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RAPORT ANUAL
Prevenire și asistență în domeniul traficului de ființe umane.
Protecţia copilului. Reformă în justiție. Promovarea voluntariatului.

Misiunea organizației:
Creșterea securității publice și apărarea drepturilor internaționale ale omului prin oferirea de
servicii psiho-sociale și juridice pentru victimele infracțiunilor, traficului de ființe umane și
persoane care au comis fapte penale pentru prevenirea recidivei.

Membrii consiliului director:
Dumitru Pușcașu - președinte
Dana Dumitrescu - membru
Daniela Onuțu - membru
Corina Dumitriu - membru
Ioana Pușcașu - membru
Cătălin Luca - membru

...de 10 ani
pentru o comunitate mai sigură!

În anul 2007 Asociaţia Alternative Sociale a împlinit 10 ani de
activitate în domeniile reformei în
justiţie, apărarea şi promovarea
drepturilor omului, promovarea
voluntariatului şi protecţia copilului.
Prin toate programele, proiectele şi activităţile implementate am
urmărit să acţionăm după principiul Împreună pentru o comunitate
mai sigură!

Dumitru Puşcaşu
Preşedinte

Cătălin Luca
Director Executiv

În domeniul reformei în justiţie, Asociaţia Alternative
Sociale a dezvoltat la Iaşi primul Centru Experimental de
Probaţiune, a implementat, promovat şi extins instanţele
specializate pentru minori. Tot în domeniul reformei în
justiţie Asociaţia Alternative Sociale s-a implicat în optimizarea managementului judiciar, creşterea transparenţei
justiţiei, a încrederii publicului în justiţie şi susţinerea
organizaţiilor profesionale de magistraţi. Reforma
penitenciarelor şi reabilitarea psiho-socială a persoanelor
private de libertate au fost printre primele direcţii de
acţiune ale asociaţiei.
Din 2001, Asociaţia Alternative Sociale a devenit un actor
şi partener important în România în domeniul prevenirii
şi combaterii traficului de persoane. Astfel, am deschis
un centru de asistenţă şi protecţie pentru victime, un helpline şi am oferit asistenţă socială, psihologică, juridică şi
medicală victimelor traficului de persoane. Ne-am implicat
în desfăşurarea de campanii regionale de prevenire a
traficului de persoane, am iniţiat şi coordonat Coaliţia
Regională Împotriva Traficului de Fiinţe Umane.
În domeniul protecţiei copilului am oferit servicii de
prevenire a instituţionalizării, prevenire a delincvenţei
juvenile şi asistenţă psiho-socială pentru copilul abuzat,
neglijat, exploatat prin muncă, copilul aflat în conflict cu
legea penală. În ultimii ani, Asociaţia Alternative Sociale a
semnalat autorităţilor consecinţele negative ale migraţiei
pentru muncă asupra copiilor rămaşi singuri acasă datorită
plecării părinţilor la muncă în străinătate. În această
problematică am realizat studii ştiinţifice, campanii de
informare şi am oferit servicii de asistenţă copiilor.
În toţi aceşti 10 ani voluntariatul desfăşurat în proiectele noastre a constituit pentru sute de tineri o posibilitate
de implicare civică, dezvoltare personală şi profesională.
Formarea profesională în domeniul protecţiei copilului, prevenirii şi combaterii traficului de persoane, reformei
în justiţie a constituit o prioritate şi am avut ca beneficiari
ai seminariilor magistraţi, psihologi, asistenţi sociali,
poliţişti, profesori, psihopedagogi şcolari, educatori etc.
Experienţa de lucru acumulată în toţi aceşti ani a fost
sintetizată în manuale şi cărţi de specialitate care se
bucură de apreciere şi succes în rândul profesioniştilor în
domeniu.
Consiliul de conducere şi echipa Asociaţiei Alternative
Sociale sunt mândri de rezultatele obţinute şi mulţumesc
partenerilor şi finanţatorilor pentru colaborările realizate
în toţi aceşti ani.

Trafic de persoane
Asistenţa victimelor traficului de persoane
10 victime, repatriate de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Misiunea din
România, au beneficiat în 2007 de programul de asistenţă a victimelor traficului de persoane.
Planul de reintegrare psiho-socială, desfăşurat pe o perioadă de 3-12 luni, a fost adaptat nevoilor
fiecărei victime şi presupune asistenţă juridică, consiliere psihologică, asistenţă socială şi medicală.

Consolidare instituţională
www.antitrafic.ro este un centru de
resurse şi informaţii despre traficul de
persoane adresat specialiştilor în domeniu şi celor interesaţi de acest subiect.
Site-ul oferă ştiri şi informaţii despre
serviciile guvernamentale şi neguvernamentale din domeniul prevenirii şi
combaterii traficului de persoane. În
2007 peste 18.000 de vizitatori au
accesat www.antitrafic.ro.
Buletinul informativ Antitrafic este
un newsletter editat lunar şi distribuit
specialiştilor din domeniul prevenirii şi
combaterii traficului de persoane. 11
numere ale newsletterului au fost
distribuite către peste 400 de persoane.
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În 2007 Coaliţia Regională Împotriva Traficului de Persoane s-a dezvoltat prin creşterea
capacităţii organizaţionale de a construi parteneriate stategice atât cu instituţiile guvernamentale din plan local cât şi cu alte ONG-uri cu activităţi similare şi cu instituţii din sectorul privat.
Coaliţia Regională Împotriva Traficului de Persoane s-a extins prin primirea a 2 noi membri:
Asociaţia Salvaţi Copiii - Filiala Iaşi şi Asociaţia Betania din Bacău.
2 membri ai Coaliţiei (Asociaţia Alternative Sociale şi Crucea Roşie Vrancea) au realizat 3
parteneriate ONG–sector privat, încheiate ca rezultat al unui seminar susținut cu membrii
Coaliției pe tema managementului parteneriatelor.
76 de reprezentanţi ai instituţiilor locale din judeţele Constanţa, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa,
Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi s-au alăturat
Reţelei Regionale împotriva Traficului de
Persoane. Reţeaua Regională împotriva Traficului de Persoane s-a lărgit cu noi membri şi
include la nivel de judeţ instituţii publice şi
private implicate în prevenirea şi combaterea
traficului de persoane.
72 de instituţii din cele 8 judeţe au semnat
parteneriate cu Reţeaua Regională. În fiecare
judeţ a fost creat un grup de discuţii cu membrii
Reţelei pentru optimizarea comunicării şi
menţinerii legăturilor între instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
de persoane.

Coaliţia Regională de Acţiune Împotriva Efectelor Negative ale Migraţiei
Coaliţia Regională de Acţiune Împotriva Efectelor Negative ale Migraţiei este o consecinţă a
dezvoltării ariei de acţiune a Coaliţiei Regionale Împotriva Traficului de Persoane şi este
compusă majoritar din organizaţii active în combaterea efectelor negative ale migraţiei în
judeţele de graniţă a României cu Republica
Moldova (graniţa de Est a Uniunii Europene).
Noua coaliţie a fost formată la iniţiativa şi sub
coordonarea Asociaţiei Alternative Sociale şi
este formată din următoarele ONG-uri: Asociaţia
Betania – Bacău, Asociaţia Activ – Botoşani,
Crucea Roşie – filiala Vrancea, Asociaţia Salvaţi
Copiii – filialele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Suceava şi Asociaţia Alternative Sociale – Iaşi.
Coaliţia Regională de Acţiune Împotriva Efectelor Negative ale Migraţiei a realizat o Strategie
şi un Plan de Acţiune pentru anii 2007-2009 cu scopul de a lucra sincronizat împotriva efectelor
negative ale migraţiei.
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Protec]ia copilului
Copiii singuri acasă
200 de copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate au beneﬁciat de servicii
directe de asistenţă socială şi consiliere psihologică;
101 copii au beneﬁciat de suport material ce a constat în rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte,
produse alimentare etc. în funcţie de nevoile identiﬁcate;
72 de copii au fost implicați în activități de tip after-school sau inter-school în Centrele de Tineret
ce au funcţionat la Școala „Ion Simionescu” şi Școala “Nicolae Iorga” din Iaşi. Activităţile desfăşurate
au vizat dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru copiii care au unul sau ambii părinţi
plecaţi la muncă în străinătate.
Metodologia de asistenţă socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a
plecării părinţilor la muncă în străinătate este prima de acest gen din Europa. Lucrarea este adresată
profesioniştilor din serviciile sociale locale şi judeţene.
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5.000 de metodologii au fost distribuite asistenţilor sociali din România. Metodologia poate fi
accesată gratuit, în limbile română şi engleză, de pe pagina de web www.singuracasa.ro.
www.singuracasa.ro este o sursă de informare pentru copii, părinţi şi specialişti. Această
pagină conţine materiale resursă pentru specialişti, sfaturi şi articole pentru părinţi, legislaţie
specifică, forum, studii şi cercetări etc. înregistrând peste 1.500 de accesări pe lună.

AI GRIJĂ DE COPIII TĂI ORIUNDE AI FI!
Când pleci la muncă în străinătate află cum îţi poţi proteja copiii rămaşi singuri acasă. Întreabă
asistenţii sociali din comunitatea ta.

În cadrul campaniei au fost distribuite următoarele materiale:
• 4.225 aﬁşe;
• 65.550 pliante;
• 36.000 ﬂuturaşi;
• 56 aﬁşe tip city-light.
Mesajul campaniei a fost difuzat de 54 de posturi de radio şi TV.
Spotul campaniei a fost difuzat în regim de spot social de către posturi locale şi naţionale de
radio şi TV.
Campania derulată a avut rolul de a informa comunităţile cu privire la posibilităţile legale de
care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecţiei
fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară. Aceste spoturi pot fi accesate pe
www.alternativesociale.ro.
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Combaterea exploatării muncii copilului
Studiu privind exploatarea copilului prin munci periculoase în agricultură şi alte forme
grave de exploatare prin muncă a copilului, pe raza judeţului Iaşi. Acest studiu identifică
comunitățile din județul Iași în care copiii
sunt exploatați prin muncă, factorii
determinanți și consecințele acestui
fenomen și oferă tipologii, sugestii de
intervenție și recomandări.
Împreună cu 670 de copii şi 100 de profesori am marcat pe 12 iunie Ziua Mondială
Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului
în trei comunități rurale din județul Iași:
Lunca Cetățuii, Răducăneni și Belcești prin
activități de informare, marșuri, jocuri și
concursuri.

Distincții
În 2007 GALA SOCIETĂȚII CIVILE a premiat spiritul civic al organizațiilor nonguvernamentale la
cea de-a V-a ediție a evenimentului. Asociația Alternative Sociale a primit următoarele distincții:
• La Categoria A, Secţiunea A.1 - Educație și cercetare, Premiul I pentru proiectul “Singur
acasă”;
• La Categoria C, Secţiunea C2 - Servicii sociale pentru categorii defavorizate, Mențiune
pentru proiectul “Centre de tineret Antitraﬁc”.
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Reform\ în Justi]ie
Îmbunătăţirea Managementului şi Transparenţei
Sistemului de Justiţie în România
Au fost realizate 13 seminarii pe tema Formarea purtătorului de cuvânt magsitrat în relaţiile cu
mass-media. 233 judecători şi procurori desemnaţi să fie purtători de cuvânt au beneficiat de
formare în relaţia cu mass-media.
4100 de manuale General şi particular în formarea purtătorului de cuvânt magistrat au fost
distribuite magistraţilor din România.
2800 de manuale Elemente de management judiciar au fost distribuite magistraţilor din România.
Aceste manuale se bucură de recunoaşterea mediilor profesionale juridice fiind introduse de
către Institutul Naţional al Magistraturii în bibliografia obligatorie pentru examenele de accedere
la funcţii de conducere pentru magistraţi.
Cele două cărți pot fi accesate gratuit de pe siteurile: www.just.ro, www.inm-lex.ro, www.magistrat.ro,
www.alternativesociale.ro.
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Etică şi deontologie pentru
magistraţi
15 magistraţi au fost pregătiţi în
domeniul eticii şi deontologiei în
cadrul unei sesiuni de formare de
formatori (TOT).

Evaluări psihologice pentru victimele infracţiunilor
Chestionarul de Simptome ale Traumei pentru Copii (TSCC), instrument care facilitează
profesioniştilor lucrul cu persoana victimă a infracţiunilor, a fost tradus şi etalonat pentru populaţia
României. TSCC devine astfel funcţional şi util în optimizarea evaluării psihologice pentru victimele
infracţiunilor.

7 copii victime ale abuzurilor fizice, psihice şi sexuale au fost evaluaţi din punct de vedere psiho logic, în regim de voluntariat, la solicitarea poliţiei, a parchetului sau a instanţelor de judecată.
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Promovarea
Voluntariatului
Peste 100 de voluntari au fost implicaţi, alături de specialiştii Asociaţiei Alternative Sociale
(manageri de proiect, psihologi, asistenţi sociali), în activităţile de implementare a proiectelor:
prevenire, consiliere şcolară, activităţi educative desfăşurate cu elevii, scriere şi management de
proiect.
40 de voluntari s-au implicat în campania AI GRIJĂ DE COPIII TĂI ORIUNDE AI FI! şi au desfăşurat
activităţi de informare în şcoli şi licee şi distribuire stradală de materiale informative.

20 de voluntari au participat la seminarul Dezvoltarea abilităţilor de lucru cu copiii în urma căruia
au desfăşurat activităţi de educaţie nonformală şi de formare a abilităţilor de viaţă independentă la
copiii aflaţi în situaţie de risc.
40 voluntari au activat în cadrul Centrelor de Tineret unde s-au implicat în activităţi cu şi pentru
copii.
7 voluntari au fost pregătiţi în cadrul unui seminar de formare şi au desfăşurat activităţi pentru
copiii cu cerinţe educative speciale în cadrul Atelierului de Terapie Ocupaţională al Şcolii Speciale
“Constantin Păunescu” din Iaşi.
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2007
15 voluntari au participat la activităţi de promovare a voluntariatului în comunitatea ieşeană.
Asociaţia Alternative Sociale a organizat Marşul Voluntarilor şi a mai participat la diferite activități
organizate cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului: ecologizare, donaţie de cărţi, traininguri pentru voluntari, dezbateri, activităţi de informare şi combatere a consumului de droguri,
Expo-voluntar etc.

La Gala Voluntarilor Ediţia 2007, Alexandra Tăbăcaru, voluntară a Asociaţiei Alternative Sociale, a
primit premiul I la categoria “Cel mai creativ voluntar dintr-o organizaţie neguvernamentală”.
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Raport financiar
Extras din raportul cenzorului cu privire la verificarea şi certificarea
situaţiilor financiare întocmite pentru anul 2007
Bilanţul financiar al Asociaţiei Alternative Sociale la 31.12.2007, comparativ cu exerciţiul financiar precedent, se prezintă astfel:
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Analizând datele din tabel putem concluziona:
• În exerciţiul ﬁnanciar curent se constată o creştere a ponderii activelor circulante în total
active nete (cu 10,58% faţă de exerciţiul precedent), creştere datorată în principal creşterii
sensibile a ponderii disponibilităţilor asociaţiei (cu 12,36% faţă de anul 2006);
• Activele imobilizate au scăzut faţă de perioada precedentă cu 10.481 lei, în mărimi absolute, respectiv cu 11,40% în mărimi procentuale, scădere datorată în principal reducerii
ponderii imobilizărilor corporale (cu 5,87%) şi a imobilizărilor necorporale (cu 5,51%) în
total active nete;
• Capitalurile proprii au înregistrat o uşoară scădere în anul 2007 (cu 1,59% faţă de anul
2006), scăderea ﬁind datorată mai ales acoperirii pierderii exerciţiului precedent şi
diminuării ponderii rezervelor în total capitaluri (cu 2,54%) faţă de exerciţiul precedent.
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la ﬁnele anului 2007, comparativ cu anul precedent se
prezintă astfel:

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
• Veniturile realizate de asociaţie, pe total activităţi, au crescut în anul curent cu 21,86% faţă
de anul precedent, creştere datorată în principal majorării veniturilor din ajutoare si împrumuturi nerambursabile din străinătate (cu 34,46% faţă de anul precedent), care a devansat
scăderea veniturilor din sponsorizări, donaţii şi a altor venituri;
• Cheltuielile înregistrate de asociaţie în anul 2007, pe total activităţi, au scăzut faţă de anul
2006 cu 9,7%, diminuare datorată in principal scăderii cheltuielilor materiale, cheltuielilor
cu personalul şi a celor asimilate, cheltuielilor cu lucrările şi serviciile prestate de terţi şi a
altor cheltuieli efectuate în exerciţiul curent, această diminuare devansând creşterea cheltuielilor cu ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără
scop patrimonial (cu 19,78% mai mult faţă de 2006) înregistrate în anul 2007;
• Rezultatul exerciţiului ﬁnanciar 2007 a crescut semniﬁcativ faţă de cel al anului 2006, cu
282.511 lei, realizarea excedentului datorându-se creşterii într-un ritm mai rapid a
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veniturilor (acestea au crescut cu 21,86%) în contextul diminuării cheltuielilor totale ale
asociaţiei (acestea au scăzut cu 9,7%).
Putem concluziona că activitatea asociaţiei în anul 2007 a fost mai eﬁcientă decât în exerciţiul
precedent, urmărindu-se în special planiﬁcarea mai strictă a cheltuielilor.
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 31.12.2007 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

Evoluţie venituri/cheltuieli ( mii EURO)
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Ambasada Britanică la Bucureşti
Trust Fund for Civil Society in Central and Eastern Europe
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
Fundaţia Western Union
World Learning
Fundația ECHO
United Nations Development Programme (UNDP)
Alte surse de finanțare nerambursabilă
Alte venituri
Venituri din sponsorizări 2%
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Parteneri
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Iaşi
Poliţia de Proximitate Iaşi
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Iaşi

Ministerul de Justiţie
Consiliul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Magistraturii
Tribunalul Iaşi
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
Judecătoria Iaşi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Şcoala Specială “Constantin Păunescu” Iaşi
Şcoala Generală “Ion Simionescu” Iaşi
Școala Generală „Nicolae Iorga” Iași
Grupul Şcolar “Virgil Madgearu” Iaşi
Şcoala Generală „Lunca Cetăţuii” Ciurea,
județul Iaşi
Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni,
judeţul Iaşi
Grupul Şcolar „V. M. Craiu” Belceşti, judeţul
Iaşi
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,
judeţul Suceava
Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Asachi” Iaşi
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Universitatea Petre Andrei Iaşi

Inspectoratul General al Poliţiei Române
Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea
Criminalităţii
Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane
Instituţia Prefectului judeţului Iaşi
Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi
Eliberarea Paşapoartelor Simple Iaşi - Prefectura Iaşi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Iaşi
Direcţia de Asistenţă Comunitară, prin
Serviciul Autoritate Tutelară şi Protecţia
Copilului de la nivelul Primăriei Municipiului
Iaşi
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Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică (AFCJ)
Chişinău
Asociaţia Studenţească AMICUS
Asociaţia Studenţească ELSSA Iași
Youth Crime Watch of America

Asociaţia Magistraţilor Iaşi
Asociația Salvaţi Copiii - filialele Iaşi, Neamţ,
Vaslui, Suceava
Asociaţia Tempustin Botoşani
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Fundaţia Alături de Voi
Fundaţia Pro Women
Asociaţia Ecologiştii Români
Asociaţia Civitan Club
AIESEC
Asociaţia Română Anti-Sida
Asociaţia Betania Bacău
Asociaţia Activ Botoşani
Crucea Roşie filiala Vrancea

Radio Romania Internațional
TVR
TVR Iaşi
TV BIT Antena 1
TELE M
Radio Iaşi
Radio Nord Est
Ziarul de Iaşi
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