Despre 2011
Programele desfășurate de Alternative Sociale în anul 2011 au fost focalizate pe servicii de
asistență, prevenire, formare și cercetare.
În anul 2011 am acordat o atenție de-

folosească oportunităţile educaţionale

osebită activităților de cercetare pe

pentru o integrare de succes pe piața

domenii precum drepturile copiilor

muncii.

imigranți, sănătatea mintală a copiilor cu
părinții aflați în închisoare, siguranța femeilor victime și accesul lor la instanțele
de judecată. În aceste proiecte de cercetare am colaborat cu cele mai importante centre universitare din țară, dar și
cu universități de prestigiu din Spania,
Marea Britanie, Suedia și Germania.
În domeniul asistenței persoanelor vul-

Dumitru Puşcaşu
Preşedinte

nerabile am continuat să oferim servicii
psiho-socio-juridice și sprijin material
copiilor rămași singuri acasă ca urmare
a plecării părinților la muncă în străinătate, dar si bătrânilor aflați în dificultate, care au fost ajutați să depășească
situațiile de criză, lipsurile și problemele cu care se confruntau. În urma
experienței acumulate în lucrul cu per-

tuționale și colaboarea transfrontalieră
am organizat o serie de schimburi de
experiență, traininguri și vizite de studiu pentru reprezentanţii structurilor de
management ai serviciilor sociale din
România şi din Republica Moldova.
În 2011 Alternative Sociale a venit cu un
proiect nou care vizează crearea unui
Model de Economie Socială bazat pe o
analiză strategică a nevoilor și condiției
sectorului economiei sociale în România. Pentru cercetarea și dezvoltarea
acestui concept am înființat un Centru
de Resurse în Economie Socială, în cadrul căruia am editat primul număr al
Revistei de Economie Socială.

soanele vârstnice am creat „Metodolo-

În 2012 Alternative Sociale împlinește

gia de lucru în asistența psihosocială a

15 ani de inovație în domeniul social:

persoanelor vârstnice”, care este o trusă

15 ani de preocupări pentru siguranța

de instrumente necesară specialiștilor

și dezvoltarea comunității, 15 ani în care

care asistă bătrânii aflați în dificultate.

a oferit un plus de valoare analizei do-

Demersurile noastre privind orientarea

Cătălin Luca
Director Executiv

Preocupați de întărirea capacității insti-

meniilor de risc din România.

în carieră a tinerilor s-au concretizat în

Dorim să mulțumim partenerilor care

editarea unui manual şi a unui ghid de

ne-au fost alături și ne bucurăm pen-

orientare şi consiliere în carieră, prin

tru rezultatele frumoase pe care le-am

care ne propunem să ajutăm 20 000 de

obținut împreună.

tineri din mediul rural din Moldova să

www.alternativesociale.ro |

1

Programe

Asistenţa persoanelor vârstnice

283
215
276

226

2

vârstnici vulnerabili din municipiul Iași au fost asistați social,
psihologic și juridic pentru întărirea relațiilor cu membrii
familiei, medierea relației cu autoritățile publice și depășirea
situațiilor de criză, din care:

vârstnici au beneficiat de asistență
psihologică;
bătrâni aflați în dificultate au primit
sprijin material constând în hrană,
medicamente, proteze, îmbrăcăminte etc.;
de vârstnici abandonaţi au fost
implicați în 30 de activități de socializare - excursii, vizionari piese de
teatru, vizite la expoziţii, muzee,
etc.
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35
105

de persoane vârstnice au fost consiliate juridic pentru rezolvarea problemelor legale
cu care se confruntau (contracte abuzive la utilități, procese civile pentru datorii,
moșteniri etc.);
vârstnici au fost asistați de voluntarii Alternative Sociale;

În urma experienței acumulate în lucrul cu persoanele vârstnice a fost creată „Metodologia de lucru în
asistența psihosocială a persoanelor vârstnice”, care
este o trusă de instrumente necesară specialiștilor care
asistă bătrânii aflați în dificultate.

Protecţia copilului singur acasă

108
80
74

copii din județul Iași aflați în situații de risc din cauza separării
de unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate au
beneficiat de servicii gratuite de asistență psihologică, socială,
juridică și orientare în carieră.

de copii cu unul sau ambii părinți plecați
la muncă în străinătate, din comunele
Belcești și Răducăneni, aflați în situație
de risc, au fost implicați în activități de
tip afterschool pentru diminuarea riscului de abandon școlar și dezvoltarea
abilităților de viață independentă;
de copii aflați în dificultate au primit
sprijin material constând în rechizite, îmbrăcăminte, alimente şi medicamente;

108
83

copii au fost consiliați psihologic pentru a
diminua consecințele reacției de adaptare, pentru a preveni victimizarea, a optimiza comunicarea cu părinții și pentru a
diminua suferința cauzată de separarea
de aceștia;
de copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate au dobândit
cunoştinţe şi abilităţi de viaţă independentă şi au realizat un plan al propriei
cariere.
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Programe

Orientare în carieră pentru tineri
Alternative Sociale a creat la nivelul regiunii Moldova instrumente pentru orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor bazate pe programe de formare pentru cadre didactice şi manuale
specifice.
Un program de formare pentru pregătirea profesorilor diriginţi şi a consilierilor şcolari în domeniul consilierii și orientării în carieră a fost
acreditat de Ministerul Educației, Tineretului și
Sportului. Acesta va fi folosit la instruirea a 800
de cadre didactice.
Manualele „Orientare şi consiliere în carieră Manualul elevului” și „Orientare şi consiliere în
carieră - Ghidul profesorului” au fost revizuite și
adăugite de specialiștii Alternative Sociale.

4
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Un program de formare de formatori în domeniul orientării şi consilierii în carieră a fost realizat
în cadrul unui proiect coordonat de Alternative
Sociale şi acreditat de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. Curricula a fost utilizată pentru formarea a 16 metodişti ai Caselor Corpului
Didactic din regiunea Moldova.

Întărirea capacităţii instituţionale
Două proiecte de colaboare transfrontalieră
23 de reprezentanţi din structurile de management ai serviciilor sociale din Republica Moldova au participat la un schimb de experienţă în cadrul a trei vizite de studiu care au permis cunoaşterea modului de
funcţionare a centrelor rezidenţiale din judetul Iași destinate atât persoanelor adulte cât şi copiilor;
În cadrul celui de-al doilea proiect a fost creat un grup de experți din Iași și din Chișinău în domeniul
protecției copilului care a participat la patru vizite de studiu organizate în cele două țări cu scopul de a
împărtăși experiența de lucru și a identifica un set de bune practici în domeniul asitenței sociale a copilului;
Au fost organizate două vizite de studiu pentru membrii comisiilor de protecție a copilului din
cele două țări. Aceste vizite au avut ca obiectiv
schimbul de bune practici în soluționarea cazurilor instrumentate de către comisiile de protecție a
copilului din oraşele Iaşi şi Chişinău;

Peste 200 de specialiști în domeniul protecției
copilului din Republica Moldova au fost instruiți
în cadrul a 10 traininguri de formare ce au avut
ca teme dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament, consecințele separării copiilor
de părinții plecați la muncă în străinătate etc.
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Programe

Violenţă Domestică
O campanie de prevenire și informare privind fenomenul violenței domestice a fost organizată în cadrul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași. Specialiștii Alternative Sociale au
realizat o curriculă de formare pentru femeile polițist care vin în contact cu victimele violenței
domestice.

20

6

femei poliţist au fost formate în domeniul violenţei domestice în cadrul unui
seminar de două zile. Motivaţia alegerii
acestui grup ţintă a fost dată de informaţiile oferite de Inspectoratul de Poliție
Județean Iaşi, cu privire la rata mai mare
de succes pe care o au femeile polițist
în investigarea cazurilor de violență domestică;
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12
526

victime ale violenței domestice, femei și copii, au primit servicii de
asistență socială și psihologică;
de elevi din orașul Iași au primit
informații cu privire la fenomenul
violenței domestice și instituțiile abilitate la care pot apela.

Economie Socială
În cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România a fost înființat Centrul de
Resurse în Economia Socială (CRES), care funcționează în Șos. Nicolina, nr. 24, Bloc 946,
parter. Persoanele interesate de subiectul economia socială pot veni la CRES pentru a primi
informații, sfaturi sau materiale relevante pe această tematică.

În cadrul CRES a apărut în luna decembrie 2011
primul număr al Revistei de Economie Socială.
Revista bilingvă este un cadru de promovare, reflecţie şi dezbatere a temelor de interes pentru
domeniul economiei sociale și conține articolele
şi studii care reflectă aspecte teoretice şi practice
dar şi experienţe ale persoanelor implicate în domeniul economiei sociale.

Revista de economie socială este editată de
către Asociaţia Alternative Sociale şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la editura Hamangiu, Bucureşti. Revista este distribuită gratuit profesioniștilor din România şi din străinătate.
implicați în domeniul economiei sociale.

www.alternativesociale.ro |
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Programe

Imigraţie
Alternative Sociale a participat în calitate de partener la implementarea proiectului „Reţea de
centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe” . Proiectul a fost administrat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – Biroul în România.

La nivelul Centrului de Informare şi Consiliere (CIS) pentru persoanele resortisante ale unor ţări terţe
aflate în Iaşi:

1030

de resortisanți ai unor ţări terţe au
beneficiat de servicii de informare şi
consiliere pentru facilitarea accesului
nediscriminatoriu al acestora la bunurile şi serviciile publice.
A fost sprijinită relaţionarea/interacţiunea cu membrii comunităţilor locale;

8
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A fost amenajat şi dotat Centrul de informare
şi consiliere pentru resortisanți în spaţiul Alternative Sociale din Şos. Nicolina nr. 24, bl. 949,
parter;
Au fost realizate parteneriate cu patru universităţi şi 11 unităţi de învăţământ preuniversitar din
municipiul Iași în cadrul cărora au fost desfăşurate activităţi de informare şi consiliere individuale şi de grup cu studenţii şi elevii resortisanți.

Cercetare

Sănătatea mintală a copiilor cu
părinţi deţinuţi
În perioada 2010-2013 Alternative Sociale este partener alături de Universitatea Huddersfield din Marea Britanie şi alte instituții din Germania și Suedia în cadrul proiectului COPING
(Children of Prisoners. Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health). Acesta
este primul proiect de cercetare din România care analizează starea de sănătate mintală a
copiilor cu părinții aflați în închisoare.

251
37

de copii cu părinţi aflaţi în detenţie şi
persoanele de îngrijire a acestora au
participat la un sondaj care a investigat
bunăstarea copilului. Chestionarul a inclus aplicarea Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) şi
a Scalei de evaluare a stimei de sine
(Rosenberg, 1965)
interviuri de profunzime au fost realizate cu copii care au părinţi deţinuţi şi cu
persoanele de îngrijire a acestora;

15
29

interviuri de profunzime au fost realizate în penitenciarele din Iași, Botoșani,
Vaslui, Bacău cu părinţii privați de libertate;
Reprezentanți din 29 de penitenciare
din România au completat chestionarul privind cartografierea intervențiilor
centrate pe copii care au părinții în
detenție.
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Cercetare

Ong-urile - catalizatori ai
dezvoltării comunitare
„ONG-urile ieşene. Realitate şi potenţial în dezvoltarea locală”. Raportul de cercetare
a fost realizat în cadrul proiectului “ONG-urile - catalizatori ai dezvoltării comunitare” și a
fost trimis la peste 250 ONG-uri şi instituţii publice de la nivel local, regional şi central.

Studiul a urmărit să identiﬁce experiența profesională
și contribuția ﬁnanciară pe care ONG-urile din județul
Iași le-au adus în dezvoltarea locală, prin atragerea de
fonduri și expertiză în sprijinul membrilor comunității
și al instituțiilor ieșene.

10
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Drepturile copilului migrant
“Drepturile copilului în acţiune. Respectarea drepturilor copilului migrant în Europa. Cazul
României” este un proiect de cercetare care se desfăşoară concomitent în România, Italia
şi Spania în perioada 2011-2013. Alternative Sociale este partener în cadrul acestui proiect
alături de Fondazione L’Allbero della Vita Onlus şi Universitatea din Barcelona și alte instituții
de prestigiu din Spania și Italia.
Cercetarea are în vedere două componente distincte specifice procesului de migrație: adaptarea, respectiv neadaptarea copiilor în ţara de
destinaţie;
În România studiul coordonat de Alternative Sociale se centrează pe copiii care au migrat la un
moment dat împreună cu părinţii lor şi care s-au
întors în ţară.

Acesta urmărește înţelegerea mecanismelor psihosociale care au stat la baza dificultăţilor de adaptare precum şi identificarea posibilelor consecinţe
ale eşecului migraţiei asupra dezvoltării copilului;
Peste 250 de copii care au revenit în țară după
o experiență de migrație au fost investigaţi prin
intermediul unui chestionar. Au fost realizate interviuri în profunzime cu părinți sau persoane de
îngrijire și focus grupuri cu specialiști.
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Publicaţii
Orientarea şi consilierea în carieră
Manualul elevului şi Ghidul profesorului
În urma parcurgerii acestor manuale tinerii vor avea cunoștințele și capacitatea
de a-și identifica și urma dezideratele de carieră, ei vor fi capabili să-și dezvolte
potențialul și să ia decizii educaționale informate pentru o integrare de succes
pe piața muncii.

„Cu ajutorul aplicațiilor practice, exercițiilor de imaginație și jocurilor, manualele „Orientarea și consilierea în carieră” oferă elevilor o
perspectivă practică, prietenoasă și realistă asupra opțiunilor profesionale existente. Indrumați si sprijiniți de profesori, elevii ajung
să capete încredere în propriile puteri, să își descopere aptitudini,
talente și pasiuni și să își aleagă conștient drumul în viață”.
Roxana Vitan
Director Executiv
Romanian-American Foundation

12
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Metodologie de lucru
în asistența psihosocială a persoanelor vârstnice
Este prima lucrare de acest profil din România, creată de către un ONG. În
contextul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată în fiecare an pe
1 octombrie, Alternative Sociale a distribuit gratuit metodologia instituțiilor private și guvernamentale care activează în acest domeniu.

“Metodologia de lucru în asistența psihosocială a persoanelor vârstnice este un ghid de lucru indispensabil practicienilor care asistă
persoanele vârstnice. Considerăm aceasta lucrare un instrument deosebit de util pentru dezvoltarea specialiștilor din domeniul îngrijirii
persoanelor vârstnice. Sperăm ca prin difuzarea acesteia tuturor celor
interesați să crească nivelul de informare al personalului și totodata
să fie o modalitate de a atrage atenția asupra problemelor vârstei a
treia și a nevoii de dezvoltare a serviciilor destinate lor “
Miron Niculescu
Președinte Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice
Președinte Uniunea Generală a Pensionarilor din România

www.alternativesociale.ro |
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Resurse

Voluntariat

50
22
10

14

de voluntari ai Asociației Alternative Sociale au realizat în 2011 peste
300 de ore de voluntariat care au constat în activităţi de prevenire și
asistență desfășurate cu vârstnicii și copiii vulnerabili, cercetare în domeniul social şi strângere de fonduri pentru prevenirea abandonului
şcolar.

de voluntari s-au implicat în sprijinirea
demersurilor de cercetare a diferitelor fenomene sociale pe care le investighează
specialiștii Alternative Sociale;
voluntari au participat la evenimentele
organizate de Alternative Sociale în cadrul „Zilelor Educației Nonformale” la Iaşi
şi au promovat educaţia nonformală ca
metodă de creştere a gradului de angajabilitate în rândul tinerilor;
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25
70

voluntari au organizat primul Drive in cinema din Iaşi. Fondurile au fost folosite
pentru prevenirea abandonului şcolar a
32 de copii din mediul rural;
de activităţi de prevenire a violenţei domestice în rândul tinerilor au fost realizate
de 10 voluntari în liceele din Iaşi.

Centrul de formare
Centrul de Formare Alternative Sociale oferă cursuri de perfecționare autorizate CNFPA pentru ocupația de Manager Proiect și Formator.
Formatorii din cadrul Alternative Sociale cu o vastă experiență în domeniul formării și al managementului
proiectelor contribuie prin profesionalism și seriozitare la atingerea obiectivelor persoanelor care apelează
la serviciile acestui centru de formare.
Manager proiect

Formator

- identificarea problemelor, dezvoltarea ideiilor de
proiect şi încadrarea acestora în cerinţele programelor de finanţare;

- aplicarea metodologiei de certificare şi autorizare
a furnizorilor de formare;

- planificare, organizare şi coordonare a elementelor componente ale unui proiect;
- evaluarea diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect;
- gestionarea relaţiilor de parteneriat din cadrul
proiectelor aflate în stadiul de implementare, inclusiv a relaţiei cu finanţatorul;
- monitorizarea şi evaluarea proiectelor.

- analiza nevoilor de formare şi proiectarea programelor de formare;
- management al procesului de formare;
- prezentare şi comunicare în cadrul sesiunilor de
formare;
- utilizarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare şi implicare a participanţilor;
- evaluarea programelor şi a stagiilor de formare,
precum şi a participanţlor la formare.

www.alternativesociale.ro |
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Resurse

Premii

Premiul al II-lea în cadrul
Galei Societății Civile Ediția a IX-a, 2011
la secțiunea Servicii de Asistență Socială
pentru proiectul
“Sprijinirea copiilor și vârstnicilor rămași acasă”.

16
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Informaţii financiare
Extras din raportul cenzorului cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor
financiare întocmite pentru anul 2011.
Bilanţul financiar al asociaţiei Alternative Sociale la 31.12.2011,
comparativ cu exerciţiul financiar precedent, se prezintă astfel:
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Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
- În exerciţiul financiar curent se constată o creştere sensibilă a ponderii activelor circulante în total
active nete (cu 6,01% mai mare faţă de exerciţiul
precedent,), creştere datorată în principal înregistrării creanţelor din subvenţii şi din debitori diverşi,
rezultate ca urmare a derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
- Capitalurile proprii au înregistrat, ca pondere în total capitaluri, o scădere semnificativă în anul 2011
(cu 74,35% mai mică faţă de anul 2010), în contextul creşterii considerabile a ponderii datoriilor
sub un an înregistrate de asociaţie (cu 57,05% mai
mare faţă de anul precedent) şi a creşterii ponderii
veniturilor în avans (cu 17,30% mai mare faţă de
anul 2010).

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la finele anului 2011,
comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:
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Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
- Veniturile totale înregistrate de asociaţie din activităţile desfăşurate au scăzut sensibil în anul curent,
cu 18,81% faţă de cele înregistrate în anul precedent, respectiv cu 533.163 lei în mărimi absolute,
diminuarea acestora fiind datorată în principal scăderii ponderii veniturilor primite ca împrumuturi
nerambursabile din străinătate (cu 15,78% mai mici
faţă de anul precedent), a veniturilor din sponsorizări şi donaţii (cu 58,59% mai mici faţă de anul precedent), precum şi a diminuării ponderii veniturilor
financiare şi a celorlalte venituri realizate;
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- Cheltuielile înregistrate de asociaţie în anul 2011, pe total activităţi, au scăzut faţă de cele înregistrate în anul precedent
cu 10,40%, scădere datorată in principal diminuării ponderii cheltuielilor ﬁnanciare (cu 58,09%), a cheltuielilor generale
de administrare şi de exploatare (cu 66,61%), a cheltuielilor
cu ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate unor
persoane ﬁzice (cu 25,63%), a reducerii ponderii cheltuielilor
cu lucrări şi servicii executate de terţi (cu 5,24%) şi a ponderii
cheltuielilor materiale (cu 40,34%), aceste diminuări devan-

sând creşterea ponderii cheltuielilor înregistrate cu personalul
angajat şi cu diverşi colaboratori (cu 25,59% mai mare faţă de
anul precedent);
- Rezultatul exerciţiului ﬁnanciar 2011 a scăzut semniﬁcativ faţă
de cel al anului 2010, cu 285.127 lei în mărimi absolute, respectiv cu 63,26%, acest fapt datorându-se scăderii într-un
ritm mai accentuat a veniturilor comparativ cu diminuarea
mai lentă a cheltuielilor totale ale asociaţiei.

În anul 2011 asociaţia Alternative Sociale nu a desfăşurat activităţi de natură economică, supuse impozitului pe proﬁt.
Analizând indicatorii economici realizaţi putem concluziona că activitatea asociaţiei în anul 2011 s-a realizat în condiţii optime, scopurile propuse şi atinse de entitatea veriﬁcată ﬁind atragerea fondurilor nerambursabile şi implementarea proiectelor ce au ca scop
prioritar dezvoltarea capacităţii strategice a sectorului economiei sociale pe aceeaşi linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea
creşterii economice şi a incluziunii sociale (integrare/reintegrare) a grupurilor dezavantajate pe piaţa forţei de muncă.
La încheierea lucrărilor noastre nu am constatat existenţa unor elemente care să pună la îndoială regularitatea şi sinceritatea
conturilor anuale şi nici imaginea ﬁdelă dată de acestea patrimoniului, situaţiei ﬁnanciare şi rezultatului persoanei juridice fără
scop patrimonial la sfârşitul exerciţiului ﬁnanciar .
Conturile anuale la 31.12.2011 sunt conforme cu Normele de audit ﬁnanciar şi certiﬁcare a bilanţului contabil, precum şi cu
prevederile legale şi statutare.
CENZOR,
Expert contabil
Ţopa Mariana Loredana

Evoluţia venituri/cheltuieli (mii de Euro)
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Parteneri
- Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,
România

- Direcția Generală de Asisitență Socială și
Protecția Copilului Iași

- Ministerul Afacerilor Externe

- Direcția de Asistență Comunitară Iași

- Romanian-American Foundation

- Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Iași
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

- Universitatea Huddersfield, Marea Britanie

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

- Universitatea Tehnologică Dresden şi Treff,
Germania

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

- Universitatea din Barcelona, Spania
- Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
- Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi
- Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.
Popa”, Iaşi
- Academia de Studii Economice, București
- BRD Groupe Societe Generale
- Fundația UniCredit
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Iași

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani
- Casa Corpului Didactic Iași
- Casa Corpului Didactic Suceava
- Casa Corpului Didactic Botoșani
- Casa Corpului Didactic Vaslui
- Casa Corpului Didactic Bacău
- Casa Corpului Didactic Galați
- Casa Corpului Didactic Vrancea
- Casa Corpului Didactic Neamț
- Primăria Municipului Iaşi
- Primăria Comunei Schitu Duca
- Primăria Comunei Ciortești

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi

- Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi

- Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Iaşi

- Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi
- Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”, Iaşi

- Centrul Regional Iaşi al Agenţiei Naţionale
împotriva Traficului de Persoane

- Colegiul Tehnic „Ghe. Asachi”, Iaşi

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
- Serviciul pentru Imigrări Iaşi

- Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi
- Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iaşi
- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel
Mare”, Iaşi
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Parteneri
- Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi

- Centrul de Asistență Psihopedagogică Iași

- Colegiul Tehnic de Electrotehnică şi
Telecomunicaţii, Iaşi

- Asociația Pensionarilor Iași

- Grup Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate,
Iaşi

- Asociația „Sf. Damian”

- Grup Şcolar „Constantin Brâncuşi”, Iaşi
- Colegiul Naţional „Mihai Eminescu’’, Iaşi
- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel
Mare”, Iaşi
- Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi
- Colegiul Tehnic de Electrotehnică şi
Telecomunicaţii, Iaşi
- Grup Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate,
Iaşi
- Școala Generala „Gheorghe Mârzescu”, Iași
- Școala Generala nr.2 „Veronica Micle”, Iași
- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
- Liceul „Waldorf”, Iasi
- Școala „Mihai Codreanu”, Iași
- Școala Generala „Ion Ghica”, Iasi
- Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu”, Iași
- Școala cu clasele I-VIII „B.P.Hașdeu”, Iași
- Școala „Ștefan Procopiu”, Iași
- Școala Generala „George Coșbuc”, Iași
- Școli generale cu clasele I-VIII din localitățile:
Liteni, Belcesti, Trifesti, Miroslava, Ciurea, Rediu,
Poiana-Deleni, Osoi Comarna.
- Biserica catolică „Sf. Anton de Padova”
- Palatul Copiilor Iași

20

| Raport anual 2011

- Fundația „Solidaritate şi Speranţă”
- Căminul pentru Pensionari „Sf. Constantin și
Elena” Iasi
- Căminul pentru Pensionari „Sf. Parascheva” Iaşi
- Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi
- Institutul Intercultural Timişoara
- Fundazione L’Albero della Vita ONLUS, Italia
- Fundacion ISMU, Italia
- Fundacion Institut De Reinsercio Social- IRES,
Spania
- The Body Shop Foundatation, Marea Britanie
- Punkt, Germania
- Karolinska Institutet, Suedia
- Riksbryggan, Suedia
- Quaqer United Nations Office, Elveţia
- Eurochips, Franţa
- Asociația Obștească pentru Copii și Tineri Făclia,
Republica Moldova
- Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
- Asociația Obștească CCF Moldova – Copil,
Comunitate, Familie, Republica Moldova
PARTENERI MEDIA
- TVR Iași Regional, TV BIT, TELE M, Iași TV Life,
Radio România Internațional, Radio Nord Est,
Ziarul de Iași,

