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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 angajatii, voluntarii și susținătorii 

noștri să fim alaturi de tinerii cu dizabilitati. Au fost 12 luni pline în care am organizat activitati 

educaţionale, cursuri de calificare si doua 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 organizatiei 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 parcurgeti 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 

sustinatorilor 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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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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Beneficiari: 

• Tinerii cu dizabilitati intelectuale, cu vârste 

peste 18 ani si care nu sunt inclusi in alte forme de 

invatamant sau de pregatire profesionala datorita 

dizabilitatii lor 

• Familiile acestor tineri  

                                                   

 

 

Proiecte:  
Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2013 si s-au finalizat in 2014, fie sunt 

proiecte demarate in 2014, toate proiectele desfasurate 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:  

• ˝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. 
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• Proiectul “Sansa mea pentru o viata activa” co-finanţat printr-un grant din partea 

Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, 

August 2013-iulie 2015 . Scopul proiectului - Cresterea gradului de incluziune sociala si 

calitatii vietii tinerilor cu dizabilitati prin facilizarea accesului lor la servicii sociale 

inovative, exersarea abilitatilor de viata si munca, stimularea senzoriala si social – 

comportamentala, combaterea marginalizării, implicarea parintilor si asigurarea 

sustenabilitaţii intervenţiilor de incluziune sociala. Bugetul proiectului are valoare 

totalã de 68,468.00 CHF din care finanţarea nerambursabilã este de 61,566.43 CHF.   

• e-Learning pentru o Societate Inclusiva co-finantat de Comisia Europeana in cadrul 

programului Educatie si Formare pe intreg parcursul vietii (d'Education et de 

Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) - Proiect multilatéral Grundtvig. Perioada de 

derulare octombrie 2013 pana in septembrie 2015. Scopul proiectului - punerea la 

dispozitia profesionistilor, familiilor si apartinatorilor module de formare la distanta 

cu suport din partea specialistilor, accesibile in mai multe limbi si cu acces gratuit. 

Bugetul proiectului are valoare totalã de 274.954 Euro din care finanţarea 

nerambursabilã este de 14.226 Euro. 

• 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.  

• 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.  

• Egalitate de sanse si incluziune pe piata muncii pentru femei in Regiunea Bucuresti-

Ilfov, proiect finantat prin POSDRU, al carui obiectiv este promovarea si dezvoltarea 

principiului egalitatii de sanse pe piata muncii prin motivarea a 360 de femei pentru 
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cresterea competentelor in cadrul programelor de formare profesionala si pentru 

antreprenoriat, in contextul dezvoltarii durabile a regiunii si in conditiile  schimbului 

de experienta transnational. Proiectul urmareste dezvoltarea resurselor umane din 

Regiunea Bucuresti-Ilfov prin programe specializate pentru cresterea competentelor 

profesionale si incepere unor activitati independente organizate de Centrul pentru 

Dezvoltarea Profesionala a Femeilor.  Principalul aplicant: S.C. R4-CONSULTANTA SI 

FORMARE PROFESIONALA S.R.L. 

 

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.  

 

REABILITAREA CONSOLIDAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI RESPIRO din Bucuresti, strada 

Nuvelei nr 97 A sector 1, in vederea cresterii numarului de beneficiari de la 20 la 40, introducerea 

a 3 noi servicii si sustinerea dezvoltarii organizationale a asociatiei noastre. 

 

2% pentru 100% zambet!  
Asociatia ALTERNATIVA 2003 a 

desfasurat si in anul 2013 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 600 de persoane fizice. La aceasta campanie si-au 
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adus aportul si parintii beneficiarilor, voluntarii precum si alte persone de suflet care cred in noi 

si in tinerii pe care ii sustinem. Suma colectata in a fost alocata 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.  

 

 

Voluntari    
Atât 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 2014 au fost: 
• Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

• Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice (Agenţia de 

Prestaţii Sociale) 

• Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile prin Programul de cooperare Elvetiano-

Roman (Fondul Tematic pentru Participarea Societătii 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 in anul 2014 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 Drăgăsani 

• Direcţia Generala de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului sectorul 6 

• Asociaţia Speranţa Rotterdam, Netherlands 

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

 

Raport financiar 2014 
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 31.12.2014. 

 

Veniturile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2014 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 2014 

1. Venituri din activitati fara scop patrimonial 1,030,190 
din care:   
1.1. Cotizatii si contributii 29,521 
1.2. Sponsorizari si donatii 56,764 
1.3. Resurse obt. de la buget stat/local 54,691 
1.4. Fonduri nerambursabile 887,483 
1.5. Dobanzi bancare 0 
1.6. Venituri din diferenta de curs valutar 1,731 
    
2. Cheltuieli privind activitatea fara 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 si apa 6,879 
2.4. Cheltuieli servicii terti si chiria 68,391 
2.5. Cheltuieli cu personalul 239,058 
2.6. Cheltuieli cu hrana 15,006 
2.7. Chelt. cu alte taxe, com. bancare si dif. curs 
valutar 7,340 

2.8. Cheltuiali cu posta si telecomunicatiile 7,496 
2.9. Cheltuieli cu transportul si deplasarile 19,495 
2.10. Cheltuieli cu amortismentul 39,263 
    
3. Rezultat 597,471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003 

Sediul: 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 Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice (Agenţia de Prestaţii Sociale), Comisia 
Europeană, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile prin Programul de cooperare 

Elvetiano-Roman (Fondul Tematic pentru Participarea Societătii 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). 

 
MULTUMIM SPONSORILOR: 

MEDIA FACTORY PRODUCTION, KINSTELLAR, S.C. UP-TO-DATA, CHRONOS SERV INVEST, TVK EQ 
SRL, S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL S.A, SC ALEXIM INTERNATIONAL SRL, SC ALCHIMEX SRL,  

CARGUS, SC REGENERSIS (BUCHAREST) SRL 


