
a 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

16 ani in care am transformat visele in realitate 

 

RAPORT ANUAL 2018 
Asociaţia ALTERNATIVA 2003 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS  

 

  

 

Scrisoarea Presedintelui Asociatiei ALTERNATIVA 2003   pag. 3 

Beneficiari   pag. 4 

Despre Asociatia ALTERNATIVA 2003   pag. 5 

Proiecte   pag. 6 

Proiecte de viitor   pag. 7 

2% pentru 100% zambet  pag. 8 

Voluntari   pag. 8 

Finantatori in 2018   pag. 9 

Parteneri in programe   pag. 9 

 

 

 

 

 

Coordonator: 
Mihaela Rotar 
 
 
Realizator: 
Mihaela Stan 
 
 
 



 3 

 

 

 

 

 

SCRISOAREA  

PREŞEDINTELUI ASOCIATIEI ALTERNATIVA 2003 

 

  

Sunt 16 ani de când, cu credinţă, speranţă, îndrazneală şi perseverență, susţinem 

persoanele adulte cu dizabilităţi intelectuale din Bucureşti şi localităţile limitrofe.  

 

Infiinţată de părinţi ai persoanelor cu dizabilităţi, cu sprijinul unui grup de prieteni 

entuziaşti şi generoşi din Olanda, Asociaţia ALTERNATIVA 2003 a pornit la drum în 2003 cu mult 

entuziasm, cu credinţa fermă în valoarea şi dreptul fiecărei fiinţe umane la o viaţă demnă, cu 

dorinţa de a schimba mentalitatea românească şi cu încredere că putem face acest lucru. Şi am 

pornit să schimbăm lumea în care trăim: am făcut un centru de zi,o  locuinţă protejată şi un 

centru de integrare prin terapie ocupaţională, am creat locuri de muncă şi am angajat mai mult 

de 11 persoane cu dizabilităţi intelectuale. Am implementat 48 de proiecte în acesti 16 ani , am 

obţinut finanţări nerambursabile pe care le-am investit în schimbarea vieţii şi creşterea calităţii 

vietii persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Am făcut campanii, am câştigat premii, am elaborat studii şi am scris manuale de bună 

practică în domeniu. Dar, mai important decât toate aceste cifre, statistici şi decât toate premiile, 

e schimbarea pe care am adus-o în vieţile oamenilor. 

 

Le mulţumesc pe această cale angajaţilor, voluntarilor, părinţilor, sponsorilor, partenerilor 

care în aceşti 16 ani şi-au dovedit prin fapte iubirea faţă de aproape, solidaritatea, generozitatea, 

omenia, compasiunea şi spiritul de responsabilitate socială … Vom continua să fim vocea celor 
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care nu se pot apăra singuri şi să ne luptam cu egoismul, cu individualismul, cu dispreţul faţă de 

persoanele cu dizabilităţi intelectuale. 

                                                                                              
 Cu drag, prietenie şi sinceritate, 

Mihaela Rotar - Preşedinte  
Asociaţia ALTERNATIVA 2003     

 

                                   
 

 

Beneficiari: 

2 spectacole de 
teatru realizate 
cu beneficiarii 

asociatiei 

4 noi voluntari s-
au implicat in 

activitatile 
asociatie 

1 Targ al locurilor 
de munca 

organizat de 
Asociatia 

ALTERNATIVA 2003 

50 de tineri cu 
dizabilitati au 
beneficiat de 
programe de 
recuperare 

386 de personae 
au directionat 2% 
din impozitul pe 
profit din anul 

2017 

2 tineri angajati 
cu ajutorul 
Asociatiei 

ALTERNATIVA 
2003 

 
Anul 2018 
reprezinta: 
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 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  

 

Mărturia unei mama: 

 “Era intr-o agonie continua, tipa si plangea mereu. Viata noastra a luat sfarsit din momentul in 

care s-a nascut, pentru ca nu mai puteam face nimic altceva decat sa avem grija de ea zi si 

noapte. Era in permanenta bolnava si avea nevoie de ingrijiri medicale. De altfel, cea mai mare 

parte a vietii ei de copil a stat in spitale, de multe ori a fost intubata, cele mai multe internari 

fiind la terapie intensiva. Dupa 18 ani s-a produs o schimbare majora la fetita mea diagnosticata 

cu Sindrom Down. In urma tratamentelor pe care le-a facu, i-a crescut imunitatea,  a inceput sa –

si doreasca sa fie alaturi de alti tineri de varsta ei si uite asa am ajuns la Centrul de Zi al Asociatiei 

ALTERNATIVA 2003. De cand frecventeaza activitatile de la Asociatia ALTERNATIVA 2003, a 

devenit mai calma, mai matura si comportamentul si vorbirea i s-au imbunatatit considerabil. Nu 

stiu daca va fi vreodata capabila sa traiasca independent, insa voi continua sa lupt pentru ea ca sa 

aiba o viata fericita. Lupta nu se sfarseste niciodata si alaturi de specialistii de la Asociatia 

ALTERNATIVA 2003 sunt sigura ca vom obtine rezultate minunate.” 

        

 

 

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 
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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. 

 

Proiecte:  

Fie ca sunt o continuare a proiectelor ce au inceput in anul 2017 si s-au finalizat in 2018, fie sunt 

proiecte demarate in 2018, 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 “Centrul de zi Alternativa” Scopul proiectului: cresterea sanselor de integrare 

socio-profesionala a tinerilor cu dizabilitati intelectuale prin acordarea de servicii adaptate 
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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.  

 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 si Justitiei Sociale. 

 Achizitionarea unui microbuz nou RENAULT TRAFIC necesar 

la transportul tinerilor de acasă la activitaţile din centre 

precum şi la activităţile de socializare, educative sau de 

petrecere a timpului liber. Proiect finantat de Fundatia 

NOBLE HEART.  

 Angajarea in munca a tinerilor cu dizabilitati. Proiect 

realizat impreuna cu AMOFM si DGASPC Sector 1 prin care 

am organizat Bursa locurilor de munca pentru persoanele 

cu dizabilitati si am reusit angajarea a 2 tineri. 

 

Proiecte de viitor: 

Refacerea acoperisului Centrului Multifunctional Fortuna în vederea crearii unor conditii optime 

de desfasurare a activitatilor cu tinerii nostri. 

 

2% pentru 100% zambet!  

Asociatia ALTERNATIVA 2003 a desfasurat si in anul 2018 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 
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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 finalizarii construirii si dotarii Centrului 

Multifunctional Fortuna care 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 

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, Bogdan, Geta, Anisoara, Doina 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: 

˝Într-o țară în care ne pierdem tot mai ușor în deriva superficialității și a formei fără fond, 

Asociatia ALTERNATIVA 2003 promoveaza normalitatea - sau ceea ce eu și echipa Alternativa 

considerăm normalitate. A face mai mult decât pentru propria ta persoana e firesc pentru că 

readuce umanitatea în viața ta, a mea, a noastră a tuturor.  Ma bucur ca am fost voluntara a 

Asociatiei ALTERNATIVA 2003. Ma bucur ca am avut sansa de a le cunoaste pe colegele mele, fete 

istete, indraznete sau timide, frumoase, entuziaste si muncitoare. Am impartit momente de 

fericire, stres sau clipe tensionate, dar cel mai important, am legat prietenii. Astfel de oameni te 

schimba, isi lasa amprenta asupra ta iar gândul ca am putut schimba ceva in viata acestor tineri 

cu dizabilitati mi-a dat un sentiment de implinire inegalabil.. ˝ (Geta - voluntar) 

Servicii acordate beneficiarilor  
-    pregatire profesionala si orientare profesionala  
-   terapie ocupationala 
-   acordarea hranei   
-   socializare, petrecerea timpului liber, kinetoterapie 
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-   consiliere psihologica  
-   ingrijire personala 
-   transport  
-   educatie  
-   ajutor material 
-   artterapie 

Toate serviciile sunt acordate gratuit. 

Finantatori ai programelor în anul 2018 au fost: 

 Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 Fundaţia Noble Heart 

 Fundaţia Wings of Support 

 

Partenerii pe care i-am avut în anul 2018 au fost:  

 Consiliul Local al Primariei Sectorului 1 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 AMOFM 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2018 

Nr.crt Indicatori Procent Suma 

I. Venituri din activitati fara scop 
patrimonial 

100% 297.883 

 din care:   

1. Cotizatii si contributii  13,44% 40.038 

2. 2% Donatii 25,92% 77.211 

3. Sponsorizari 18,13% 54.000 

4. Resurse obt.de la buget stat/local 13,11% 33.667 

5. Fonduri nerambursabile 14,25% 42.462 

6. Venituri din vanzarea activelor  5,94% 17.680 

7. Venituri din diferenta de curs valutar 0,10% 303 

II. Cheltuieli privind activitatea fara 
scop lucrativ 

100% 216.524 

 din care:   
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1. Cheltuieli materiale 14,89% 32.238 

2. Cheltuieli servicii terti si chiria 13,21% 28.593 

3. Cheltuieli cu personalul 28,38% 61.448 

4. Cheltuieli cu hrana 11,67% 25.266 

5. Cheltuieli de transport si deplasari 6,36% 13.774 

6. Alte cheltuieli de exploatare 25,50% 55.206 

III. Rezultat  81.359 

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: 

mailto:alternativa2003romania@yahoo.com
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Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Ministerul Muncii si 

Justitiei Sociale, Fundatia Noble Heart, Fundatia Wings of Support 

 
MULTUMIM SPONSORILOR: 

SC MECRO SYSTEM SRL, SC REFURBISHMENT BUCHAREST SRL, SC POLY DELTA CHEMICALS, SC 
ALCHIMEX SA,  SC NANOCHEM SRL, SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA, SC 

GEVALCO INDUSTRIAL SRL 


