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Dragi cititori,
Vă dorim bun venit în paginile raportului nostru pe anul 2013 şi vă mulţumim pentru timpul
acordat citirii acestuia. Anul 2013 a fost pentru Asociația ALTERNATIVA 2003 cel care a marcat
10 ani de activitate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi şi tot atâţia ani de dezvoltare
instituţională a organizaţiei, atât sub aspectul diversificării activităţilor şi a zonei de intervenţie
cât şi din perspectiva dezvoltării echipei şi extinderii spaţiului de lucru.
Am avut prilejul să lucrăm cu finanţatori care ne-au sprijinit înca din faza de început (Direcția
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţia de Prestaţii Sociale, Fundaţia United Way) dar
şi cu finanţatori noi precum: Comisia Europeană, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile
prin Programul de cooperare Elvețiano-Român (Fondul Tematic pentru Participarea Societății
Civile - Schema de grant pentru ONG-uri), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (Fondul
European de Dezvoltare Regională), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice (Fondul Social European).
Experienţa de lucru în domeniul social acumulată în toţi acești ani ne-a ajutat să depăşim
stadiul de organizaţie în curs de consolidare, devenind renumită, puternică şi stabilă, cu
parteneriate constante și finanţatori tradiţionali. Succesul se datorează angajaţilor, membrilor
Consiliului Director, colaboratorilor, donatorilor şi voluntarilor care au răspuns acestei provocări şi
au realizat mai multe lucruri cu resurse mai puţine. Ei ne-au oferit chiar mai mult decât noi am
cerut! Mulţi dintre aceştia şi-au descoperit în cadrul organizaţiei noastre menirea de a face bine,
generozitatea, prietenia mai presus de orice interese şi bucuria de a aduce speranţă şi încredere.
Acest raport detaliază modalităţile prin care angajaţii şi voluntarii noştri au ajutat peste 85 de
tineri şi familii în anul 2013 şi spune povestea donatorilor şi voluntarilor care s-au alăturat
eforturilor noastre. Ceea ce este greu de exprimat este impactul eforturilor noastre asupra
fiecărui tânăr şi fiecărei familii în parte. Este de asemenea dificil, pe termen scurt, să evaluăm
modul în care eforturile noastre au ajutat familiile şi au contribuit la consolidarea simţului de
comunitate.
Vreau să cred că şi în anii care urmează, vom continua să fim alături de idealurile care ne-au
animat şi ne-au călăuzit paşii şi că vom continua cu aceeaşi responsabilitate, sinceritate şi
prietenie, efortul de a îmbunătăţi viaţa tinerilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora, pentru a crea
o lume mai bună, o lume în care dizabilitatea să poată fi transformată în abilitate.
Cu drag, prietenie şi sinceritate,
Mihaela Rotar - Preşedinte
Asociaţia ALTERNATIVA 2003
4

Despre Asociația ALTERNATIVA 2003

1. Misiunea Asociației constă în dezvoltarea de servicii menite să îmbunătățească
calitatea vieții persoanelor cu dizabilități și să le susțină integrarea socială.
2. Viziunea Asociației - lider al unirii eforturilor tuturor membrilor comunității
pentru a proteja drepturile umane fundamentale ale tuturor persoanelor cu
dizabilități prin acțiuni ce duc la o viață independentă și activă 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
solidarități între membrii societății duce la realizarea unei unități care contribuie la
păstrarea şi la dezvoltarea unor valori comune cu respectarea egalității de șanse
pentru toți. Incluziunea socială reprezintă fundamentul exercitării drepturilor şi a
luptei împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora.
Incluziunea socială permite persoanelor cu dizabilități să ducă o viață activa.
Obiective:
· Creșterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilități în cadrul
comunității
· Creșterea capacității de integrare socială și profesională a persoanelor cu
dizabilități intelectuale
Scopul Asociației ALTERNATIVA 2003 consta în înființarea, susținerea și
acordarea unor servicii de recuperare, asistentă socială, consiliere psihologică,
educație specializată și pregătire profesională specifică pentru persoanele cu
dizabilități intelectuale precum și sustinerea familiilor acestora.

5

Beneficiari:
Tinerii cu dizabilități intelectuale, cu
vârste peste 18 ani și care nu sunt
incluși în alte forme de învățământ sau
de pregatire profesională datorită
dizabilității lor
· Familiile acestor tineri
·

Proiecte 2013:
Inițial, înființată ca o organizație de părinți de copii cu dizabilități, organizația s-a dezvoltat, a
cooptat în randul membrilor săi persoane importante din media, medici, psihopedagogi,
reprezentanți de firmă și desfășoară astăzi o diversitate de programe în sectoare precum:
dezvoltare comunitară, sprijinirea persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile în
vederea accesării de locuri de muncă, orientare și formare profesională, servicii sociale pentru
persoane cu dizabilități și alte persoane defavorizate.
Fie că sunt o continuare a proiectelor ce au început în anul 2012 și s-au finalizat în 2013, fie sunt
proiecte demarate în 2013, toate proiectele desfășurate au avut și au o semnificație și o
importanță deosebită pentru Asociație, în ele ne-am pus mari sperante și am încercat prin
implementarea lor să păstrăm o constanță în activități și perseverență în drumul pe care l-am ales:

· ˝Lucrări de consolidare, extindere, supraetajare și refuncționalizare pentru realizarea

centrului multifuncțional Fortuna pentru persoanele cu dizabilități˝ finanțat prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională Programul Operațional Regional 2007-2013. Proiectul are
ca scop realizarea Centrului multifuncțional Fortuna pentru persoanele cu dizabilități, în vederea
creșterii numărului de persoane cu dizabilități care au acces la servicii sociale și oferirii de servicii
sociale destinate persoanelor cu dizabilități la standardele recomandate de legislația în vigoare.
Valoare totală a proiectului este de 1.371889,44 lei din care finanţarea nerambursabilă asigurată
de AM este de 1.081982,72 lei. Perioada 08.08.2012 – 15.10.2014. În noul centru vom avea un
spațiu mai generos și cu înca 3 noi servicii sociale funcționale.
6
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·
„ORIZONT 2009” finanțat prin Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Proiectul vizează
creșterea gradului de integrare pe piață muncii a persoanelor cu dizabilități atât prin
dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot cât și prin formarea profesională a specialiștilor
implicați în procesul de integrare socio-profesională a persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile. În cadrul proiectului s-au promovat inițiative care să conducă la înlăturarea
obstacolelor ce le impiedică pe persoanele cu handicap să-și exercite drepturile și
responsabilitățile, asigurându-le participarea la viață socială. 60 de tineri cu handicap cu
varsta peste 18 ani beneficiază de educație și pregătire profesională în croitorie, olărit,
brutărie, tipografie, spălătorie ecologică şi grădinărit la Centrul de Servicii Sociale
Nazarcea. Rezultate: reducerea comportamentului de eșec al tinerilor cu handicap;
reducerea gradului de frustrare, depresie, angoasa indus de handicap și de contactul cu
societatea; dobândirea abilităților necesare obținerii unei calificări profesionale și angajării
lor în cadrul celor 7 ateliere noi inființate.
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Planuri de viitor:
˝Start pentru incluziune socială prin muncă˝
Pentru că visul nostru este să reușim încadrarea în muncă a cât mai multor tineri cu dizabilități și
să creştem capacitatea Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 de a sprijini incluziunea socio-profesională a
tinerilor cu dizabilități intelectuale, pregătim înfiinţareai unei afaceri de economie socială.

2% pentru 100% zambet!
Asociația ALTERNATIVA 2003 a desfășurat și în anul 2013 campania de strângere de fonduri de
la contribuabilii persoane fizice prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit la bugetul de stat.
Campania a fost demarată la începutul
anului și am prezentat activitățile noastre
unui număr de aproximativ 500 de
persoane fizice astfel încât în mod direct am
reușit să strângem 298 de formulare. La
aceasta campanie și-au adus aportul si
părinții beneficiarilor noștri, voluntarii
precum și alte persoane de suflet care cred
în noi și în tinerii pe care îi susținem.

Suma colectată a fost alocată în vederea
construirii Centrului Multifuncțional Fortuna
care va cuprinde spații pentru ateliere lucrative
și locuința protejată pentru tineri cu dizabilități.
Așa va arăta viitorul centru.
Mulțumim tuturor celor care au ales să
pună o cărămidă la noul nostru Centru
Multifuncțional Fortuna prin direcționarea a
2% din impozitul pe venit.
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Activități de succes realizate cu beneficiarii noștri
Art-terapia este una din ariile de intervenție
terapeutică pe care am utilizat-o intens deoarece
stimulează creativitatea, exersează exprimarea
mimică și verbală, exprimarea emoțiilor, deghizarea
și expunerea liberă iar tinerii au fost foarte receptivi
și s-au bucurat foarte mult de această activitate.

Terapia ocupațională
Scopul intervenţiei noastre prin terapie
ocupațională este viaţa de calitate, independentă şi
productivă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.
Ariile tematice sunt formarea şi exersarea abilităţilor
psihomotrice generale şi explorarea senzorială a
mediului înconjurător. Aplicând tehnici de lucru cu
diverse materiale şi instrumente, tinerii din centrele
nostre învaţă etapele de realizare a unor produse
simple, le realizează şi apoi analizează, descriu şi
apreciază produsul finit. Impreună le dezvoltăm
spiritul de observaţie şi învăţăm să reproducem ceea
ce vedem sau simţim.

Bursa locurilor de muncă pentru
persoanele cu dizabilități este o acțiune pe
care o intreprindem cel puțin o dată pe an
eveniment în cadrul căruia facilităm
interacțiunea tinerilor cu angajatorii în vederea
selectării și integrării lor în muncă. În anul 2013
organizarea bursei a dat posibilitatea tinerilor
cu dizabilități să ia legatura cu 13 angajatori iar
4 dintre tineri și-au găsit loc de muncă.
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Tabere și excursii. În anul 2013 am
organizat o tabară la mare și o tabară la munte
la care au participat 18 persoane. Prin excursiile
pe care le organizăm periodic încercăm să
realizăm o cât mai bună integrare în societate a
tinerilor cu dizabilități oferindu-le suport
emoțional și social pe toata durata taberei iar
părinților le asigurăm un moment de respiro
pentru rezolvarea treburilor gospodărești și
timp pentru a se ocupa de ceilalți membri ai
familiei.
Cursuri de calificare acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări
Pentru a stimula integrarea pe piaţa
muncii a beneficiarilor noștri, am organizat în
anul 2013 cursuri de calificare gratuite în
meseriile de florar decorator, operator
introducere date pe calculator și modelator
ceramică. Cursurile de calificare s-au
desfășurat în limbaj ușor de înțeles și cu o
programă accesibilă persoanelor cu dizabilități
intelectuale. Întreaga activitate a fost un real
succes și un model de bună practică.

Educatie civică pentru beneficiarii nostri
Pentru a instrui tinerii cu privire la
necesitatea de a pastra un mediu curat și pentru a
ne bucura de o viață sănătoasă, beneficiarii
noștri au participat la o activitate de igienizare în
Pădurea Băneasa.
Scopul activității: Implicarea tinerilor în
activităţi de voluntariat, bazate pe educație
civică, responsabilitate socială şi parteneriate
locale.
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Obiective vizate:
- Dezvoltarea aptitudinilor și abilităților sociale și civice pentru tinerii noștri beneficiari
- Dezvoltarea capacității de a utiliza și respecta regulile de grup
- Crearea de oportunități pentru participarea deplina a tinerilor la viața comunității.
- Igienizarea unei zone din pădurea Băneasa

Voluntari
Voluntariatul este o componentă esenţială în activitatea Asociatiei ALTERNATIVA 2003.
Fie că sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor cu dizabilități, sau organizam Ziua Porților
Deschise, sau Campania 2%, sau acțiuni cu beneficiarii noștri avem mereu alaturi voluntari care sau dovedit a fi oameni de încredere și pe care cu mândrie ne bazăm! Totodată, și părinții
beneficiarilor asociației s-au alăturat acestor tipuri de activități și ne sprijină prin munca lor la
diferite activități din cadrul centrului sau din afara acestuia.
Vă mulțumim dragi voluntari pentru efortul depus și speram să ne fiți în continuare alături
și să formam ca și până acum o echipă de neînvins!

Rezultate obținute în 2013:
85 de tineri cu dizabilităţi au beneficiat de terapie şi au participat la activităţi
educaţionale şi ocupaţionale pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile şi a absolvi cursuri de pregătire
profesională.
29 tineri cu dizabilităţi au făcut un prim pas către un loc de muncă şi integrare în
comunitate prin activităţi de terapie ocupaţională în ateliere protejate.
47 de tineri au absolvit cursuri profesionale de calificare.
19 tineri s-au pregătit pentru muncă.
5 tineri au fost angajați în muncă.
29 tineri cu dizabilităţi au primit asistenţă socială, consiliere psihologică şi orientare
vocaţională.
3 tineri cu dizabilităţi au desfăsurat activităţi de voluntariat în comunitate.
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Cum te poţi implica în activităţile organizaţiei noastre:
SUSȚINE PROIECTELE NOASTRE:
Poţi ajuta susţinând proiectele de educaţie, terapie şi integrare socio-profesională
derulate de Asociația ALTERNATIVA 2003 pentru tinerii cu dizabilități. Ajutând Asociația
ALTERNATIVA 2003, împreună putem schimba în bine vieţile atâtor oameni şi astfel vom trăi într-o
comunitate mai bună pentru toţi.
DONEAZĂ
Contribuţia ta la Asociația ALTERNATIVA 2003 este modul cel mai uşor şi eficient de a avea
un rezultat direct în comunitatea în care trăim.
FII VOLUNTAR
Te provocăm să îți folosești entuziasmul şi iniţiativa pentru a ne ajuta să promovăm și să
finanțăm serviciile noastre. În schimb, vei avea ocazia să cunoști alți oameni motivați și să te
implici în activități care le fac viața mai frumoasă persoanelor cu dizabilități.
ACŢIONEAZĂ
Poţi contribui la schimbarea în bine a comunităţii transmiţând mai departe informaţiile pe
care le afli. Informează-te despre problemele din comunitate, apoi spune şi prietenilor tăi.
Implică-te în rezolvarea acestor probleme. Comunitatea noastră are nevoie de persoane
dedicate, care cred cu convingere că împreună putem schimba lucrurile în bine.

Raport financiar 2013
Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi o mare responsabilitate. Pentru ca
fiecare persoană sau instituție finanțatoare care face o donație, redirecționează 2%,
sponsorizează sau acordă un grant dorește ca sumele respective să aducă câștiguri reale în
comunitate Asociația ALTERNATIVA 2003 face tot posibilul ca acești bani să aducă schimbări
pozitive în viața tinerilor cu dizabilități și familiilor lor.
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Asociația ALTERNATIVA 2003 este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică,
cu personalitate juridică. Contabilitatea în cadrul asociației este organizată conform Legii
Contabilității nr. 82/1991, republicată și a Planului de conturi pentru persoane juridice fără scop
patrimonial.
Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza balanței de verificare la 31.12.2013.
Veniturile Asociației ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2013 au fost obținute din finanțări, în
baza unor contracte, după evaluarea și aprobarea cererilor de finanțare adresate finanțatorilor
locali. Alte surse de venit au fost cele obținute din sponsorizări, contribuțiile membrilor, donații
și dobânzi bancare. Toate veniturile au fost înregistrate în conformitate cu legislația românească
și normele în vigoare. Finantările primite au fost utilizate respectând în totalitate obligațiile
stabilite contractual, realizându-se rapoarte financiare și narative explicite și în termen către
fiecare dintre finanțatori conform cerințelor acestora.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 20 13
Nr.crt
I.

Indicatori
Venituri

Suma
246.646

1.

Cotizații, contribuții membrii

2.

Sponsorizări / Donații

30.337

3.

Subvenții / Resurse de la bugetul de stat

33.780

4.

Ajutoare nerambursabile

96.590

5.

Dobânzi bancare

85.714

Cheltuieli

218.079

1.

Cheltuieli materiale consumabile

34.421

2.

Cheltuieli cu obiecte de inventar

3.234

II.
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3.

Cheltuieli cu energia, gaze și apa

9.228

4.

Cheltuieli servicii terți

34.250

5.

Cheltuieli cu personalul

85.988

6.

Cheltuieli cu hrana

21.171

7.

Cheltuieli cu taxe și comisioane bancare

6.168

8.

Cheltuieli cu poșta si telecomunicațiile

6.890

9.

Cheltuieli cu transportul și deplasările

16.729

MULȚUMIM celor care ne-au susținut în desfășurarea
programelor noastre din anul 2013:
FINANȚATORI
· Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
· Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (Agenţia de
Prestaţii Sociale)
· Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin Programul de cooperare ElvețianoRomân (Fondul Tematic pentru Participarea Societătii Civile - Schema de grant pentru
ONG-uri)
· Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (Fondul European de Dezvoltare
Regională)
· Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
· Fundaţia United Way Romania
· Comisia Europeană
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