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SCRISOAREA
PREŞEDINTELUI ASOCIATIEI ALTERNATIVA 2003

Ce inseamna ALTERNATIVA 2003? Inseamna: o unda de speranta, un loc de refugiu.
Pentru beneficiari, pentru voluntari si pentru angajati. ALTERNATIVA 2003 inseamna: echilibru,
sociabilitate, utilitate, afirmare, socializare, umanitarism, legalitate. Pentru noi cei implicati in
sustinerea tinerilor cu dizabilitati inseamna mult mai mult. Inseamna angajament si prietenie,
inseamna atentie, sinceritate si ajutor fara frontiere.
Fiecare zi este o experienta, fiecare zi este diferita si acest lucru nu se datoreaza doar
programului variat ci si problemelor noi care apar. La baza actiunilor ALTERNATIVEI 2003 sta
credinta ca omul se construieste prin intermediul relatiilor cu ceilalti. Un individ care detine o retea
de relatii de buna calitate este mai bine protejat decat cel care nu o are, iar fara legaturi reusite
cu ceilalti nu vom izbuti sa devenim noi insine. In fiecare zi a existentei noastre trebuie sa intram
in relatii cu ceilalti si sa depindem de ei, dar trebuie, de asemenea, sa ne si afirmam pe noi
insine, cu individualitatea noastra, deci sa-i infruntam pe ceilalti. Pentru a ne pastra echilibrul
interior si exterior trebuie sa gandim pozitiv, sa ne imbunatatim performantele, capacitatea de ne
afirma si de a ne face puterea acceptata si valorizata de ceilalti si sa eliminam tendinta de a
considera ca ceilalti gandesc obligatoriu negativ despre noi.
Daca actiunile ALTERNATIVEI 2003, vor fi intelese drept arta de a-i face pe tinerii nostri
beneficiari sa se transforme mai mult in ei insisi, vom considera ca ne-am atins scopul.
Cu drag, prietenie şi sinceritate,
Mihaela Rotar - Preşedinte
Asociaţia ALTERNATIVA 2003

3

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
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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,
câştigăm timp, reducem oboseala şi stresul˝.

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
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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.

Proiecte:
Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2016 si s-au finalizat in 2017, fie sunt
proiecte demarate in 2017, 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.



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
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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:
ACHIZITIONAREA UNUI MICROBUZ pentru transportul tinerilor greu deplasabili în vederea
facilitarii accesului acestora la serviciile organizatiei şi creşterea numărului de beneficiari.

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
activitatile

anului

si

noastre

am
unui

prezentat
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.
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Voluntari
Atât in campania 2% cat si in activitatile 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,
Stefania, Cristi, Petru pentru efortul depus si speram sa ne fiti in continuare alaturi si sa formam
ca si pana acum o echipa de neinvins!
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 săşi 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 2017 au fost:


Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1



Ministerul Muncii și Justiției Sociale



Fundaţia United Way Romania



Fundaţia Wings of Support

Partenerii pe care i-am avut în anul 2017 au fost:


Consiliul Local al Primariei Sectorului 1



Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1



Ministerul Muncii și Justiției Sociale



AMOFM



Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCATIE“
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Bugetul de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2017

Nr.crt
Indicatori
I.
Venituri din activitati fara scop patrimonial
din care:
1.
Cotizatii si contributii
2.
Sponsorizari si donatii
3.
Resurse obt.de la buget stat/local
4.
Fonduri nerambursabile
5.
Venituri din diferenta de curs valutar
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.

Cheltuieli privind activitatea fara scop lucrativ
din care:
Cheltuieli materiale
Cheltuieli servicii terti si chiria
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu hrana
Cheltuieli de transport si deplasari
Alte cheltuieli de exploatare

Procent
100%

Suma
256.812

12,90%
17,27%
13,11%
29,59%
0,26%

33.135
44.356
33.667
75.992
676

100%

239.947

15,83%
10,56%
35,40%
10,01%
4,20%
24,00%

45.307
30.233
101.302
28.634
12.025
22.445

Rezultat

16.865

Rezultatul net al exercitiului financiar a fost de 16.865 lei datorita faptului ca exista
proiecte in derulare pe perioade mai mari de 1 an sau care au inceput intr-un an si se
finalizeaza in anul urmator. Au fost calculate, retinute si virate la buget toate obligatiile
datorate si au fost depuse declaratiile impuse de legislatia in vigoare.
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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 si
Justitiei Sociale, Fundatia United Way Romania, Fundatia Wings of Support
MULTUMIM SPONSORILOR:
SC MECRO SYSTEM SRL, ZGHOTO TRADE COMPANY SLR, SC REFURBISHMENT BUCHAREST SRL,
SC POLY DELTA CHEMICALS, URGENT CARGUS, SC ALCHIMEX SA, S.CMB BANEASA PASTE SA,
SC NANOCHEM, KINSTELLAR BUSINESS SERVICES SARL, GENERALI ROMANIA ASIGURARE
REASIGURARE SA
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