor despre aceasta actiune si despre proiectele pe care le desfasuram. Suma colectata
in anul 2008 a fost de 3121 lei si au fost alocati sustinerii programelor si acrivitatilor 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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Atat in campania 2% cat si in toate activitatile noastre ii avem mereu alaturi pe voluntarii nostri! 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, devotamentul 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 formam o echipa in continuare!

• Federatiei Incluziunea
• Asociatiei RENINCO Romania

• Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
• Consiliul Local Primaria Sectorului 1
• Directia de Munca si Solidaritate Sociala
• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector1
• Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
• Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
• Scoala Speciala nr.10
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• Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
• Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
• Ministerul Muncii si Egalitatii de Sanse
• United Way Romania
• Wings of support Foundation

Bugetul de Venituri si Cheltuieli–2008
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 31.12.2008.
Veniturile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2008 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.
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Asociatia ALTERNATIVA 2003 a realizat in anul 2008 venituri in suma totala de 186.986 lei. Cheltuielile
efectuate au fost in valoare de 156.156 lei si au fost facute pentru buna desfasurare a activitatilor, pentru procurarea
de materiale, servicii cu terti, plata salarii angajati, amortizare etc. Rezultatul net al exercitiului financiar – excedent –
a fost de 30.830 lei datorita faptului ca exista proiecte in derulare pe perioade mai mari de 1 an sau care au inceput
intr-un an si se finalizeaza in anul urmator. Au fost calculate, retinute si virate la buget toate obligatiile datorate si au
fost depuse declaratiile impuse de legislatia in vigoare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008
Nr.crt
I.

Indicatori

Suma

Venituri din activitati fara scop patrimonial
186.986

din care:
1.

Cotizatii, contributii membri

41.802

2.

Sponsorizari

70.594

3.

Ajutoare si imprumuturi nerambursabile

14.003

4.

Donatii

1.189

5.

Dobanzi bancare

30

II.

Cheltuieli privind activitatea fara scop lucrativ
156.156
din care:
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1.

Cheltuieli materiale consumabile, obiecte de inventar

25.517

2.

Cheltuieli servicii terti

14.324

3.

Cheltuieli cu personalul

52.047

4.

Cheltuieli cu apa si energia

5.702

5.

Ajutoare si imprumuturi acordate

50.879

6.

Cheltuieli cu amortizarea

6.402

7.

Alte cheltuieli

19

III.

Rezultat

30.830

In anul 2008 cheltuielile per beneficiar au fost de 368,5 lei/luna iar cheltuieli lunare de întreţinere în unitatea de
asistenţă socială 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: 0722 777 333
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, CONTRAST MEDIA,
RAIFFEISEN BANK, DHL, CHRONOS SERV INVEST, AEROPORTUL OTOPENI, METRO GROUP, VIAROM, GENERALI ASIGURARI S.A., QUADRANT AMROQ
BEVERAGE, COTY COSMETICS ROMANIA S.R.L., ELIXIR PRESS, S.C. ONIX INTERNATIONAL S.A., PRIMO PROD S.R.L., VECTOR INTERNATIONAL, S.C.
EUREX ALIMENTARE S.A., S.C. SUPREME CHOCOLAT S.R.L., S.C. PHARCO S.R.L., GPS BIROTIC, S.C. DIPET S.A.

MULTUMIM FINANTATORILOR:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, INSPECTORATUL SCOLAR
BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1,
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, UNITED WAY ROMANIA, WINGS OF SUPPORT
FOUNDATION
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!
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