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Dragi cititori,

Vă dorim bun venit în paginile raportului nostru pe anul 2019 şi vă mulţumim pentru timpul
acordat citirii acestuia. Anul 2019 a fost pentru Asociatia ALTERNATIVA 2003 cel care a marcat
16 ani de activitate in 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 măririi numarului de beneficiari.
Am avut prilejul sa lucrăm cu finanţatori care ne-au sprijinit înca din faza de început (Directia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale,
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, Fundaţia Wings of Support).
Experienţa de lucru in domeniul social acumulată în toţi acesti ani ne-a ajutat să depăşim stadiul
de organizaţie în curs de consolidare, devenind renumită, puternică şi stabila, cu parteneriate
constante si 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 decat 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 56 de
tineri şi familii în anul 2019 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
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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 dizabilitat 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:
Persoane cu dizabilitati intelectuale, cu varste peste 18 ani si care nu sunt inclusi in alte forme de
invatamant sau de pregatire profesionala datorita dizabilitatii lor
Familiile acestor persoane

Proiecte 2019:
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, servicii sociale pentru
persoane cu dizabilitati si alte persoane defavorizate.

Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2018 si s-au finalizat in 2019, fie sunt
proiecte demarate in 2019, 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:


“ Centrul de Zi Alternativa” proiect finantat de Consiliul Local al Primariei sector 1 prin
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

Durata: 2005- prezent
Parteneri: Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Complexul de servicii socio-medicale
Caraiman sector 1, Fundatia MOTIVATION Romania.
Natura parteneriatului: - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala sprijin informational,
realizare materiale educationale, efectuarea unui stagiu de practica in domeniul asistentei
sociale, de catre studentii Facultatii de Sociologie si Asistenta sociala, specializarea Asistenta
Sociala; dezvoltarea de programe/proiecte de specialitate in domeniu asistentei sociale.
DGASPC S1 – sprijin financiar, plata a 9 salarii.
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Fundatia MOTIVATION Romania asigurarea legumelor proaspete obtinute din productia proprie
necesare la prepararea meniurilor beneficiarilor Asociatiei ALTERNATIVA 2003 exclusiv pentru
cresterea calitatii alimentatiei oferite beneficiarilor. Fundatia MOTIVATION Romania va livra 10
kg de rosii si 10 kg de vinete, precum si verdeturi, in doua zile ale saptamanii. Livrarile se vor
efectua in perioada de recoltare a produselor.
Complexul de servicii socio-medicale Caraiman asigurarea asistentei medicale a beneficiarilor
Asociatiei ALTERNATIVA 2003
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul vizeaza formarea la beneficiari a deprinderilor
necesare ducerii unei vieti independente. S-a urmărit formarea la beneficiari a unor deprinderi,
cunoştinţe şi abilităţi cum ar fi: munca in echipă, intrajutorarea, respectul faţă de cei care
interacţionează, deprinderi gospodăreşti, responsabilizarea pe activităţi, obisnuinta de a
paractica un program de activitate, etc.
Obiectivele proiectului:
Dezvoltarea abilitatilor manuale si atingerea unui grad cat mai mare de autonomie personala
pentru tinerii cu dizabilitati.
Crearea unor noi servicii specializate: serviciul de pregatire profesioanla (plicuri, pungi de
cadouri, decoratiuni), serviciul de socializare (organizarea de activitati de timp liber cu implicarea
comunitatii), psihopedagogie speciala si kinetoterapie, medierea muncii, artterapie.
Pregatirea pentru o viata independenta a tinerilor cu dizabilitati, in scopul participarii lor active la
viata sociala.
Buget: total: 446160 lei, suma alocata organizatiei noastre: 191472 lei


“Subventia acordata conform Legii 34/1998” proiect finantat de Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale

Durata: 1.04.2019-31.12.2019
Parteneri: Asociatia PROVOCATIE, Asociatia Reninco, DGASPC S1.
Natura parteneriatului: DGASPC S1– orientarea persoanelor cu dizabilitati si a celor care se afla in
dificultate materiala si au in ingrijire un tânar cu dizabilitati câtre serviciile acordate de asociatia
ALTERNATIVA 2003; sprijin financiar si material in desfasurarea activitatilor de asistenta sociala.
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Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana, Asociatia PROVOCATIE, Asociatia Reninco –
sprijin informational si materiale educative, cursuri de calificare.
Descrierea pe scurt a proiectului:
Obiective:
-Creşterea gradului de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilitati;
-Creşterea nivelului calitativ al serviciilor furnizate persoanelor cu dizabilitati privind integrarea
lor sociala si in câmpul muncii;
-Cresterea accesului persoanelor cu dizabilitati la servicii sociale adaptate nevoilor lor.
Prin acest proiect sunt sustinute serviciile sociale furnizate persoanelor cu dizabilitati care
frecventeaza Centrul de Zi, Locuinta Protejata si Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala
ale asociatiei.
Proiectul nostru are ca punct de plecare nevoia identificata la beneficiarii nostri care doresc sa
participe la viata societatii astfel încât sa nu mai fie cei mai exclusi intre exclusi. Persoanele
provin din toate sectoarele Bucurestiului dar si judetul Ilfov si provin atât din familii cât si din
Centrele de Plasament ale Sectorului 1. Buget: 54198 lei


˝Terapia prin teatru, alternativă pentru dezvoltare sănătoasă a tinerilor cu dizabilităţi ˝ finantat de Fundatia Wings of Support

Durata: Proiectul se desfasoara din mai 2016 pe timp de 5 ani.
Scop: dezvoltarea abilităţilor fizice, cognitive şi emoţionale ale persoanelor cu dizabilitati care
beneficiază de serviciile organizatiei noastre utilizând terapia prin teatru. Rezultate: dezvoltarea
abilităţilor de comunicare, a abilităţilor de socializare şi empatie, precum şi a abilităţilor de
autocunoaştere şi autoreflecţie a persoanelor cu dizabilitati, pregatirea a 9 piese de teatru in cei
4 ani, cresterea calitatii vietii celor 32 de persoane. Beneficiari: 32 persoane cu dizabilitati. Buget:
105000 lei
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Proiecte de viitor:
˝Start pentru incluziune socială prin muncă˝
Pentru ca visul nostru este sa reusim incadrarea in munca a cat mai multor tineri cu dizabilitati si
sa creştem capacitatea Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 de a sprijini incluziunea socio-profesională
a tinerilor cu dizabilitati intelectuale pregătim înfiinţareai unei afaceri de economie socială.

˝Refacerea acoperisului Centrului de Zi Alternativa˝
Pentru ca ne straduim sa oferim cele mai bune conditii de acordare a serviciilor sociale
beneficiarilor nostri ne-am pus in gand sa refacem si sa inlocuim acoperisul cladirii in care
functioneaza Centrul de Zi Alternativa care prezinta infiltratii.

3.5% pentru 100% zambet!
Asociatia ALTERNATIVA 2003 a desfasurat si in anul 2019 campania de strângere de fonduri de la
contribuabilii persoane fizice prin directionarea a 3.5% din impozitul pe venit la bugetul de stat.
Campania a fost demarata la inceputul
anului si am prezentat activitatile
noastre unui numar aproximativ de
500 de persoane fizice astfel incât in
mod direct am reusit să strângem 298
de formulare. La aceasta campanie siau

adus

aportul

si

parintii

beneficiarilor nostri, voluntarii precum
si alte persoane de suflet care cred in
noi si in tinerii pe care ii sustinem.
Suma colectata a fost alocata acordarii hranei si desfasurarii de activitati specifice pentru tinerii
cu dizabilitati intelectuale. Multumim tuturor celor care au ales sa ne ajute prin directionarea a
3.5% din impozitul pe venit.
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Activitati de succes realizate cu beneficiarii nostri
Art-terapia este una din ariile de interventie terapeutica pe care am utilizat-o intens deoarece
stimuleaza creativitatea, exerseaza exprimarea mimica si verbala, exprimarea emotiilor,
deghizarea si expunerea libera iar tinerii au fost foarte receptivi si s-au bucurat foarte mult de
aceasta activitate.

Terapia ocupationala
Scopul intervenţiei noastre prin terapie
ocupationala este viaţa de calitate,
independentă şi productivă a persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale. Ariile tematice
sunt formarea şi exersarea abilităţilor
psihomotrice
senzorială

a

generale
mediului

şi

explorarea
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 munca pentru persoanele cu dizabilitati este o actiune pe care o intreprindem
cel putin o data pe an eveniment in cadrul caruia facilitam interactiunea tinerilor cu angajatorii in
vederea selectarii si integrarii lor in munca. In anul 2019 organizarea bursei a dat posibilitatea
tinerilor cu dizabilitati sa ia legatura cu 15 angajatori iar 9 dintre tineri si-au gasit loc de munca.
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Tabere si excursii.
In anul 2019 am organizat o
tabara la mare si o tabara la
munte la care au participat 42 de
persoane. Prin excursiile pe care
le organizam periodic incercam
sa realizam o cat mai buna
integrare in societate a tinerilor
cu dizabilitati oferindu-le suport
emotional si social pe toata durata taberei iar parintilor le asiguram un moment de respiro
pentru rezolvarea treburilor gospodaresti si timp pentru a se ocupa de ceilalti membri ai familiei.

Voluntari
Voluntariatul este o componentă esenţială în activitatea Asociatiei ALTERNATIVA 2003. Fie că
sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor cu dizabilitati, sau organizam Ziua Portilor Deschise,
sau Campania 3.5%, sau actiuni cu beneficiarii nostri avem mereu alaturi voluntari care s-au
dovedit a fi oameni de încredere si pe care cu mândrie ne bazăm! Totodata, si parintii
beneficiarilor asociatiei s-au alaturat acestor tipuri de activitati si ne sprijina prin munca lor la
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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
neînvins!

Rezultate obtinute in 2019:
• 56 de persoane cu dizabilităţi si familiile lor au beneficiat de suport emotional si terapie şi au
participat la activităţi educaţionale şi ocupaţionale pentru a-şi îmbunătăţi abilitatile.
• 19 tineri cu dizabilităţi au făcut un prim pas către un loc de muncă şi integrare în comunitate
prin activităţi de terapie ocupaţională.
•19 tineri s-au pregătit pentru muncă.
•2 tineri au fost angajati in muncă.
• 32 tineri cu dizabilităţi au primit asistenţă socială, consiliere psihologică şi orientare
vocaţională.
• 2 tineri cu dizabilităţi au desfasurat activităţi de voluntariat în comunitate.

Cum te poţi implica în activităţile organizaţiei noastre:

SUSTINE PROIECTELE NOASTRE:
Poţi ajuta susţinând proiectele de educaţie, terapie şi integrare socio-profesionala derulate de
Asociatia ALTERNATIVA 2003 pentru tinerii cu dizabilitati. Ajutând Asociatia ALTERNATIVA 2003,
împreună putem schimba în bine vieţile atâtor oameni şi astfel vom trăi într-o comunitate mai
bună pentru toţi.
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DONEAZĂ
Contribuţia ta la Asociatia 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 își 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 in 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 2019
Fiecare leu pe care il primim inseamna pentru noi o mare responsabilitate. Pentru ca fiecare
persoana sau institutie finantatoare care face o donatie, redirectioneaza 3.5%, sponsorizeaza sau
acorda un grant doreste ca sumele respective sa aduca castiguri reale in comunitate Asociatia
ALTERNATIVA 2003 face tot posibilul ca acesti bani sa aduca schimbari pozitive in viata tinerilor
cu dizabilitati si familiilor lor.

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
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patrimonial. Situatiile financiare anuale au fost intocmite pe baza balantei de verificare la
31.12.2019.
Veniturile Asociatiei ALTERNATIVA 2003 pentru anul 2019 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.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019
Nr.crt

Indicatori

Suma

I.

Venituri

246.646

1.

Cotizatii, contributii membrii

2.

Sponsorizari / Donatii

30.337

3.

Subventii / Resurse de la bugetul de stat

33.780

4.

Ajutoare nerambursabile

96.590

5.

Dobanzi bancare

85.714

II.

Cheltuieli

218.079

1.

Cheltuieli materiale consumabile

34.421

2.

Cheltuieli cu obiecte de inventar

3.234

3.

Cheltuieli cu energia, gaze si apa

9.228

4.

Cheltuieli servicii terti

34.250

5.

Cheltuieli cu personalul

85.988

6.

Cheltuieli cu hrana

21.171

7.

Cheltuieli cu taxe si comisioane bancare

6.168

8.

Cheltuieli cu posta si telecomunicatiie

6.890

9.

Cheltuieli cu transportul si deplasarile

16.729
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MULTUMIM celor care ne-au sustinut in desfasurarea
programelor noastre din anul 2019:
FINANTATORI
Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Fundaţia Wings of Support

SPONSORI:
S.C. UP-TO-DATA
ALCHIMEX SRL
Techim Export Import SRL
Generali Asigurari
RIGCERT MC SRL
KINSTELLAR BUSINESS SERVICES S.A.R.L
Vctor International SRL
SC DNS BIROTICA SRL

PARTENERI:
Consiliul Local al Primariei Sectorului 1
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
AMOFM
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Teatrul Excelsior
Sediul asociatiei: Str. Fortunei, nr. 51, Sector 1 Bucuresti
Tel./Fax: 021 668 20 27, Mobil: 0735533605, Email: alternativa2003romania@yahoo.com
Site: www.alternativa2003.ro
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