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SCRISOAREA  

PREŞEDINTELUI ASOCIATIEI ALTERNATIVA 2003 

Vă dorim bun venit în paginile raportului nostru pe anul 2016 şi vă mulţumim pentru timpul 
acordat citirii acestuia. 

Anul 2016 a fost pentru Asociaţia ALTERNATIVA 2003 cel  care a marcat dezvoltarea 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 Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Ministerul Muncii, Fundaţia United 
Way dar şi noi finanţatori noi ca: Fundaţia Wings of Support. Proiectele noastre au fost adresate 
unui număr de 50 de beneficiari din Bucureşti şi judeţul Ilfov şi judeţul Giurgiu. 

Un an de activitate ferventă, cu multe greutăţi datorate în special birocraţiei locale, dar şi cu 
multe realizări datorate întregii echipe, un an care ne-a dovedit că putem  şi avem datoria să 
iniţiem cât mai multe schimbări de atitudini, percepţie sau poziţie a persoanelor cu dizabilităţi în 
societatea. 

Sperăm ca în anul 2017 vom avea privilegiul să oferim sprijin unui număr cât mai mare de 
persoane cu dizabilităţi şi de probleme cu care acestea se confruntă, valorile noastre 
fundamentale fiind orientate către susţinerea şi promovarea intereselor persoanelor cu 
dizabilităţi . 

Dorim ca experienţa acumulată în decursul celor aproape 13 ani de activitate să fie o premiză a 
implicării active a organizaţiei într –o mai mare măsură în  acţiuni de lobby, advocacy şi campanii 
care să contribuie la un progres real al persoanelor cu dizabilităţi în societatea noastră 
permiţându-le astfel să se integreze social şi să ducă o viaţă cât mai aproape de normalitate.  

 

 

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. 

 



 5

Beneficiari: 

• 50 de tineri cu dizabilitati, cu vârste peste 18 

ani si care nu sunt inclusi in alte forme de 

invatamant sau de pregatire profesionala  

• Familiile acestor tineri  

 

Mărturie unei mama: 

˝Când fata mea a fost diagnosticata cu autism am încetat să fiu doar o mamă! Mi-ar fi plăcut sa 

fiu doar o mama, dar sunt mult mai mult decat definitia data in dictionar a cuvantului “mama” . 

Recuperarea ei nu a fost şi nu este deloc uşoara. Norocul nostru a fost că am întâlnit echipa 

Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 căreia îi mulţumesc pentru ceea ce face pentru mine şi copilul 

meu. Faptul că în cadrul Centrului de Zi al organizaţiei, copilul meu şi-a găsit locul în care este 

multumit şi valorizat mă face să fiu fericită. În acelaşi timp am reuşit să găsim în acest centru 

locul în care copilul meu poate beneficia de mai multe terapii ceea ce este extraordinar pentru că 

nu ne mai plimbăm de la un cabinet la altul şi deci câştigăm mult timp, reducem oboseala şi 

stresul˝. 

                                            

Proiecte:  
Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2015 si s-au finalizat in 2016, fie sunt 

proiecte demarate in 2016, 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:  

• ˝Artterapia - binefacere pentru persoanele cu dizabilitati˝ finantat de Fundatia 

WINGS OF SUPPORT. Proiectul are ca scop dezvoltarea respectului fata de sine si a 

sentimentului de realizare la tinerii cu dizabilitati, regasirea increderii in sine si a 

stimei de sine prin realizarea de piese de teatru cu tinerii cu dizabilitati. 
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• Proiectul “Învăţ să trăiesc independent” finantat de Fundatia United Way . Scopul 

proiectului - Imbunătăţirea gamei de servicii acordate pentru 50 tineri cu dizabilitati 

din Bucuresti timp de 24 de luni si antrenarea lor in muncă si activitati specializate in 

vederea crestererii calitatii vietii acestora, îmbunatătirii relatiei cu parintii, apropierii 

de normalitate si mentinerea lor in contextul familial si social. Bugetul proiectului 

88600 lei.   

• 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 1 care 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: 57672 lei.  

• Sperantă pentru o viaţă sănătoasă si activa pentru tinerii cu dizabilităţi, proiect 

finantat de Fundaţia Wings of Support, al carui obiectiv este amenajarea salii de 

kinetoterapie a Centrului Multifunctional Fortuna. Buget: 20400 lei. 

 

Proiecte de viitor: 
REABILITAREA CONSOLIDAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI RESPIRO din Bucuresti, strada  

Nuvelei nr 97 A sector 1, in vederea cresterii numarului de beneficiari, introducerea unui nou 

serviciu de gradinarit si sustinerea dezvoltarii organizationale a asociatiei noastre. 

ACHIZITIONAREA UNUI MICROBUZ pentru transportul tinerilor greu deplasabili în vederea 

facilitarii accesului acestora la serviciile organizatiei şi creşterea numărului de beneficiari. 
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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 

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! 
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Mărturia unui voluntar: 

˝Activând alături de profesioniştii de la Asociaţia ALTERNATIVA 2003 pentru acordarea de servicii 

sociale tinerilor cu dizabilităţi, am învăţat că ingredientele principale în acţiunile sociale nu sunt 

nici banii, nici numărul de oameni implicaţi, ci pasiunea şi dăruirea cu care lucrează cei ce vor să-

şi dea din timpul, abilităţile, cunoştinţele lor în beneficiul altora. Cea mai importantă lecţie 

pentru mine este faptul că nimic nu se compară cu zâmbetul de pe chipul unui tânăr cu care viaţa 

a fost mai dură, chiar dacă pentru acest zâmbet consumăm timp, uneori bani, resurse fizice şi ne 

lovim de barierele mentalităţii greşite a multora din jurul nostru˝. 

(Adriana - voluntar) 

 

Finantatori ai programelor în anul 2016 au fost: 
• Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

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

Prestaţii Sociale) 

• Fundaţia United Way Romania 

• Fundaţia Wings of Support 

Partenerii pe care i-am avut în anul 2016 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  

• AMOFM 

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

Finantator DGASPC S1 Ministerul 

Muncii 

United 

Way 

Wings of 

Support 

Parinti Contributie 

proprie 

TOTAL 

 191472 din 

care 24346 

mâncare 

57672 44300 20400 5240 15509 334593
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ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003 
Sediul: Str. Fortunei, nr. 51, Sector 1 Bucuresti 

Tel: 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), Fundatia 
United Way Romania, Wings of Support 

 
MULTUMIM SPONSORILOR: 

REGENERSIS SRL, POLY DELTA CHEMICALS, URGENT CARGUS, SC ALCHIMEX SA, S.CMB 
BANEASA PASTE SA, GREENLAND SERVICES, NANOCHEM, SC ADISAN SYSTEMS, KINSTELLAR, SC 
YETERDAY HOTELS SRL , GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA, SC PARTNERSHIP 

SRL, GPV ROMANIA PROD COM SERV SRL 


