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Anul 2014 a fost unul încărcat și plin de evenimente si  pe care îl  încheiem  cu o mulțumire 

sufletească foarte mare, întrucat în acest an am reușit ca împreună cu angajații, voluntarii și 

susținătorii noștri să fim alături de tinerii cu dizabilități. Au fost 12 luni pline în care am organizat 

activități educaţionale, cursuri de calificare și două spectacole de teatru care s-au bucurat de un real 

succes.

Toate aceste lucruri au fost posibile datorită celor care ne-au fost alături: voluntari, donatori, 

parteneri, susținători. În anul 2014 am avut cel mai mare număr de donatori de până acum, ceea ce ne 

dă încredere să mergem mai departe și să ne continuăm misiunea. 

Doresc să transmit un călduros și sincer MULȚUMESC, atât în numele organizației noastre, cât 

și în nume personal, tuturor voluntarilor, donatorilor, partenerilor și susținătorilor noștri, pentru că au 

facut posibile atât de multe lucruri pozitive, pentru că au facilitat schimbarea și au adus multe 

zâmbete pe fețele beneficiarilor.

Vă invit să parcurgeți paginile acestui raport care detaliază modalităţile prin care angajaţii şi 

voluntarii noştri au ajutat peste 180 de tineri şi familii în anul 2014 şi spune povestea donatorilor şi 

susținătorilor 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.

Cu drag, prietenie şi sinceritate,

Mihaela Rotar - Preşedinte 

Asociaţia ALTERNATIVA 2003
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1. Misiunea

2. Viziunea

3. Valori:

Obiective

Scopul 

 

 

Asociației constă în dezvoltarea de servicii menite să îmbunătățească calitatea vieții 

persoanelor cu dizabilități și să le susțină integrarea socială.

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.

 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 activă.

:

· Creșterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilități în cadrul comunității

· Creșterea capacității de integrare socială și profesională a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale

Asociației ALTERNATIVA 2003 constă în înființarea, susținerea și acordarea unor servicii de 

recuperare, asistență socială, consiliere psihologică, educație specializată și pregătire profesională 

specifică pentru persoanele cu dizabilități intelectuale precum și susținerea familiilor acestora.

 

Despre Asociația ALTERNATIVA 2003
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Beneficiari:

Proiecte:

· Tinerii cu dizabilități intelectuale, cu vârste 

peste 18 ani și care nu sunt incluși în alte forme 

de învățământ sau de pregătire profesională 

datorită dizabilității lor;

· Familiile acestor tineri.

Fie că sunt o continuare a proiectelor ce au început în anul 2013 și s-au finalizat în 2014, fie sunt 

proiecte demarate în 2014, toate proiectele desfășurate au avut și au o semnificație și o importanță 

deosebită pentru Asociație, în ele ne-am pus mari speranțe 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. Valoarea totală a proiectului este de 

1.371.889,44  lei din care finanţarea nerambursabilă asigurată de AM este de 

1.081.982,72 lei. Perioada 08.08.2012 – 08.07.2014. Estimăm că în 2014 vom avea un 

centru  nou  cu  un  spațiu  mai  generos  și  cu  încă  3  noi  servicii  sociale  funcționale.
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· Proiectul “Șansa mea pentru o viață activă” co-finanţat printr-un grant din partea 

Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, August 

2013-iulie 2015. Scopul proiectului - Creșterea gradului de incluziune socială și a calității 

vieții tinerilor cu dizabilități, prin facilitarea accesului lor la servicii sociale inovative, 

exersarea abilităților de viață și muncă, stimularea senzorială și social – comportamentală, 

combaterea marginalizării, implicarea părinților și asigurarea sustenabilităţii intervenţiilor 

de incluziune socială. Bugetul proiectului are valoare totală de 68,468.00 CHF din care 

finanţarea nerambursabilă este de 61,566.43 CHF.  

· e-Learning pentru o Societate Inclusivă co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul 

programului 

 - Proiect multilatéral Grundtvig. Perioada de derulare din  

octombrie 2013 până în septembrie 2015. Scopul proiectului - punerea la dispoziția 

profesioniștilor, familiilor și aparținătorilor module de formare la distanță cu suport din 

partea specialiștilor, accesibile în mai multe limbi și cu acces gratuit. Bugetul proiectului are 

valoare totală  de 274.954 Euro din care finanţarea nerambursabilă este de 14.226 Euro.

· Proiectul “Centrul de zi Alternativa” Scopul proiectului: creșterea șanselor de 

integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilități intelectuale prin acordarea de servicii 

adaptate cerințelor lor. Finanțator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, care acoperă plata salariilor a 9 persoane și hrana tinerilor beneficiari 

din sectorul 1. Buget: 201.000 lei. 

· Subvenția conform Legii 34/1998. Scopul proiectului: Creșterea calității vieții 

persoanelor cu dizabilități intelectuale prin facilitarea accesului la servicii adaptate 

nevoilor lor. Proiectul constă în susținerea cheltuielilor administrative și a activităților din 

Centrele Asociației ALTERNATIVA 2003 prin finanțare de la Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Buget: 59.836 lei. 

· Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-

Ilfov, proiect finanțat prin POSDRU, al cărui obiectiv este promovarea și dezvoltarea 

principiului  egalității  de  șanse  pe  piața muncii  prin  motivarea  a  360  de  femei  pentru 

Educa ie și Formare pe întreg parcursul vieții (d'Education et de Formation 

Tout au Long de la Vie (EFTLV)

ț
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· creșterea competențelor în cadrul programelor de formare profesională și pentru 

antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în condițiile  schimbului de 

experiență transnațional. Proiectul urmărește dezvoltarea resurselor umane din Regiunea 

București-Ilfov prin programe specializate pentru creșterea competențelor profesionale și 

începerea unor activități independente organizate de Centrul pentru Dezvoltarea 

Profesională a Femeilor.  Principalul aplicant: S.C. R4-CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ  S.R.L.

Proiecte de viitor:

2% pentru 100% zâmbet

ÎNFIINȚAREA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL FORTUNA în București, sector 1, în vederea creșterii 

șanselor de accesare a serviciilor sociale de către persoanele cu dizabilități prin îmbunătățirea 

infrastructurii sociale specifice persoanelor cu dizabilități în Regiunea București-Ilfov. 

REABILITAREA CONSOLIDAREA ȘI MODERNIZAREA CENTRULUI RESPIRO din București, strada Nuvelei 

nr. 97 A, sector 1, în vederea creșterii numărului de beneficiari de la 20 la 40, introducerea a 3 noi 

servicii și susținerea dezvoltării organizaționale a asociației noastre.

Asociația ALTERNATIVA 2003 a desfășurat 

și în anul 2013 campania de strângere de 

fonduri de la contribuabilii persoane fizice prin 

direcționarea a 2% din impozitul pe venit la 

bugetul de stat. 

Campania a fost demarată la începutul 

anului și am prezentat activitățile noastre unui 

număr aproximativ de 600 de persoane fizice. 

La această campanie și-au adus aportul și
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părinții beneficiarilor, 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 locuință protejată pentru tineri cu dizabilități. 

Mulțumim tuturor celor care au ales să sprijine activitățile Asociației ALTERNATIVA 2003 în 

cadrul acestei campanii. 

 

Voluntari:

Finanțatori ai programelor în 2014 au fost:

Atât în campania 2%, cât și în toate activitățile noastre cu beneficiarii, avem mereu alături voluntari 

care s-au dovedit a fi oameni de încredere și pe care cu mândrie ne bazăm! Totodată, și părinții 

beneficiarilor asociației s-au alaturat 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 sperăm să ne fiți în continuare alături și să formăm ca și până acum o echipă de neînvins!

· 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 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)

· Comisia Europeană
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Partenerii pe care i-am avut în 2014 au fost:

Raport financiar 2014

· Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1

· Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

· Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

· Centrul Român de Educație și Dezvoltare Umană

· Primăria sector 2 

· AMOFM

· Primăria Drăgășani

· Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6

· Asociaţia Speranţa Rotterdam, Netherlands

· Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCAȚIE”

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 31.12.2014.

Veniturile Asociației ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2014 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. Finanțările 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. 
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BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2014

1. Venituri din activități fără scop patrimonial 1,030,190 

din care:   

1.1. Cotizații și contribuții 29,521 

1.2. Sponsorizări și donații 56,764 

1.3. Resurse obținute de la bugetul de stat/local 54,691 

1.4. Fonduri nerambursabile 887,483 

1.5. Dobânzi bancare 0 

1.6. Venituri din diferența de curs valutar 1,731 

    

2. Cheltuieli privind activitatea fără scop lucrativ 432,719 

din care:   

2.1. Cheltuieli materiale 28,797 

2.2. Cheltuieli cu obiectele de inventar 994 

2.3. Cheltuieli cu energia, gaze și apa 6,879 

2.4. Cheltuieli servicii terți și chiria 68,391 

2.5. Cheltuieli cu personalul 239,058 

2.6. Cheltuieli cu hrana 15,006 

2.7. Cheltuieli cu alte taxe, comisioane bancare și 
diferența curs valutar 

7,340 

2.8. Cheltuieli cu poșta și telecomunicațiile 7,496 

2.9. Cheltuieli cu transportul și deplasările 19,495 

2.10. Cheltuieli cu amortismentul 39,263 

    

3. Rezultat 597,471 
 

În anul 2014 cheltuielile per beneficiar au fost de   iar cheltuielile de întreținere în cele 3 

unități de asistență socială ale Asociației au fost de  . 

148 lei/ lună,

499 lei/lună
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ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003

Sediul: Str. Fortunei, nr. 51, Sector 1 București

Tel./Fax: 021 668 20 27, Mobil: 0735533605

Site: 

Email: 

www.alternativa2003.ro

alternativa2003romania@yahoo.com

MULȚUMIM FINANȚATORILOR:

MULȚUMIM SPONSORILOR:

Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice (Agenţia de Prestaţii Sociale), Comisia Europeană, 

Fundația 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).

MEDIA FACTORY PRODUCTION, KINSTELLAR, S.C. UP-TO-DATA, CHRONOS SERV INVEST, TVK EQ 

SRL, S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL S.A, SC ALEXIM INTERNAȚIONAL SRL, SC ALCHIMEX SRL,  CARGUS, 

SC REGENERSIS (BUCHAREST) SRL
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