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Asociaţia Alternative Sociale vă salută

n anul 2004, Asociaţia Alternative
Sociale a continuat oferirea serviciilor
pentru persoanele şi comunităţile aflate
în risc din judeţele Moldovei. Prioritare au
fost activităţile
de asistenţă şi
prevenire
acordate
victimelor
traficului de
fiinţe umane,
copiilor
exploataţi prin
muncă, copiilor
victime ale abuzurilor şi neglijării. O
atenţie specială a fost acordată şi reformei
sistemului de justiţie juvenilă prin
contribuţia la formarea personalului şi
dotarea instituţiilor implicate, în vederea
respectării normelor şi standardelor de
drept intern şi internaţional în
instrumentarea cauzelor cu minori.

Î

D

orinta de a contribui la crearea
unor comunitati mai sigure ne-a
calauzit activitatea de-a lungul
acestor ani. Asociatia
Alternative Sociale ţia început activitatea
în anul 1997
focalizându-ţi
serviciile pe
reabilitarea ţi
reinsertia sociala a
tinerilor infractori,
pentru ca ulterior sa
abordeze aspecte de
prevenire a
comportamentului infractional în rândul
elevilor. Derulând acest tip de activitati am
realizat cât de importanta este reforma în
justitie, pentru a tine pasul cu schimbarile
sociale ţi problemele create de aceasta
schimbari.
Deschiderea granitelor catre Europa,
mirajul occidentului ţi saracia din tara au

A continuat procesul de dezvoltare
organizaţională prin deschiderea a două
birouri pentru servicii sociale şi psihologice
în judeţele Botoşani şi Vaslui.
Buna colaborare realizată cu partenerii
guvernamentali şi neguvernamentali în
implementarea proiectelor desfăşurate este
o componentă a strategiei asociaţiei ce va fi
continuată şi în viitor.
Vizitarea şi consultarea Asociaţiei
Alternative Sociale de către instituţii şi
organizaţii internaţionale, cât şi prezenţa în
mass-media locală, naţională şi
internaţională constituie un indicator
pozitiv al calităţii serviciilor şi al implicării
asociaţiei în problematica drepturilor
omului.
Director executiv,
psiholog Cătălin Luca

creat premisele unor noi fenomene
infractionale ale caror victime, de aceasta
data, sunt tinerele fete. Traficul de fiinte
umane a cunoscut o amploare deosebita ţi
a iesit de sub controlul institutiilor
guvernamentale, necesitând asistenta din
partea societatii civile.
Folosirea unui management flexibil, bazat
cu strictete pe principii profesionale ţi pe
experienta acumulata a permis Asociatiei
Alternative Sociale sa desfaţoare proiecte
cu un impact deosebit de mare în randul
beneficiarilor. Calitatea servicilor acordate
ne-au facut cunoscuti la nivel local,
national ţi international.
Aţ vrea sa aduc cu acest prilej calde
multumiri voluntarilor, angajatilor, precum
ţi organizatiilor cu care am colaborat.
Preşedinte,
asistent social Dumitru Puşcaşu
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Momente deosebite în 2004

S

crisoare de apreciere pentru
organizatia neguvernamentala
Alternative Sociale, Iasi

Alternative Sociale se afla, cu siguranta,
printre organizatiile neguvernamentale
importante, partenere ale UNICEF în
România. Acest fapt se datoreaza
performantelor remarcabile si, de
asemenea, colaborarii excelente avute
împreuna de-a lungul anilor. Cele doua
proiete dezvoltate în 2004 privind
prevenirea exploatarii copilului si traficul
de copii în judetul Iasi pot fi considerate ca
modele de buna practica în domeniul
asistentei integrate.

Alternative Sociale a initiat o campanie de
informare publica în scoli, urmata de
programe de consiliere vocationala pentru
adolescenti. Evaluarea proiectului a dovedit
ca majoritatea profesorilor si elevilor au
acumulat, în urma campaniei, suficiente
informatii privind riscurile muncii în
strainatate. Ghidul Vocational dezvoltat în
acest scop este un bun instrument de
informare ce poate fi folosit de multe alte
scoli din România. Speram ca munca lor sa
fie continuata atât de catre profesori, cât si
de alte ONG-uri si institutii.
UNICEF considera colaborarea cu
Alternative Sociale a fi o experienta
interesanta si plina de rezultate. Membrii
organizatiei sunt seriosi, harnici si dedicati
cauzei copiilor. Suntem pe deplin
satisfacuti de relatia noastra de colaborare.
As dori sa profit de aceasta ocazie si sa
felicit întreaga echipa a Alternative Sociale
si sa le urez mult succes în activitatea lor
profesionala viitoare.
Hamid El-Bashir
Coordonator Program
UNICEF Romania
20 mai 2005
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Momente deosebite în 2004

Vizita E.S. Dl. Quinton Mark Quayle,
ambasador al Marii Britanii la Bucuresti

A

mbasada Britanică se bucură de o
colaborare îndelungată ºi plină de
succes cu Alternative Sociale. Am
fost impresionată de profesionalismul,
pregătirea ºi devotamentul membrilor
Asociaţiei, care determină succesul deplin
al activităţilor în care se implică. Campania
regională de prevenire a traficului de fiinţe
umane este un exemplu elocvent în acest
sens. Campania a fost foarte bine
structurată, a avut un impact puternic ºi a
contribuit la coordonarea eforturilor ONG
din Moldova impotriva traficului de fiinţe
umane. Alternative Sociale a deschis cu
siguranţă o cale ºi a creat practici de lucru
ce merită urmate de cât mai multe
organizaţii neguvernamentale.
Elena Bîrjovanu,
Ambasada Britanica la Bucuresti

3

Momente deosebite în 2004

A

m cunoscut Alternative Sociale în
2002, neprogramat si oarecum
întâmplator. În timpul unei delegatii
de monitorizare a unor proiecte în sectorul
Justitie si Afaceri Interne, finantate de
Uniunea Europeana, instantele si
parchetele pe care le vizitam mentionau în
cursul discutiilor, aproape fara exceptie, ca
au proiecte în derulare cu un ONG local.
Cum numele Alternative Sociale revenea în
discutii, m-am decis sa le fac o vizita de
curtoazie, fara sa stiu ca aveam sa întâlnesc
cei mai constanti parteneri pe care urma sa
îi am în materie de justitie pentru minori.
Am gasit o echipa foarte bine motivata,
energica si - cel mai important - cu un
portofoliu impresionant de programe pe
justitie.
Alternative Sociale a demonstrat ca poate
exista cooperare inter-institutionala, ca un
ONG poate aduna la aceeasi masa experti
din mai multe institutii, despre care locul
comun ar fi ca nu prea coopereaza:
judecatori, procurori, politisti, asistenti

sociali, psihologi. A mai demonstrat ca o
buna practica se poate dezvolta la nivel
local, cu multa munca si entuziasm. Dupa
mai bine de doi ani de cooperare informala,
în care echipa de la Alternative Sociale
mi-a devenit o referinta obligatorie în
materie de justitie pentru minori, proiectul
instantei pentru minori de la Iasi a devenit
cheia, modelul pentru un proiect mai mare
finantat prin programul PHARE, al carui
obiectiv este tocmai acela de a replica un
model functional si o expertiza româneasca
bine conturata, la nivel national. Fie si
numai pentru acest motiv, nu este deloc
mult sa spunem ca la Iasi s-a creat o scoala
a bunei cooperari si o buna practica de
nivel european pe care alte centre din tara
nu o pot si nu trebuie sa o ignore.
Raluca PRUNA
Jurist
Consiliul Uniunii Europene

Vizita domnului Jonathan Scheele,
Şeful Delegatiei Comisiei Europene în România
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Prevenire si asistenta în domeniul traficului de fiinte umane

Centrul de asistenţă şi protecţie a
victimelor traficului de persoane
În cadrul centrului au fost asistate 30 de
victime ale traficului de persoane din
judeţele Iaşi şi Vaslui pentru reintegrare
psiho-socială. Victimele au primit servicii
sociale, psihologice, juridice şi medicale. În
centru s-au desfăºurat şi activităţi de
recreere: lectură, desen, vizionare de filme,
etc.
Serviciile oferite în cadrul Centrului de
asistenţă şi protecţie a victimelor traficului
de persoane:
• Asistenţă psihologică - consiliere
individuală şi de grup în vederea
depăşirii şi acceptării experienţei de
trafic: consiliere în situaţii de criză
privind depăşirea simptomelor de Stres
PostTraumatic, consiliere în vederea
reintegrării familiale, consiliere
centrată pe problemă şi emoţii cu
scopul adaptării la situaţie, consiliere
pentru colaborarea cu CZCCOA si/sau
Serviciul de Combaterea Crimei
Organizate ºi Antidrog;
• Asistenţă socială - întocmirea de
anchete sociale, desfăşurarea
activităţilor incluse în planul de
reintegrare socială a victimei realizat
împreună cu asistentul social: medierea
relaţiei cu familia şi autorităţile locale,
reinserţie şcolară, consiliere vocaţională şi
sprijin pentru a urma un curs de calificare,
mediere pentru găsirea unui loc de muncă;
• Asistenţă juridică - consiliere juridică şi
mediere în relaţiile cu parchetul şi instanţa
de judecată, reprezentare în instanţă;
• Asistenţă medicală - acordarea primului
ajutor în caz de urgenţă; referirea cazurilor
către medici specialişti;
• Activităţi educaţionale - au scopul de a
îmbunătăţi nivelul de socializare al părţii
asistate: activităţi de grup conduse de
consilierii educaţionali pe diferite teme
privind abilităţile de viaţă;
• Activităţi administrative ce privesc spaţiul

de locuit al persoanei asistate (curăţenia în
cameră) şi participarea la activităţi
comune;
• Activităţi de recreere - lectură, origami,
pictură, vizionare de filme la cinematograf,
organizare de petreceri cu diferite ocazii şi
ieşiri în aer liber.
În martie 2005 centrul ºi metodologia de
lucru a acestuia, au fost predate Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi.

n anul 2000, Alternative Sociale a fost
una dintre primele organizaţii
neguvernamentale din România care au
oferit asistenţa socială specială de care
aveau şi continuă să aibă nevoie
supravieţuitoarele traficului de fiinţe
umane. De-a lungul colaborării noastre am
avut întotdeauna ocazia să constatăm
profesionalismul, calitatea umană şi
entuziasmul echipei de la Alternative
Sociale. Ne bucurăm să avem astfel de
parteneri în lupta împotriva traficului de
fiinţe umane.

Î

Cristina Gheorghe-Trâncã
ªeful Misiunii OIM din Romania
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Prevenire si asistenta în domeniul traficului de fiinte umane

Asistenta pentru reintegrare a
victimelor traficului de persoane
repatriate de Organizatia
Internationala pentru Migratie,
Biroul Bucuresti
15 victime ale traficului de persoane din
judetele Iasi, Botosani si Vaslui au primit
servicii si asistenta în vederea reintegrarii
sociale.
Serviciile oferite de program: asistenta
juridica, consiliere psihologica, asistenta
medicala si asistenta sociala.

Galati, Vrancea cu sprijinul urmatoarelor
organizatii membre ale coalitiei:
Organizatia Salvati Copiii filialele Suceava,
Neamt, Vaslui, Galati; Asociatia Activ
Botosani; Asociatia Avicenna Bacau;
Crucea Rosie filiala Vrancea si Asociatia
Alternative Sociale, care coordoneaza
coalitia.

Grupul tinta: Populatia regiunii Moldova
si în special tinerele cu vârsta cuprinsa
între 14-25 de ani, stabilit pe baza statisticii
Organizatiei Internationale pentru Migratie
care indica media de vîrsta a victimelor
repatriate 21 de ani si plaseaza
Marş în cadrul Campaniei regionale de prevenire a
regiunea Moldovei pe locul I ca
traficului de fiinte umane, organizat de AAS în Iaşi
origine a acestora.
Rezultate obtinute:

Campania regionala de prevenire
a traficului de fiinte umane
Scopul urmarit de campanie este cresterea
nivelului de informare si constientizare a
populatiei din regiunea Moldova privind
traficul de fiinte umane prin difuzarea de
de materiale informative (pliante, afise, foi
volante, spot radio si TV) în scoli, licee,
fabrici si activitati stradale. Pe perioada
derularii campaniei a fost activ un help-line
(0800.8.223344) pentru persoanele
vulnerabile la trafic.
Campania s-a desfasurat în judetele Iasi,
Suceava, Neamt, Botosani, Vaslui, Bacau,
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• Au fost primite 4475 apeluri,
solicitantii putând fi încadrati în
4 categorii : victime si potentiale
victime (persoane care au fost
abordate cu oferte de munca
„avantajoase”), persoane
îngrijorate de situatia unor
apropiati plecati în strainatate
(copii, frati, sotii, prietene etc.),
persoane dornice de a munci în
strainatate în siguranta si
telefoane de încercare. Cea mai
mare pondere o detine categoria
persoanelor care vor sa munceasca în
strainatate, tarile de destinatie cele mai des
mentionate fiind Italia, Spania, Anglia,
Grecia, Germania.
• S-au realizat 120.000 materiale de
informare (10.000 afise, 50.000 foi
volante si 60.000 brosuri) care au fost
distribuite de voluntari în activitati de
strada si activitati de prevenire în scoli,
centre de plasament, centre maternale,
tabere scolare, cu accent pe segmentul de
vârsta 14-18 ani.

Prevenire si asistenta în domeniul traficului de fiinte umane

• Conºtientizarea populaţiei, în special din
mediul urban, din regiunea Moldova prin
intermediul difuzării spotului radio ºi TV la
posturi de radio ºi TV locale ºi regionale
(aproximativ 3.168 de difuzări ale
spoturilor campaniei)
• Cele 8 ONG-uri au beneficiat de
implicarea activă a 227 de voluntari
(elevi şi studenţi) în desfăşurarea
campaniei. Asociaţia Alternative Sociale a
desfăşurat activităţile cu sprijinul a 66 de
voluntari.
• Pe parcursul campaniei au fost organizate
marşuri de conştientizare, diferite
concursuri între şcoli pe tema traficului de
persoane, s-a participat la emisiuni radio şi
TV. cu această temă (17 emisiuni TV, 18
ştiri TV, 22 ştiri şi emisiuni radio, 99
articole în presa locală şi regională), s-au
făcut prezentări ale proiectelor în cadrul
întâlnirilor de lucru la nivel local, regional,
naţional şi internaţional.

• 14 000 de afişe cu mesajul Şi eu combat
exploatarea copilului! au fost realizate
şi distribuite în judeţul Iaşi
• 2400 de manuale pentru elevi ºi 450 de
ghiduri pentru profesori, privind orientarea
în carieră, au fost realizate şi distribuite la
şcolile şi centrele de plasament din judeţul
Iaşi

M

anualul a fost apreciat atât de
elevi cât şi de profesorii diriginţi,
fiind de un real folos în domeniul
orientării şcolare şi profesionale a copiilor.
De asemenea, prin implicarea personalului
de specialitate al asociaţiei, elevii au
beneficiat de o informare corectă şi
completă pe tema traficului de fiinţe
umane.
prof.Vasile Sorohan, director
prof.Claudia Popescu, consilier educativ
Liceul „Mihail Sadoveanu” - Pascani

Reducerea exploatării sexuale,
exploatării prin muncă şi a
traficului de copii prin orientare
privind cariera. Campania de
conştientizare publică
Activităţile s-au desfăşurat în patru
localităţi din judeţul Iaşi (Paşcani, Hârlău,
Iaşi şi Răducăneni) cu scopul de a reduce
vulnerabilitatea la exploatarea sexuală,
exploatarea prin muncă şi traficul de copii
prin dezvoltarea abilităţilor de căutare,
obţinere, păstrare a unui loc de muncă la
elevii din anii terminali de studiu din şcoli
şi centre de plasament. Printre rezultate se
numără ºi următoarele:
• 5000 de elevi din judetul Iaºi au fost
informaţi cu privire la riscurile exploatării
prin muncă, exploatării sexuale şi traficului
de copii
• 100 de profesori din judetul Iaşi au fost
formaţi în domeniul orientării vocaţionale
prin implementarea moduluilui Orientare
pentru Carieră
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Antitrafic Iaţi
Prin acest proiect s-a dorit optimizarea comunicarii
interinstitutionale în domeniul prevenirii ţi
combaterii traficului de fiinte umane, implicarea,
educarea mass-mediei a comunitatii locale cu
privire la traficul de persoane.
Aceste obiective s-au concretizat prin:
• realizarea unor pliante de sensibilizare cu privire la
prezentarea în presa a cazurilor de trafic de persoane
au fost distribuite reprezentantilor mass-mediei.
• crearea grupului de discutie Antitrafic Iaţi
• tiparirea unor cartonaţe care contin indicii ţi
informatii pentru identificarea potentialelor cazuri
de trafic de persoane şi care au fost distribuite
lucratorilor de politie.
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Servicii pentru copiii aflaţi în dificultate

Servicii psiho-sociale pentru
prevenirea instituţionalizării şi
reabilitarea copiilor victime ale
abuzului şi/sau neglijării
Prevenirea instituţionalizării şi
dezinstituţionalizarea copiilor din judeţul
Iaşi proveniţi din familii cu un istoric de
abuz este un proiect ce a continuat şi în
anul 2004 prin implicarea partenerială a
Centrului de Mediere şi Securitate
Comunitară, Organizaţiei Salvaţi Copiii
Filiala Iaşi, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Serviciul
de Reintegrare şi Supreveghere de pe lângă
Tribunalul Iaşi. Prin efortul comun al
partenerilor pe parcursul derulării
proiectului (2003-2004) au fost obţinute
următoarele rezultate:

asistenţă juridică, servicii de mediere)
• 247 de lucrători din domeniul protecţiei
copilului au primit cursuri de formare în
abuzul asupra copilului, terapie familială,
în evaluarea şi consilierea agresorului
sexual şi agresorului de violenţă domestică
• 50 de copii au fost dezinstituţionalizaţi
prin reintegrarea în familie sau măsuri
alternative (plasament familial, asistenţă
maternală)
• 20 asistenţi maternali ai Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi au fost specializaţi în
preluarea şi îngrijirea copiilor victime ale
abuzului şi neglijării.
Campania de conştientizare publică
“Copilăria nu ar trebui să doară!” s-a
derulat în mediul rural şi urban cu sprijinul
preoţilor bisericii ortodoxe care au
sensibilizat comunităţile asupra
consecinţelor abuzului şi instituţionalizării
asupra copilului.

• 372 de copii au beneficiat de servicii
pentru prevenirea instituţionalizării
• 247 de familii au primit servicii complexe
(asistenţă psihologică, asistenţă socială,

Beneficiari ai serviciilor de
prevenire a institutionalizarii
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Reforma în justiţie

Instanta Pentru Minori Iasi
Asigurarea si respectarea standardelor
impuse de normele de drept intern si
international în ceea ce priveste
desfasurarea proceselor penale privind
copiii aflati în conflict cu legea penala si
copiii victime ale infractiunilor este o
procupare si implicare continua a asociatiei
noastre.
Buna practica realizata în Camera de
audiere minori victime si minori
aflati în conflict cu legea penala din
cadrul Politiei Municipiului Iasi realizata în
anul 2001 a convins UNICEF Romania sa
sprijine financiar multiplicarea acestei

Camerele de audiere minori permit
investigarea cu celeritate a cauzelor cu
minori, diminueaza retraumatizarea iar
înregistrarile dovededesc modalitatea în
care au fost luate declaratiile copiilor cu
respectarea standardelor de calitate si
garantiile procesuale ale acestora.
În anul 2004, 12 copiii, victime ale
abuzului si/sau neglijarii au fost evaluati
psihologic la solicitarea Politiei Iasi,
Judecatoriei Iasi si Tribunalului Iasi

Dezvoltarea politicii penale
privind executarea muncii în
folosul comunitatii în România în
contextul integrarii României în
Uniunea Europeana
Alternative Sociale a fost partener în
proiectul administrat de Penal Reform
International care promova includerea
sociala a persoanelor care savârsesc fapte
prevazute de legea penala, cu pericol social
redus, persoane care nu reprezinta un risc
pentru societate (în special minori si tineri,
infractori primari) si care prin pedepse
privative de libertate sunt expuse riscului
de a fi marginalizate din punct de vedere
economic si social.
Proiectul s-a adresat localitatilor rurale si
urbane din judetele: Arad, Arges, Cluj,
Dâmbovita, Iasi, Vrancea si Bucuresti.

practici si în alte cele 5 sectii de politie din
Municipiul Iasi.
Au fost amenajate si dotate 5 camere de
audiere minori, câte una în fiecare sectie de
politie. Fiecare camera de audiere a fost
dotata cu geam tip oglinda, televizor,
camera video si DVD recorder.
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Rezultate:
• S-a realizat un grup de coordonare local si
au fost implicati 15 judecatori din Iasi,
Pascani, Hârlau, Raducaneni, 6 procurori
de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Iasi
si Parchetul de pe lânga Tribunalul Iasi, 3
consilieri de reintegrare de la SRSS Iasi
• A fost realizat programul de prevenire a
recidivei pentru persoanele care primesc o
sentinta cu munca în folosul comunitatii.
Program derulat în parteneriat de Asociatia
Alternative Sociale si SRSS Iasi

Reforma în justiţie

• S-a creat un cadru local pentru punerea în
aplicare a acestei alternative la detenţie în
şase instituţii din comunitatea ieşeană
unde se poate executa această sentinţă:
S.C. "Salubris" S.A., "Citadin" Iaşi, Căminul
de bătrâni „Sf. Constantin şi Elena”,
"Cantina de Ajutor Social", "Direcţia de
Servicii Publice Municipale" (Spaţii verzi),
"Direcţia de Administrare a Patrimoniului
Public şi Privat"
• Au avut loc 6 ateliere de lucru pentru
promovarea pedepsei cu muncă în folosul
comunităţii în localităţile şi comunele din
judeţul Iaşi
• Au fost date 7 sentinţe judecătoreşti cu
muncă în folosul comunităţii în judeţul Iaşi
• 2 persoane condamnate din oraşul Iaşi au

beneficiat de asistenţă în cadrul
programului de prevenire a recidivei
• S-a înaintat Comisiei Juridice a
Parlamentului o propunere de proiect de
lege privind munca în folosul comunităţii.
Acestă propunere a participat la realizarea
Legii 294/2004

D

orim să apreciem buna colaborare
cu Asociaţia Alternative Sociale şi
putem constata la final de proiect o
nouă abordare a individualizării pedepsei,
observându-se pronunţarea unor sentinţe
penale care condamnă inculpatul la
executarea unui număr de ore în folosul
comunităţii, prima sentinţă de acest fel
fiind pronunţată de instanţa de la Iaşi în
luna iunie 2004.
De asemenea, o consecinţă a rezultatelor
proiectului, concretizate în propuneri de
modificări legislative o reprezintă şi unele
prevederi din noul Cod Penal şi Legea de
executare a pedepselor, care reglementează
munca în folosul comunităţii atât ca
pedeapsă de sine stătătoare cât şi ca
obligaţie în cadrul executării pedepsei sub
supraveghere.
Ca urmare apreciem ca necesară
continuarea procesului de extindere a
alternativelor la detenţie, în mod specific
munca în folosul comunităţii.

orim să apreciem eforturile
Asociaţiei Alternative Sociale în
procesul de reformă a justiţiei
române şi credem că proiectul derulat a
însemnat un pas înainte în acest sens. S-au
creat astfel nişte reţele locale care pot
facilita reala implementare a acestei
alternative la detenţie. Întâlnirile de lucru
au fost utile pentru intercunoaşterea
diferiţilor actori sociali implicaţi în această
problematică (administraţie publică locală,
consilieri SRSS, judecători, procurori,
asistenţi sociali etc.) şi au avut ca rezultat
primele sentinţe cu muncă în folosul
comunităţii acordate în judeţul Iaşi.
Credem că această alternativă la detenţie ar
trebui promovată în mai multe judeţe şi
autorităţile locale sprijinite în acest sens.
Pedepsele neprivative de libertate sunt în
multe cazuri o soluţie optimă.
judecător Georgeta Gafta,
Preşedinte Judecatoria Iaşi

D

consilier Mirela Vlad,
Şef Serviciu SRSS Iaşi

11

Promovarea voluntariatului

Departamentul de Voluntari
Scurtă descriere a Departamentului
de Voluntari
Din anul 1997, anul înfiinţării, Asociaţia
Alternative Sociale a promovat
voluntariatul în rândul comunităţii ieşene,
iar în anul 1999 a fost creat departamentul
de voluntari.
Supervizarea activităţii voluntarilor este
asigurată în mod direct de către
coordonatorii proiectelor în care aceştia se
implică, iar strategiile de selecţie a
voluntarilor, motivarea, consolidarea
relaţiilor din cadrul echipei de voluntari şi
organizarea de acţiuni de promovare a
voluntariatului şi voluntarilor sunt atribuţii
ce revin coordonatorului de voluntari din
cadrul asociaţiei.
În anul 2004 au fost implicaţi în 10
proiecte 192 voluntari.

Voluntari participând la un marş de
conştientizare publica, organizat de AAS

Voluntarii Asociaţiei Alternative Sociale
sunt studenţi la facultăţi cu diferite
specializări (socio-umane, economie şi
administrare a afacerilor, politehnică etc.),
liceeni şi absolvenţi.
Principiile de bază ale funcţionării
Departamentului de Voluntari sunt:
responsabilitate, cooperare,
seriozitate, profesionalism şi
promovare.

Programul de voluntariat din
perioada Ianuarie - Decembrie
2004 şi rezultatele obţinute
Cabinetul de Consiliere - un prieten
pentru copii, adolescenţi şi ... nu
numai! Proiectul se derulează din anul
1998 în parteneriat cu Liceul Teoretic “G.
Ibrăileanu”, iar în anul 2004 activităţile
specifice acestuia au fost desfăşurate de
către 17 voluntari.
Coaliţia împotriva traficului de fiinţe
umane şi campanie regională de
conştientizare publică. Proiectul s-a
desfăşurat în toată regiunea Moldovei cu
sprijinul voluntarilor tuturor partenerilor
din proiect, iar în derularea activităţilor de
conştientizare asupra pericolelor, riscului şi
consecinţelor traficului de fiinţe umane din
judeţul Iaşi, în perioada ianuarie decembrie 2004, s-au implicat 66 voluntari
ai Asociaţiei Alternative Sociale.

La sfârşitul lunii decembrie 2004, în urma
încheierii mai multor activităţi, numărul
total de voluntari înscrişi în baza de date
era 322, dintre care 106 voluntari activi în
proiecte aflate în derulare.
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Servicii psihosociale pentru
prevenirea institutionalizarii si
reabilitarea copiilor victime ale
abuzului si/sau neglijarii.
Proiectul a fost derulat în judetul Iasi cu
ajutorul a 30 voluntari care au însotit
specialistii asociatiei în activitatile de
evaluare psiho-sociala, de interventie si de
monitorizare a beneficiarilor proiectului.

Voluntarilor 2004, editia a III-a.
În cadrul Galei, Asociatia Alternative
Sociale a fost premiata cu premiul
„Organizatia anului pentru cel mai
bun program de voluntariat derulat
de o organizatie neguvernamentala”,
iar coordonatorul de voluntari a fost
nominalizat la categoria „Cel mai bun
Coordonator de Voluntari al anului”.

Si eu combat exploatarea copilului!
Proiectul s-a derulat în judetul Iasi, în
perioada iunie 2004 - ianuarie 2005.
Activitatile de constientizare a publicului
tinta fata de problematica exploatarii
copilului prin munca, a exploatarii sexuale
si a traficului de copii, au fost realizate de o
echipa formata din 19 voluntari.

Asociatia Alternative Sociale a sprijinit ca
partener realizarea a 4 proiecte din
comunitatea ieseana, participând cu echipe
de voluntari pregatiti.

Campania “16 Zile Internationale de
Activism împotriva Violentei asupra
Femeii”, editia a II-a, 25 noiembrie 10 decembrie.
Planul de campanie si activitatile acesteia
de constientizare a publicului tânar fata de
problematica violentei asupra femeii si a
violentei intra-familiale au fost realizate cu
participarea activa a peste 70 voluntari.
Saptamâna Nationala a
Voluntariatului 2004 un eveniment
comunitar, organizat în perioada 19 - 25
aprilie, de catre organizatii
neguvernamentale iesene în scopul
promovarii voluntariatului si a voluntarilor
în comunitate. La acest eveniment,
Asociatia Alternative Sociale a participat în
cadrul Expozitiei Expo-Voluntar (22 23 aprilie 2004) si a organizat alaturi de
organizatiile neguvernamentale partenere
Excursia pentru Voluntari (25 aprilie
2004). În cadrul acestor actiuni s-au
implicat peste 50 voluntari.
Ziua Internationala a Voluntariatului
5 Decembrie 2004.
În comunitatea ieseana, evenimentul a fost
marcat prin organizarea Galei
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Delincventa juvenila o posibila
consecinta a absenteismului scolar.
Proiectul a fost initiat în octombrie 2003
de catre Grupul Scolar Cai Ferate “Cuza
Voda” Iasi si are ca scop diminuarea
absenteismului scolar si prevenirea
delincventei juvenile în rândul elevilor
claselor a IX-a si a X-a din aceasta unitate
scolara. Pentru derularea, în perioada
noiembrie 2003 - iunie 2005 a activitatilor
educative cu elevii, a fost desemnata si
pregatita o echipa de 8 voluntari cu
experienta din cadrul asociatiei.
Tineri Împotriva Delincventei Educatie prin Sport. Proiectul a fost
administrat de Inspectoratul de Politie al
judetului Iasi, în parteneriat cu Asociatia
Alternative Sociale si cu alte institutii
iesene. O echipa de 18 voluntari ai
asociatiei a sprijinit eforturile politistilor de
proximitate si ale studentilor Facultatii de
Educatie Fizica si Sport în realizarea de
activitati sportive pentru tinerii ieseni cu
comportamente predelincvente si/sau
delincvente, în scopul diminuarii acestora.
Campania „Siguranta pentru Toti!”.
Campania cu scop de informare si educare
a publicului în vederea diminuarii riscului
victimal fata de cele mai frecvente
infractiuni savârsite (furturi din buzunare,
furturi de masini, tâlharii, accidente de
circulatie, acte de violenta etc.) a fost
derulata de catre Inspectoratul de Politie al
judetului Iasi, în parteneriat cu Asociatia
Alternative Sociale si alte institutii din
comunitate. În perioada martie - aprilie
2004, o echipa de 20 voluntari au
participat împreuna cu lucratori de politie
la activitatile de informare.
Campania „Nu fi indiferent!”
Campania s-a desfasurat sub egida
Proiectului “Sanatate înainte de toate!”,
derulat de catre Fundatia Principesa
Margareta a României si Compania
farmaceutica Pfizer. Asociatia Alternative
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Sociale a fost partenerul local în cadrul
acestei campanii, realizând activitati de
constientizare si informare privind riscul
îmbolnavirii de tuberculoza si posibilitatile
de vindecare în 70 de scoli si licee iesene,
cu ajutorul unei echipe de 23 voluntari.
Cabinetul de Consiliere - Un prieten
pentru copii, adolescenti si … nu
numai
Proiectul initiat la data de 1 octombrie 1998
de catre Asociatia Alternative Sociale, în
parteneriat cu Inspectoratul Scolar
Judetean Iasi si Liceul Teoretic “G.
Ibraileanu” si-a propus cresterea sigurantei
din cadrul unitatilor scolare din municipiul
Iasi prin derularea de activitati de
prevenire a delincventei juvenile, a
traficului de fiinte umane,
esecului/abandonului scolar, dar si prin
prin realizarea de activitati specifice
consilierii scolare în cabinete de consiliere.
Activitatile au fost desfasurate de o echipa
de voluntari ai Asociatiei Alternative
Sociale.
Proiectul continua în prezent în Liceul
Teoretic “G. Ibraileanu” datorita implicarii
voluntarilor si datorita atitudinii pozitive a
conducerii unitatii de învatamânt, fiind un
proiect cu auto-sustenabilitate.

Rezultate înregistrate în perioada
1998-2004:
• 78 voluntari implicati în activitati;
• 17 programe de consiliere create si
implementate;
• 346 activitati de consiliere individuala si
testare psihologica;
• 35 activitati de consiliere de grup;
• 465 activitati educative la clasa;
• 35 de activitati pentru strângerea de
fonduri si mediatizarea proiectului în
rândul beneficiarilor;

Promovarea voluntariatului

• 6 sesiuni de pregatire a voluntarilor pe
urmatoarele teme: tehnici si instrumente
de prevenire a delincventei juvenile,
consiliere scolara si comunicare, prevenirea
traficului de fiinte umane etc.
În urma colaborarii, profesorii
diriginti si directorii educativi ai
unitatilor scolare partenere au
declarat ca:
• S-a diminuat numarul elevilor care
absenteaza nemotivat sau au conflicte cu
colegii si profesorii;
• S-a diminuat numarul elevilor care se
integreaza deficitar în colectiv;
• A crescut numarul elevilor care au succese
scolare si profesionale, deoarece au stiut sa
faca o alegere buna în conformitate cu
dorintele si posibilitatile personale;
• A crescut randamentul scolar al elevilor
din clasele cu care s-a lucrat pentru
însusirea unor tehnici de combatere a
stresului si de învatare eficienta;
• A crescut numarul elevilor care se implica
cu responsabilitate în activitati de
voluntariat pentru ajutorarea colegilor care
provin din medii defavorizate sau care
creeaza probleme (consum de alcool,
droguri, implicarea în gasti de cartier etc.).
Campania “16 Zile Internationale de
Activism împotriva Violentei asupra
Femeii” - 25 noiembrie - 10
decembrie 2004, editia a II-a
Campania a urmarit aplicarea legislatiei
existente în domeniul violentei în familie la
nevoile reale ale persoanelor afectate, astfel
încât sa existe o protectie eficienta a
acestora prin introducerea ordinului de
restrictie, finantarea serviciilor de suport
pentru victime si înfiintarea de adaposturi
pentru victime. Campania s-a desfasurat la
nivel national.
• Caravana Filmelor, activitati
informative pe tema violentei asupra femeii
în facultatile Universitatii „Al. I. Cuza” si
ale Universitatii Tehnice „Gh. Asachi”

Voluntarii AAS participând la marşul
"Martorele Tacute" în Iaşi

•Expozitia „Martorele Tacute”
realizata în Sala Pasilor Pierduti a
Universitatii „Al. I. Cuza” si a Universitatii
Tehnice „Gh. Asachi”.
• Marsul „Martorele Tacute” - peste
120 de persoane au participat la marsul
desfasurat pe traseul Universitatea „Al. I.
Cuza” - Bd. Carol I - Str. Lapusneanu Piata Unirii -Bd. Stefan Cel Mare si Sfânt Palatul Culturii.
• Expozitie în parcul Teatrului National cu
desene ale elevilor pe tema „Cum vad
copiii violenta în familie?”
• Emisiuni-dezbatere pe tema violentei
în familie si a violentei asupra femeii; stiri
si reportaje în direct din timpul actiunilor
realizate de Studioului Regional TV BIT
Antena 1 - principalul partener media,
Radio Iasi si TVR Iasi.
• Distribuirea materialelor de
sensibilizare în judetul Iasi - 550 afise,
4000 foi volante, 100 pancarte, activitate
realizata cu sprijinul Inspectoratului
Judetean de Politie Iasi.
• Conferinta de presa din Sala Galbena a
Prefecturii judetului Iasi a vizat
prezentarea rezultatelor campaniei,
dezbatere cu reprezentanti ai autoritatilor
locale, partenerilor si voluntari.
• Seara de Veghe în parcul din fata
Teatrului National în memoria victimelor
violentei în familie.
• Mesaje împotriva violentei în
familie au fost transmise de preotii
bisericii ortodoxe în cadrul predicilor.
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Parteneri şi finantatori

Parteneri:
• Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi, Vaslui,
Botoşani, Suceava, Neamţ, Galaţi şi Bacău
• Inspectoratele de Poliţie Judeţene - Iaşi,
Botoşani, Vaslui
• Compartimentele de Prevenire a
Criminalităţii din cadrul Inspectoratelor de
Poliţie Judeţene - Iaşi, Vaslui, Botoşani,
Suceava, Neamţ, Galaţi, Vrancea şi Bacău
• Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea
Criminalităţii din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române - Bucureşti
• Direcţia Zonală de Combatere a Crimei
Organizate - Iaşi
• Ministerul de Justiţie
• Serviciul de Reintegrare Socială şi
Supraveghere de pe lângă Tribunalul Iaşi,
Vaslui şi Botoşani
• Curtea de Apel Iaşi
• Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
• Judecătoria Iaşi
• Tribunalul Iaşi
• Asociaţia Magistraţilor Iaşi
• Inspectoratele Şcolare Judeţene - Iaşi,
Vaslui, Botoşani, Suceava, Neamţ, Galaţi şi
Bacău

Finanţatori:
• USAID/World Learning prin Programul
ChildNet
• USAID/Creative Associates International
Inc. - S.U.A.
• Ambasada Britanică la Bucureşti
• Delegaţia Comisiei Europene prin
Programul Phare ACCESS - Bucureşti
• Delegaţia Comisiei Europene prin
programul Grundtvig
• Secours Catholique/Caritas France
• Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie - Biroul Bucureşti
• International Research & Exchanges
Board (IREX)/U.S. Department of State
Bureau of Education and Cultural Affairs
(ECA)
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• Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Botoşani, Neamţ, Galaţi şi
Bacău
• Universitatea “Al. I. Cuza” - Iaşi
• Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” - Iaşi
• Primăria Iaşi
• Prefectura Judeţului Iaşi
• Patriarhia Română
• Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
• Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie - Biroul Bucureşti
• Fundaţia Internaţională pentru Copil şi
Familie - Bucureşti
• Organizaţia „Salvaţi Copiii” Filialele din
Iaşi, Galaţi, Neamţ, Suceava, Vaslui
• Centrul Diecezan Caritas - Iaşi
• Centrul de Mediere şi Securitate
Comunitară - Iaşi
• Fundaţia Şanse Egale pentru Femei - Iaşi
• Fundaţia Pro Women - Iaşi
• Asociaţia „Activ” - Botoşani
• Asociaţia „Avicenna” - Bacău
• “Crucea Roşie” - Filiala Vrancea
• Organizaţia Femeilor din Târgu Frumos
• Trupa de Teatru “dell'ArTe” - Iaşi
• Youth Crime Watch of America - S.U.A
• Studioul TV BIT Antena 1, Radio Iaşi, Kiss
FM

• Fondul Naţiunolor Unite pentru Copii
(UNICEF) - Bucureşti
• Fundaţia Principesa Margareta a
României - Bucureşti
• Organizaţia Internaţională pentru
Caritatea Creştin-Ortodoxă (IOCC) Bucureşti
• Centre Europeen de Recherches

Internationales et Strategiques, Belgia
Reform International

• Penal

Asociatia Alternative Sociale
multumeşte tuturor partenerilor şi
finantatorilor pentru sprijinul
acordat în anul 2004 în
implementarea initiativelor sale.

Informaţii financiare

miliarde lei

Evolutia veniturilor şi cheltuielior în
perioada 2001-2004

Cheltuieli
Venituri

RAPORTUL
cenzorilor cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare
întocmite pentru anul 2004
În cadrul misiunii încredintate de catre conducerea Asociatiei
ALTERNATIVE SOCIALE, privind examinarea contabilitatii, întocmirea si
prezentarea conturilor anuale ale asociatiei pentru exercitiul financiar de la 01.01.2004
la 31.12.2004, în baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile ulterioare si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1829/2003
privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop
patrimonial, am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România privind realizarea acestei
misiuni.
Va prezentam Raportul de verificare a conturilor anuale si certificare a
bilantului contabil per 31.12.2004 si a contului rezultatului exercitiului încheiat la
aceasta data, care se refera la:
• Total active nete:
3.764.910 mii lei
• Total capitaluri:
3.764.910 mii lei
• Rezultatul exercitiului (excedent): 152.185 mii lei
Misiunea noastra a fost constituita din aprecierea procedurilor utilizate de
client pentru tinerea contabilitatii, precum si punerea în aplicare a controlului
documentelor justificative prin sondaj, examinarea analitica si interviuri cu conducerea
si angajatii clientului.
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Misiunea de examinare a contabilitatii, de întocmire si prezentare a conturilor
anuale nu constituie un audit, deoarece nu include confirmarea datelor si informatiilor
de catre terti si nici aprecierea controlului intern al clientului sau verificarea fizica a
bunurilor existente, cum ar fi numerarul sau mijloacele fixe.
Conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii persoanei
juridice fara scop patrimonial. Responsabilitatea noastra este ca pe baza verificarii
efectuate sa exprimam o opinie corecta asupra conturilor anuale.
În urma examinarii, pe baza de sondaje, a elementelor probante care sa justifice
sumele si informatiile continute în conturile anuale s-au constatat urmatoarele:
• Evidenta contabila a fost tinuta corect si la zi, existând o evidenta analitica si
sintetica a elementelor patrimoniale;
• Au fost întocmite corespunzator formularele comune si cele cu regim special
utilizate în activitatea contabila si financiara;
• S-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
privire la întocmirea registrelor de contabilitate obligatorii;
• Înregistrarile contabile au fost efectuate pe baza documentelor justificative
care consemneaza operatia patrimoniala în momentul efectuarii ei;
• S-a respectat disciplina de casa;
• Contabilitatea mijloacelor fixe s-a tinut sintetic pe grupe, cât si analitic,
aplicându-se prevederile H.G. nr. 964/1998 privind duratele normale de
utilizare; asociatia a folosit metoda liniara de amortizare pentru imobilizarile
corporale si necorporale, iar în ceea ce priveste obiectele de inventar acestea
au fost înregistrate integral pe cheltuieli la darea în consum;
• Contabilitatea furnizorilor si a clientilor se tine atât sintetic cât si analitic;
• S-a efectuat inventarierea anuala în conformitate cu Normele privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv,
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.1753/2004, rezultatele
inventarierii fiind cuprinse în bilantul anual;
• Au fost preluate corect datele din conturile sintetice în balanta de verificare,
existând concordanta între contabilitatea sintetica si cea analitica;
• Bilantul contabil a fost întocmit pe baza balantei de verificare a conturilor
sintetice si au fost respectate normele metodologice cu privire la întocmirea
acestuia si a anexelor sale;
• Contul rezultatului exercitiului s-a întocmit pe baza datelor din contabilitate
si priveste perioada de raportare.
Bilantul financiar al asociatiei Alternative Sociale la 31.12.2004. comparativ cu
exercitiul financiar precedent, se prezinta astfel:
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Indicatori
A. Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
B. Active circulante
Stocuri - total
Creanţe - total
Investiţii financiare/termen scurt
Disponibilităţi
C. Cheltuieli în avans
Total active nete
D. Capital şi rezerve
Aporturi
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat – sold C/D
Rezultatul exerciţiului – sold C/D
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii
E. Provizioane pt. riscuri-chelt.
F. Datorii peste 1 an
G. Datorii sub 1 an
Total datorii
H. Venituri în avans
Total capitaluri

2003
mii lei
1.154.343
15.048
1.139.295
0
2.563.438
311.805
257.418
0
1.994.215
0
3.717.781
200.410
0
200.410
0
2.763.435
711.853
0
3.675.698
0
0
42.083
42.083
0
3.717.781

%
31,05
0,40
30,65
0
68,95
8,39
6,92
0
53,64
0
100,00
5,39
0
5,39
0
74,33
19,15
0
98,87
0
0
1,13
1,13
0
100,00

2004
mii lei
%
1.033.957
26,25
83.470
2,12
948.487
24,08
2.000
0,05
2.905.412
73,75
0
0
38
0
0
0
2.905.374
73,75
0
0
3.939.369 100,00
173.210
4,40
0
0
173.210
4,40
0
0
3.439.515
87,31
152.185
3,86
0
0
3.764.910
95,57
0
0
0
0
154.265
3,91
154.265
3,91
20.194
0,52
3.939.369 100,00

Analizând datele din tabel putem concluziona:
• În exerciţiul financiar curent a crescut ponderea activelor circulante în total
active nete cu 4,8% faţă de exerciţiul precedent, creştere datorată în principal
majorării ponderii disponibilităţilor cu 20,11% la finele anului 2004;
• Activele imobilizate au scăzut faţă de perioada precedentă cu 120.386 mii lei,
în mărimi absolute, respectiv cu 4,8% în mărimi procentuale, scădere
datorată în principal reducerii ponderii imobilirărilor corporale cu 6,57% în
total active nete;
• Capitalurile proprii au scăzut în anul 2004 cu 3,3% faţă de anul 2003,
scăderea fiind datorată mai ales diminuării rezultatului exerciţiului curent cu
15,29% faţă de rezultatul exerciţiului precedent.
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Situatia veniturilor si cheltuielilor la finele anului 2004, comparativ cu anul
precedent se prezinta astfel:
Indicatori
TOTAL VENITURI, din care:
Venituri din ajutoare şi din
împrumuturi nerambursabile din
străinătate
Venituri din sponsorizări
Venituri din servicii prestate
Venituri financiare
Venituri din cotizaţii şi contribuţii
Alte venituri
TOTAL CHELTUIELI, din care:
Cheltuieli cu lucrări şi servicii
executate de terţi
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu ajutoare şi
împrumuturi neramb. transferate
altor pers. jur. fără scop patrim.
Cheltuieli financiare
Alte cheltuieli
Rezultatul exerciţiului

Ecerciţiul financiar
2003
2004
9.654.083 10.246.357
9.202.024
9.977.816

Abateri
(±∆)
+592.274
+775.792

Procente
(%)
+6,13
+8,43

0
0
203.303
0
248.756
8.942.230
2.392.865

0
10.950
101.177
800
155,614
10.094.172
3.192.327

0
+10.950
-102.126
+800
-93,142
+1.151.942
+799.462

0
0
-50,23
0
-37,44
+12,88
+33,41

1.307.343
2.071.247
1.895.849

814.255
2.359.233
2.651.209

-493.088
+287.986
+755.360

-37,72
+13,90
+39,84

210.943
1.063.983
+711.853

208.645
868.503
+152.185

-2.298
-195.480
-599.668

-1,09
-18,37
-78,62

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
• Veniturile realizate de asociaţie, pe total activităţi, au crescut în anul curent
cu 6,13% faţă de anul precedent, creştere datorată în principal majorării
veniturilor din ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate, care a
devansat scăderea altor venituri;
• Cheltuielile înregistrate de asociaţie în anul 2004, pe total activităţi, au
crescut sensibil faţă de anul 2003, mai ales cele cu lurările şi serviciile
executate de terţi (cu 33,41%) şi cheltuielile cu ajutoarele şi împrumuturile
nerambursabile transferate altor ONG-uri (cu 39,84);
• Rezultatul exerciţiului financiar 2004 a scăzut faţă de cel al anului 2003 cu
559.668 mii lei, respectiv cu 78,62%, diminuarea acestuia datorându-se
creşterii într-un ritm mai rapid a cheltuielilor (au crescut cu 12,88%)
comparativ cu creşterea mai lentă a veniturilor (au crescut doar cu 6,13%).
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La încheierea lucrarilor noastre nu am constatat existenta unor elemente care sa
puna la îndoiala regularitatea si sinceritatea conturilor anuale si nici imaginea fidela data
de acestea patrimoniului, situatiei financiare si rezultatului persoanei juridice fara scop
patrimonial la sfârsitul exercitiului financiar.
Conturile anuale la 31.12.2004 sunt conforme cu Normele de audit financiar si
certificare a bilantului contabil, precum si cu prevederile legale si statutare.
CENZOR,
Topa Mariana Loredana

Distribuţia veniturilor din fonduri nerambursabile externe în 2004
3,18%
0,59%
4,89%
1,41%
0,35%

3,57%
0,49%
2,68%

Organizatia Internationala
pentru Migratie - 3,57%
Hans Van
Eijndhoven - 0,49%
Penal Reform
19,56%
International - 2,68%
35,66%
Ambasada Britanică la
Bucureşti - 35,66%
0,74%
Delegatia Comisiei
Europene - 0,61%
World Learning - 26,27%
International Research&Exchange
0,61%
Board (IREX), SUA - 0,74%
26,27%
USAID/Creative Associates
International Inc. SUA - 19,56%
Organizaţia Internaţională pentru Caritatea Creştin-Ortodoxă, Bucureşti - 0,35%
Centre Europeen de Recherches Internationales et Strategiques, Belgia - 1,41%
Secours Catholique/Caritas, Franţa - 4,89%
Fundaţia "Principesa Margareta a României" - 0,59%
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Bucureşti - 3,18%
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Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004
Nr.crt.
I

Denumire Indicator
Venituri

Suma (ROL)
10.246.356.612

Venituri din activităţi fără scop patrimonial
1

Venituri din fonduri nerambursabile externe

2

Venituri din dobânzi

3

Alte venituri
TOTAL VENITURI DIN ACTIV.FĂRĂ SCOP
PATRIMONIAL
Venituri din activităţile economice

4
II

10.056.344.645
58.261.966
120.800.001
10.235.406.612

Venituri din servicii

10.950.000

TOTAL VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

10.950.000

Cheltuieli

10.094.172.056

Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial
1

Fonduri nerambursabile transferate altor organizaţii

2.651.209.119

2

Cheltuieli cu remuneraţiile personalului şi colaboratorilor

1.916.246.624

3

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

4

Cheltuieli cu seminarii, conferinţe, protocol, publicitate

5

Cheltuieli cu donaţiile

278.301.093

6

Cheltuieli cu transportul de personal şi bunuri

452.955.235

7

Cheltuieli cu primele de asigurare şi studiile

8

Cheltuieli administrative(chirii, utilităţi)

318.928.148

9

Cheltuieli materiale(consumabile, combustibil)

814.255.075

10

Cheltuieli cu serviciile bancare

11

Cheltuieli cu amortizările

318.405.087

Alte cheltuieli

832.632.848

Total cheltuieli din activităţi fără scop patrimonial

629.438.529
1.811.734.295

17.595.565

41.520.438

10.083.222.056

Cheltuieli privind activităţile economice
12

Alte cheltuieli

10.950.000

Total cheltuieli din activităţile economice

10.950.000

REZULTATUL EXERCIŢIULUI DIN ACTIVITĂŢI FĂRĂ
SCOP PATRIMONIAL
REZULTATUL EXERCIŢIULUI DIN ACTIV.ECONOMICE

152.184.556

TOTAL GENERAL VENITURI-CHELTUIELI

152.184.556
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