. . . despre 2008
Anul 2008 pentru Asociaţia Alternative Sociale a fost sub semnul reuşitelor şi recunoaşterii
muncii pe care a desfăşurat-o!
Campania de conştientizare, serviciile de asistenţă şi metodologia de lucru pentru
profesionişti, concursul naţional de fotografie au fost activităţi care au atras atenţia mass-media
şi autorităţilor asupra problematicii complexe cu privire la copiii rămaşi singuri acasă ca urmare
a plecării părinţilor la muncă în străinătate.
Copiii exploataţi prin muncă şi copii vulnerabili la exploatare din
judeţul Iaşi au primit servicii pentru retragerea lor din muncă şi activităţi
de prevenire cu sprijinul cadrelor didactice şi al voluntarilor.
Deoarece graniţa de Est a României a devenit şi graniţa Uniunii
Europene, în cadrul programului de prevenire a traficului de persoane şi
asistenţă a victimelor a fost desfăşurat un proiect de întărirea frontierei
şi colaborare interinstituţională.
În domeniul reformei din justiţie am derulat un proiect de formare
a magistraţilor în deontologia profesiei de magistrat şi am pus bazele
unui mecanism de consultare a magistraţilor pentru identificarea de
soluţii la problemele cu care aceştia se confruntă.
Dumitru Puşcaşu
Promovarea voluntariatului a continuat să fie un domeniu de inPreşedinte
teres pentru asociaţie, în acest an au fost implicaţi peste 80 de voluntari
în activităţile desfăşurate.
Preocuparea pentru cercetare şi realizarea de manuale resursă,
importante pentru profesionişti, a fost recunoscută prin acordarea pentru al doilea an la rând al Premiului Secţiunii Educaţie şi Cercetare de la
Gala Premiilor Societăţii Civile Ediţia a V-a.
În anul 2008 au fost realizate lucrări în domeniul deontologiei
profesiei de magistrat, traficului de persoane şi o cercetare naţională
asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă datorită plecării părinţilor la
muncă în străinătate.
Dorim să mulţumim partenerilor, finanţatorilor şi voluntarilor
asociaţiei pentru implicare şi suport, pentru că am pus în comun resurse
şi cunoştinţe, încredere, implicare şi am stabilit relaţii sinergice orienCătălin Luca
tate spre succes.
Director Executiv
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Misiune
Asociaţia Alternative Sociale acţionează pentru apărarea şi promovarea
drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare,
cercetare şi advocacy.

Viziune
O lume în care drepturile omului sunt respectate

Principii
Participare
Parteneriat
Profesionalism
Inovaţie-creativitate
Respectarea diversităţii şi a valorilor tradiţionale
Optimism
Responsabilitatea faţă de grupurile ţintă şi membrii comunităţii
Transparenţă
Non-partizanat politic
Voluntariat

Consiliu Director
Dumitru Puşcaşu – preşedinte
Cătălin Luca – director executiv
Marian Voicu – membru
Ioana Puşcaşu – membru
Daniela Onuţu - membru
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TRAFICUL DE PERSOANE
S-a achiziţionat testul INVENTARUL DE SIMPTOME ALE TRAUMEI de
la Psychological Assessment Resources, Inc. SUA şi a fost etalonat de S.C.
Romanian Psychological Testing Services S.R.L Cluj
Au fost evaluate 3 victime ale traficului de fiinţe umane
10 victime ale traficului de persoane au primit asistenţă juridică;
În 2008 peste 20.000 de vizitatori au accesat site-ul www.antitrafic.ro
Buletinul informativ Antitrafic este un newsletter editat lunar şi distribuit specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. In 2008, au
fost distribuite 11 numere ale buletinului la peste 400 de persoane.
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INTĂRIREA FRONTIEREI
A fost realizată o bază de date în format electronic, conţinând datele de
contact ale instituţiilor din România şi Republica Moldova cu atribuţii în domeniul
prevenirii şi combaterii traficului de persoane postată pe www.antitrafic.ro şi
www.antitraffic.md Baza de date este disponibila in format electronic la adresa:
http://www.antitrafic.ro/_images/img_cms/l/dsgnsdn/institutii_atributii_domeniu/
Baza%20de%20date%20buna.pdf
14 reprezentanţi ai instituţiilor din Republica Moldova implicaţi în prevenirea
şi combaterea traficului de persoane au devenit membri ai grupului de discuţii
antitrafic@yahoogroups.com;
Au fost realizate 2 întâlniri de lucru între specialiştii din Republica Moldova
(raionul Ungheni) şi România (judeţul Iaşi) pentru optimizarea colaborării
transfronteliere în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi
referirea transfrontalieră a cazurilor de trafic;
Au fost elaborate şi distribuite 3000 de ghiduri
de colaborare transfrontalieră în domeniul prevenirii
şi combaterii traficului de persoane şi asistenţei
victimelor „Traficul de persoane. Practici şi resurse
pentru combatere şi colaborare.”;
Au fost distribuite la punctele de trecere a
frontierei dintre România şi Republica Moldova
400 afişe şi 8000 de pliante informative adresate
persoanelor care traversează graniţa.
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PROTECŢIA COPILULUI
COMBATEREA EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ A COPIILOR
71 de profesionişti şi 18 educatori de la
egal la egal din 3 comunităţi rurale din judeţul Iaşi
(Răducăneni, Lunca Cetăţuii şi Liteni) au participat la sesiuni de formare.
62 de copii au fost retraşi din situaţii de exploatare prin muncă în mediul rural, inclusiv din
munci agricole periculoase

Desen realizat de
Balint Ivona în cadrul unei activităţi
pentru combaterea exploatării prin
muncă a copilului

300 de copii din judeţul Iaşi aflaţi în risc de
exploatare prin muncă au primit servicii de prevenire

4 bune practici în prevenirea şi combaterea
exploatării prin muncă a copiilor din mediul rural,
inclusiv a implicării lor în munci agricole periculoase, au fost identificate şi propuse spre replicare colegilor de la nivel local prin intermediul EIL Iaşi, şi la nivel naţional prin intermediul USMC/ ANPDC.
Peste 1400 de membri din cele 3 comunităţi din judeţul Iaşi (Lunca Cetăţuii,
Răducăneni şi Liteni), inclusiv reprezentanţi ai autorităţilor locale, părinţi şi copii, au
fost implicaţi în activităţi de conştientizare referitoare la problematica exploatării copilului prin muncă în mediul rural, inclusiv muncile agricole periculoase pentru copii.

PROTECŢIA DREPTURILOR COPIILOR
SINGURI ACASĂ
S-a organizat concursul Singur acasă!
Probleme ale copiilor care au părinţi plecaţi
la muncă în străinătate pe site-ul www.
singuracasa.ro

Conferinţa de presă cu ocazia lansării
expoziţiei “Singur acasă”
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225 de fotografii trimise de 140 de participanţi au intrat în concurs pentru marele premiu.
Cele mai bune 20 de fotografii din concurs au
participat la expoziţii în Iaşi, în Iulius Mall şi în
Bucureşti la sediul UNICEF.

Fotografia care a obţinut premiul I
în concurs

A fost realizat studiul Analiză la nivel naţional asupra
fenomenului copiilor rămaşi acasă prin plecarea părinţilor la
muncă în străinătate în parteneriat cu UNICEF România

Seminar de pregătire a profesioniştilor în lucrul cu
Metodologia de asistenţă socială, psihologică şi juridică
a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării
părinţilor la muncă în străinătate

40 de profesionişti – şefi de
servicii din Direcţiile de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, au
fost pregătiţi ca persoane resursă
în lucrul cu metodologia de asistenţă a copiilor a căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate, in
cadrul Seminarului tehnic de promovare a Metodologiei de asistenţă socială, psihologică şi juridică a
copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă
în străinătate.

240 de asistenţi sociali sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din
judeţele IS, BT, VS, GL, NT, SV, BC, VN au fost formaţi să lucreze cu copiii singuri
acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
250 de copii singuri acasă aflaţi în risc au primit servicii de asistenţă socială
şi psihologică;
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Propunere de lege ferenda pentru îmbunătăţirea Ordinului 219 din 15 iunie 2006
privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi
de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate a fost
trimisă către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Metodologia de asistenţă socială,
psihologică şi juridică a copiilor rămaşi
singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor
la muncă în străinătate a fost distribuită la
nivel naţional prin intermediul Direcţiilor
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
din fiecare judeţ într-un număr de 4000
exemplare.
Metodologia de asistenţă socială,
psihologică şi juridică a copiilor rămaşi
singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor
la muncă în străinătate – a fost tradusă în
limba engleză, tipărită şi distribuită intr-un
număr de 1000 de exemplare
Metodologia a luat premiul Secţiunii Educaţie şi Cercetare la Gala Premiilor
Societăţii Civile, Ediţia a VI-a, 2008;
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Întâlnire de lucru la nivel transfrontalier privind fenomenul
copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor
la muncă în străinătate

20 de profesionişti din
România şi Republica Moldova
au format un grup de lucru
pentru identificarea nevoilor
şi resurselor instituţionale la
nivel transfrontalier privind
fenomenul copiilor rămaşi
singuri acasă ca urmare a
plecării părinţilor la muncă
în străinătate. S-a realizat
o cartografiere a serviciilor
pentru copilul singur acasă
la nivel de judeţ/raion pentru
elaborarea
unui
pachet
transfrontalier de resurse,
constând în manuale pentru
profesionişti, ghiduri pentru
părinţi şi pliante informative.

Site-ul www.singuracasa.ro şi forum-ul de discuţii din cadrul site-ului www.
singuracasa.ro au fost extinse la nivel transfrontalier.
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REFORMA ÎN JUSTIŢIE
ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PENTRU MAGISTRAŢI
239 de magistraţi au participat la 10
seminarii de formare în domeniul deontologiei profesiei de magistrat.

Seminar de formare de formatori în
deontologia profesiei de magistrat.
Noiembrie 2008, Gura Humorului

Lucrarea Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane. a fost realizata si tipărită în 2500 de exemplare.
Lucrarea poate fi accesata gratuit pe site-ul www.inm-lex.ro.
În parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii a fost realizat un Mecanism
de consultare a magistraţilor pentru identificarea de soluţii la problemele sistemului de
justiţie
În cadrul acestui mecanism s-au organizat concursurile:
„Corupţia văzută din interior” pentru implicarea magistraţilor în identificarea de
soluţii la problemele cu care se confruntă sistemul judiciar românesc.
“Valorile etice fundamentale ale profesiei de magistrat”. Scopul concursului a
fost stimularea capacităţii de autoreglare a sistemului judiciar prin internalizarea valorilor etice de sistem.
Au fost create 4 spoturi radio şi difuzate pe: Radio Iaşi, Radio Cluj, Radio
Timişoara, Radio Tîrgu Mureş.
1.000 afişe au fost create, tipărite şi distribuite în instanţele şi parchetele din ţară,
promovând un mesaj pentru creşterea încrederii publicului în sistemul de justiţie.
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI
60 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;

Echipa de voluntari activi ai Asociaţiei
Alternative Sociale 2008

5 voluntari au participat la
Conferinţa Regională „Modele de cooperare şi acţiune pentru protecţia copilului împotriva consumului de droguri
– un drept fundamental” 16 - 19 sept
2008;

43 de voluntari au fost implicaţi în Campania – „Ai grija de copiii tăi oriunde ai fi”
22 de voluntari au participat la activităţi de dezvoltare a abilităţilor de lucru cu
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
Liliana Iftode a fost desemnată din partea Asociaţiei Alternative Sociale pentru a apărea în publicaţia “Portret de Voluntar”, ediţia a II-a elaborată de Pro Vobis
- Centrul National de Voluntariat.
60 de voluntari au participat la
activităţi de promovare a voluntariatului în comunitatea ieşeană. Cu
aceeaşi ocazie, voluntarii au participat la Marşul Voluntarilor precum şi
la diferite activităţi: ecologizare, seminarii pentru voluntari, Expo-voluntar.

Activitate de promovare a voluntariatului în
cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului
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PARTENERI
INSTITUTII
Institutul Naţional al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii
Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii;
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Biroul Internaţional al Muncii – Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, Bucureşti
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Iaşi
Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Vaslui
Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Botoşani
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi
Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filozofie
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Iaşi
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani
Direcţia Generală Raională Învăţământ Tineret şi Sport
Secţia V Poliţie – Compartimentul Poliţie Proximitate
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Iaşi
Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate – Brigada de Combatere a Crimei
Organizate Iaşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
Comisariatul Raional de Poliţie Ungheni
Grupul Şcolar „Demostene Botez” Truşeşti
Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni
Şcoala cu clasele I–VIII „Matei Ştefănescu” Liteni-Belceşti
Şcoala cu clasele I–VIII Lunca Cetăţuii
Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi
Şcoala Generală „Ion Creangă” Tg. Frumos
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni
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Casa Corpului Didactic Iaşi
Primăria Municipiului Iaşi
Oficiul Stare Civilă Iaşi
Primăria comunei Belceşti
Primăria comunei Ciurea
Primăria comunei Grajduri
Primăria comunei Răducăneni
Primăria oraşului Tîrgu Frumos

ORGANIZATII INTERNATIONALE
UNICEF – Reprezentanţa din România
Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE/ODIHR)
Bernard Brunhes International, Paris, Franţa
Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei Chişinău, Republica Moldova
Coaliţia Regională de Acţiune Împotriva Efectelor Negative ale Migraţiei (CRAIENM: Alternative
Sociale Iaşi, Asociaţia Betania Bacău, Asociaţia Activ Botoşani, Asociaţia, Organizaţia
Salvaţi Copiii – filialele Neamţ, Suceava, Iaşi şi Vaslui şi Filiala Vrancea a Crucii Roşii
Române);
CIDDC (Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului) Chişinău, Republica
Moldova
Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia”, Ungheni, Republica Moldova

ORGANIZATII NATIONALE
Asociaţia Magistraţilor din Iaşi
Asociaţia Magistraţilor din România
Asociaţia Magistraţilor Bacău
Asociaţia „Salvaţi Copiii” – Filiala Iaşi
Organizaţia World Vision International – Filiala Iaşi
Asociaţia „Tempustin” – Botoşani;
Asociaţia Bon Ton
Asociaţia de Resurse pentru Educare şi Formare Europeană Iaşi
Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iaşi
Fundaţia „Inimă de Copil” – Galaţi;
Fundaţia Terramold
Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) prin Radio România Internaţional (RRI)
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RAPORT FINANCIAR
Extras din Raportul cenzorului cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor
financiare întocmite pentru anul 2008
Bilanţul financiar al asociaţiei Alternative Sociale la 31.12.2008, comparativ cu
exerciţiul financiar precedent, se prezintă astfel:
Indicatori
A. Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
B. Active circulante
Stocuri - total
Creanţe - total
Investiţii financiare/termen scurt
Disponibilităţi
C. Cheltuieli in avans
Total active nete
D. Capital si rezerve
Capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat – sold C/D
Rezultatul exerciţiului – sold C/D
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii
E. Provizioane pt. riscuricheltuieli
F. Datorii peste 1 an
G. Datorii sub 1 an
Total datorii
H. Subvenţii pentru investiţii
Total capitaluri

2007
RON

2008
RON

%

%

55.369
12.586
42.583
200
533.643
51.445
80.723
0
401.475
6.699
595.711
17.321
0
17.321
0
287.496
256.468
0
561.285

9,30
2,11
7,15
0,04
89,58
8,63
13,55
0
67,40
1,12
100,00
2,90
0
2,90
0
48,27
43,06
0
94,23

58.018
5.329
52.489
200
1.341.181
25.866
95.287
0
1.220.028
210
1.399.409
20.956
0
17.321
3.635
540.329
752.786
0
1.314.071

4,15
0,38
3,76
0,01
95,84
1,86
6,80
0
87,18
0,01
100,00
1,50
0
1,24
0,26
38,61
53,79
0
93,90

0

0

0

0

0
29.481
29.481
4.945
595.711

0
4,94
4,94
0,83
100,00

0
82.295
82.295
3.043
1.399.409

0
5,88
5,88
0,22
100,00
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Analizând datele din tabel putem concluziona:
• In exerciţiul financiar curent se constată o creştere a ponderii activelor circulante
în total active nete (cu 6,26% mai mare faţă de exerciţiul precedent), creştere datorată
în principal majorării semnificative a ponderii disponibilităţilor asociaţiei, mai ales din
finanţări nerambursabile (cu 19,78% mai mare faţă de anul 2007);
• Activele imobilizate au crescut în mărimi absolute faţă de perioada precedentă
cu 2.649 lei, dar au scăzut cu 5,15% în mărimi procentuale, scădere datorată în principal
reducerii ponderii imobilizărilor corporale (cu 3,39%) şi a imobilizărilor necorporale (cu
1,73%) în total active nete;
• Capitalurile proprii au înregistrat, ca pondere în total capitaluri, o scădere nesemnificativă în anul 2008 (cu 0,33% mai mică faţă de anul 2007), în contextul creşterii
sensibile a ponderii rezultatului exerciţiului (cu 10,73% mai mare faţă de anul precedent)
şi a diminuării ponderii rezultatului reportat (cu 9,66% mai mică faţă de anul 2007).
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la finele anului 2008, comparativ cu anul
precedent se prezintă astfel:
Indicatori

Exerciţiul financiar
2007

Abateri
(±∆)

2008

Procente
(%)

TOTAL VENITURI, din care:

1.081.324

1.937.414

+856.090

179,17

Venituri din ajutoare si împrumuturi
nerambursabile din străinătate
Venituri din sponsorizări şi donaţii

1.055.448

1.850.855

+795.407

175,36

7.595

15.938

+8.343

209,85

Venituri din servicii prestate
Venituri financiare
Venituri din cotizaţii şi contribuţii

0

0

0

0

6.773

55.990

+49.217

826,66

0

0

0

11.508

14.631

+3.123

0
127,14

TOTAL CHELTUIELI, din care:

824.856

1.184.628

+359.772

143,62

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate
de terţi
Cheltuieli materiale

337.707

494.928

+157.221

146,55

44.076

65.325

+21.249

148,20

Cheltuieli cu personalul

280.696

386.196

+105.500

137,58

45.103

39.835

-5.268

88,32

9.517

4.557

-4.960

47,88

Alte venituri

Cheltuieli cu ajutoare şi împrumuturi
nerambursabile transferate altor pers.
jur. fără scop patrimonial
Cheltuieli financiare
Alte cheltuieli
Rezultatul exerciţiului
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107.757

193.787

+86.030

179,84

+256.468

+752.786

+496.318

293,52

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
• Veniturile realizate de asociaţie din activităţile desfăşurate au crescut în anul
curent cu 79,17% faţă de anul precedent, respectiv cu 856.090 lei în mărimi absolute,
creşterea acestora fiind datorată în principal majorării veniturilor din ajutoare si
împrumuturi nerambursabile (cu 75,36% mai mari faţă de anul precedent) şi a veniturilor
financiare (cu 726,66% mai mari faţă de anul 2007), în contextul trendului ascendent al
tuturor veniturilor înregistrate de asociaţie în anul curent;
• Cheltuielile înregistrate de asociaţie în anul 2008, pe total activităţi, au crescut
faţă de anul 2007 cu 43,62%, creştere datorată in principal majorării cheltuielilor cu
lucrările şi serviciile prestate de terţi (cu 46,55%), a cheltuielilor cu personalul şi a celor
asimilate (cu 37,58%), şi a altor cheltuieli efectuate în exerciţiul curent, această majorare
devansând diminuarea nesemnificativă a cheltuielilor cu ajutoare si împrumuturi
nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial şi a cheltuielilor
financiare înregistrate în anul 2008;
• Rezultatul exerciţiului financiar 2008 a crescut semnificativ faţă de cel al
anului 2007, cu 496.318 lei în mărimi absolute, respectiv cu 193,52%, realizarea
excedentului datorându-se creşterii într-un ritm mai rapid a veniturilor comparativ cu
creşterea cheltuielilor totale ale asociaţiei. În anul 2008 asociaţia Alternative Sociale nu
a desfăşurat activităţi economice.
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 31.12.2008 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
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