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Acţionăm pentru apărarea și promovarea drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare,
cercetare și advocacy.

• Desfășurăm activităţi de prevenire în domeniul apărării drepturilor omului și asistenţă pentru persoanele aflate
în dificultate;
• Optimizăm abilităţile profesionale ale specialiștilor cu atribuţii în promovarea și apărarea drepturilor omului;
• Cercetăm fenomenele psihosociale;
• Realizăm activităţi de lobby și advocacy în domeniul drepturilor omului;
• Dezvoltăm colaborări interinstituţionale pentru apărarea drepturilor omului;
• Oferim consultanţă pentru instituţii publice și private.
Sediul Cuza-Vodă:
Str. Cuza-Vodă Nr.8A, Sc. B, demisol, Iaşi, 700036, Tel: +40 332 405 476 Fax: +40 332 405 477
Sediul Nicolina:
Şos. Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iaşi, 700722, Tel: +40 332 407 178 Fax: +40 332 407 179

alternativesociale.ro
/AAS_Info

office@alternativesociale.ro

/Asociatia.Alternative.Sociale

Designul raportului anual a fost realizat în cadrul proiectului „Copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili”. Materialul a fost tipărit în cadrul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii
sociale”. Cele două proiecte au fost finanţate prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014 (www.eeagrants.org).
Aprilie 2016, Iași.
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DESPRE
2015

Putem spune despre acest an că este caracterizat în principal de implicarea noastră publică prin campaniile de advocacy dar și campaniile sociale
de conștientizare cu privire la fenomenele sociale pe care le-am desfășurat.
Am adus în atenţia autorităţilor și a publicului două teme noi și de actualitate, respectiv: copii cu părinţi deţinuţi și prevenirea traficului de persoane
în rândul resortisanţilor din ţările terţe aflaţi pe teritoriul României.
Am continuat să oferim servicii de asistenţă directă pentru : copii afectaţi de migraţie, copii remigranţi, copii cu părinţi în detenţie, persoane afectate
de boli autoimune, foști deţinuţi.
Viitorul asociaţiei este foarte important pentru noi și în acest sens am realizat mai multe întâlniri cu angajaţii, partenerii, beneficiarii și Consiliul de
conducere pentru a identifica punctele tari și oportunităţile prin care ne putem îndeplini misiunea în următorii ani.
Dorim să mulţumim tuturor partenerilor din ţară și din străinătate pentru că au fost alături de noi și ne-au susţinut în demersurile noastre, prin care
am obţinut rezultate de impact!
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18 ANI …INOVĂM, DEZVOLTĂM ȘI
COOPERĂM ÎN DOMENIUL SOCIAL
48

Publicaţii

6.275

Specialişti formaţi

116

Proiecte

38.842

Persoane asistate/
beneficiari de servicii
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DEZBATERI
PUBLICE

Copii cu părinţi deţinuţi – copiii invizibili

16.764 de copii cu părinţi deţinuţi, dintre aceștia
de copii sunt asistaţi de serviciile de protecţie a copilului.
867 de copii care au părinţii în închisoare, sunt din Judeţul
993 Iași, poziţionat pe locul 3, după București și Constanţa.
Pentru prima dată în România a fost semnalat public
numărul copiilor cu părinţi în detenţie.
Cercetarea a fost realizată de Alternative Sociale în
perioada februarie - aprilie 2015 cu sprijinul celor 34 de
penitenciare și Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului din ţară.
„Este nedrept să punem sentinţe pe destinul copiilor cu
părinţi deţinuţi” este mesajul în jurul căruia s-a desfășurat
dezbaterea publică, organizată la sediul Spaţiului Public
European.

Statistică realizată de Alternative Sociale

Dezbatere publică privind situaţia copiilor cu părinti deţinuţi, Spaţiul Public European
La dezbatere au participat reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, instituţiei
Avocatul Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie, Administraţiei Prezidenţiale,
mass-media și altor instituţii de cercetare și învăţământ.
Aceștia au primit o serie de recomandări care vizează îmbunătăţirea situaţiei copiilor cu părinţi
deţinuţi.
Au fost elaborate 6 recomandări care au fost diseminate către: Ministerul Justiţiei/Administraţia
Naţională a Penitenciarelor; Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice; Ministerul Afacerilor Interne;
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie; instituţiile media.
Participanţii prezenţi la dezbatere au încercat să identifice împreună cele mai bune soluţii pentru
asigurarea suportului de care acești copii au nevoie.
Peste 100.000 de ascultători ai Radio Magic FM și Europa FM au fost conștientizaţi cu privire la situaţia
copiilor cu părinţi deţinuţi prin intermediul unui spot radio.
Dezbaterea dar și situaţia copiilor cu părinţi deţinuţi au fost reflectate în 36 de materiale jurnalistice.
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LANSAREA RAPORTULUI
DE RECOMANDĂRI

Putem spune despre acest an că este caracterizat în
principal de implicarea noastră publică prin campaniile
de advocacy dar și campaniile sociale de conștientizare
cu privire la fenomenele sociale pe care le-am
desfășurat.

451 instituţii din România și 66 de instituţii, organizaţii și platforme din Europa au
primit raportul de recomandări.
Raportul de recomandări a fost diseminat în România către 451 de instituţii,
autorităţi publice și organizaţii implicate în rezolvarea problemelor legate de
migraţie și în lupta împotriva traficului de persoane, precum și către
reprezentanţi ai mediului de afaceri, în calitate de potenţiali angajatori ai
resortisanţilor ţărilor terţe.

Raport de recomandări privind reducerea vulnerabilităţilor
resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de persoane în Europa

În ţările din Uniunea Europeană, raportul a fost distribuit către 66 de instituţii,
organizaţii și platforme.
La dezbatere au participat reprezentanţi ai Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Agenţiei Naţionale
Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratului General pentru Imigrări,
ambasade, ONG-uri, sindicate, mass-media, etc.
„Sunt importante datele statistice, măsurile legislative sau realizarea unui profil
al migranţilor din ţările terţe vulnerabili la traficul de persoane. În primul rând,
ideea că un cetăţean poate deveni ţinta traficului de persoane reprezintă o
problemă pe care trebuie să o abordăm”.
Prof. dr. Markus González Beilfuss, profesor la
Universitatea din Barcelona și expert al Instituto de Formación Integral.

Lansarea Raportului de recomandări

5

CONFERINȚE
INTERNAȚIONALE

Experţii Alternative Sociale au participat în anul 2015 la
următoarele conferinţe și workshop-uri internaţionale

“Proiectul COPING” - Huddersfield, Marea Britanie
Scopul întâlnirii a fost de a analiza impactul pe care l-a avut
proiectul COPING desfășurat între anii 2010-2012. Acest proiect
a urmărit să evalueze sănătatea mintală a copiilor cu părinţi
deţinuţi.
Partenerii proiectului (Universitatea Huddersfield și Partners of
Prisoners - Marea Britanie, Treffpunkt - Germania, Buff - Suedia,
reţeaua Children of Prisoners Europe și Alternative Sociale) au
convenit să continue demersurile de cercetare și politici publice
în proiecte care să urmărească îmbunătăţirea situaţiei acestor
copii.
”A fi lucrător de tineret în ziua de astăzi” - Barcelona, Spania
În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Alternative Sociale au
împărtășit modalităţi de lucru, dificultăţi, bune practici și au
discutat despre statutul lucrătorului de tineret.

Familii fără frontiere, Sofia

“Familii fără frontiere” - Sofia, Bulgaria
Efectele migraţiei asupra copiilor români, a fost tema prezentată
de specialiștii Alternative Sociale în cadrul unei conferinţe
internaţionale desfășurate în perioada 5-6 noiembrie la Sofia.
Conferinţa a reunit peste 15 ţări reprezentate de experţi în
domeniul asistenţei sociale, ONG-uri, psihologi și cadre
didactice.

Barcelona, ”A fi lucrător de tineret în ziua de astăzi”

PROIECTE
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COPII CU PĂRINȚI DEȚINUȚI COPIII INVIZIBILI*

51 servicii de asistenţă socială.

de copii cu părinţi în detenţie din Iași și Vaslui au primit

2.500+

de copii și-au întâlnit părinţii în camerele de vizită din
Penitenciarele Iași și Vaslui, renovate și amenajate de
Alternative Sociale.

păşesc lunar pragul Penitenciarului Iași în scopul de
~280 copii
a-şi vizita părinţii, unchii, fraţii sau bunicii.
- Comisar șef Marius Vulpe, director la Penitenciarul Iași.

Reprezentanţi ai instituţiilor locale cu rol în protecţia copiilor din
judeţul Vaslui au participat la o întâlnire de lucru pentru a
identifica soluţii pe care le pot aborda în sprijinirea copiilor care
au părinţi în închisoare.
Cercetare realizată de Alternative Sociale
____________________
*Rezultate ale proiectelor „Copiii cu părinţi deţinuţi: Perspectiva unui ONG”, finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român și „Copii cu părinţi deţinuţi, copiii invizibili”, finanţat prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

7

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE
24 tineri vulnerabili cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani au beneficiat de servicii psihosociale.

Au fost realizate activităţi de informare pentru tinerii din toate comunele judeţelor Iași și Vaslui
cu urmatoarele teme: prevenirea violenţei; migraţie; prevenirea traficului de persoane;
orientare în carieră și educaţie sexuală.
Aceste activităţi s-au desfășurat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru incluziune”,
administrat de Fundaţia „Alături de Voi” România, în care Alternative Sociale este partener.

Parteneriat pentru incluziune
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COLABORAREA PREVINE
DISCRIMINAREA

publice locale din Iași au semnat „Acordul cadru de colaborare
19 instituţii
interinstituţională la nivelul judeţului Iași privind reintegrarea socială a
persoanelor private de libertate”.

9 foști deţinuţi au primit asistenţă pentru reintegrarea în comunitate.
specialiști au participat la 4 întâlniri organizate în judeţul Iași pentru a
soluţii la problemele cu care se confruntă foștii deţinuţi în
17 identifica
procesul reintegrare în comunitate.
Activităţile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Colaborarea previne
discriminarea”, administrat de Penitenciarul Iași, în care Alternative
Sociale este partener.

20

Formare profesională
de asistenţi sociali de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Iași, Direcţia de Asistenţă Comunitară și Alternative
Sociale au fost formaţi în problematica combaterii discriminării.
„Este important atât pentru asistenţii sociali cât și pentru funcţionarii
publici ca în munca pe care o desfășoară cu grupuri vulnerabile să
evite stigmatizarea, discriminarea și folosirea stereotipurilor şi
prejudecăţilor”.
- Gudrun Petursdottir, General Manager InterCultural Iceland

Colaborarea previne discriminarea
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FAMILIA ÎN
MIȘCARE

Protejarea drepturilor familiei transnaţionale în
Europa - ROMÂNIA

copii remigranţi au participat la activităţi pentru dezvoltarea
70 deabilitaţilor
de viaţă independentă, socializare și îmbunătăţirea
rezultatelor şcolare.
Au fost desfășurate 100 de activităţi de grup cu copii care au revenit
în ţară după o perioadă trăită în străinătate, pentru reintegrarea
socială, școlară și culturală.

familii au fost informate şi consiliate cu privire la nevoile copilului
40 deremigrant
pentru optimizarea comunicării și rezolvarea situaţiilor
conflictuale.

35 depășirea situaţiilor de criză și vulnerabilitate.

de copii remigranţi au primit ajutor social şi sprijin material pentru

ore de voluntariat au fost derulate în sprijinul copiilor afectaţi de
831 demigraţie.
și „Alecu Russo” în care s-au oferit gratuit servicii de
2 Simionescu”
suport copiilor afectaţi de migraţie.
centre de Tineret au fost dezvoltate şi dotate în cadrul școlilor „Ion

Familia în mișcare – protejarea drepturilor familiei
transnaţionale în Europa
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ATITUDINEA ESTE CONTAGIOASĂ

Atitudinea este contagioasă.
„Apreciem Asociaţia Alternative Sociale pentru seriozitatea și
profesionalismul cu care se implică în proiectele dedicate copiilor.
Activităţile organizate la Centrul de Tineret le-au format copiilor niște abilităţi
de viaţă solide, au creat un cadru și o atmosferă plăcută în care copiii să
înveţe lucruri noi și să se simtă relaxaţi”.
Ofelia Ionescu, director Școala „Alecu Russo”

„Mi-a prins foarte bine şi mă bucur foarte mult că am fost
beneficiarul acestui proiect. Am fost uimită că există cineva
care să fie interesat de bolnavii de psoriazis, să afle
problemele lor şi să le vină în ajutor. Nu am primit niciodată
ajutor de la cineva, deşi au fost zile în care nu am avut ce să
mănânc.

Atitudinea este contagioasă
14 persoane afectate grav de psoriazis au beneficiat de servicii de consiliere
psihologică, consiliere vocaţională, asistenţă socială și sprijin material pentru
integrare socioprofesională.

Tratamentul pentru psoriazis este scump şi, având în vedere
că sunt bolnavă şi de schizofrenie, mare parte din bani îi dau
pe medicamente. Mulţumesc asistentului social pentru felul
deosebit în care s-a purtat cu mine şi pentru sfaturile date
care m-au ajutat să nu mă mai ruşinez de boala mea".
B.M., 45 ani.

Fondurile pentru asistenţa acestor persoane au fost obţinute cu sprijinul
AbbVie în cadrul a 6 evenimente Swimathon care s-au desfășurat în orașele:
Iași, Bacău, Oradea, Cluj - Napoca, Ploiești şi Bucureşti.

CAMPANII
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CONȘTIENTIZARE, ONLINE,
STOP ALCOOL*

și tineri au primit informaţii referitoare la consecinţele negative ale consumului
200.000+ dede adolescenţi
alcool prin intermediul unei campanii derulate pe pagina de Facebook a Asociaţiei
Alternative Sociale: facebook.com/Asociatia.Alternative.Sociale.

„Alcoolul distruge șansele de a face alegeri bune în viaţă” a fost mesajul campaniei adresat
tinerilor cu scopul de a-i face pe aceștia să înţeleagă pericolele consumului excesiv de alcool.

Campanie online de prevenire a abuzului de alcool în rândul adolescenţilor și tinerilor
____________________
Rezultate ale proiectului „Prevalcool” - finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
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MIGRAȚIE*

„Pleci în străinătate? Asistentul social te ajută:
copilul tău va fi ocrotit!”

Campania promovează accesarea serviciilor sociale și
colaborarea părinţilor care urmează să plece la muncă în
străinătate cu reprezentanţii acestora.

65.000+
persoane au fost informate cu privire la consecinţele
1.785 demigraţiei
părinţilor asupra copiilor.
realizate cu specialiști și părinţi din localităţile:
5 întâlniri
Iași, Pașcani, Lungani, Popești și Podu-Iloaiei, în cadrul

persoane au vizualizat sfaturile și recomandările
adresate părinţilor aflaţi în situaţie de acest fel.

Campanie Social Media

cărora au fost prezentate demersurile legale pe care
trebuie să le realizeze părinţii atunci când optează să
plece la muncă în străinătate.

servicii directe de asistenţă socială, sprijin material,
42 deevaluare
și consiliere psihologică.

copii aflaţi în situaţii de risc, din judeţul Iași au beneficiat

Campanie de accesare a serviciilor sociale
____________________
Rezultate ale proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
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DEZVOLTARE
ORANIZAŢIONALĂ

15 angajaţi ai Alternative Sociale au participat la un proces de
planificare strategică pe termen scurt și mediu.
În 2015, aceste pagini de web au reprezentat resurse gratuite
pentru specialiști, părinţi și copii.

singuracasa.ro

antitrafic.ro
profitpentruoameni.ro

prevalcool.alternativesociale.ro

copiiinvizibili.alternativesociale.ro

suport.alternativesociale.ro

alternativesociale.ro

FINANCIAR

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
• In exerciţiul financiar curent se constată o scădere în mărimi
absolute a activelor circulante, respectiv cu 280.530 lei faţă de
anul precedent (reprezentând o scădere a ponderii activelor
circulante în total active nete cu 10,62 % faţă de exerciţiul
precedent), scăderea fiind datorată în principal diminuării a
ponderii disponibilităţilor în total active circulante (cu 15,56%);
• Activele imobilizate au crescut în mărimi absolute cu 63.331 lei
(înregistrând totodată şi o creştere în mărimi procentuale de
10,95%), creşterea fiind datorată în principal faptului că în anul
curent entitatea a făcut investiţii concretizate în mijloace de
transport, imobilizări necorporale şi aparatură birotică;
• Capitalurile proprii au înregistrat, în mărimi absolute, o scădere
semnificativă în anul 2015 (cu 265.757 lei) faţă de anul 2014 şi în
mărimi procentuale de 9,21%, în contextul înregistrării în anul
curent a unui deficit mai mic, de 257.246 lei, faţă de deficitul
anului precedent de 476.861 lei;
• De asemenea, se observă în perioada analizată că diminuarea
capitalurilor totale a rezultat şi datorită scăderii ponderii datoriilor
sub un an înregistrate de asociaţie (cu 0,48% mai mică faţă de
anul precedent), chiar dacă în anul 2015 au fost înregistrate şi
venituri în avans, acestea reprezentând o pondere de 9,69% în
total capitaluri.

Bilanţul financiar al Asociaţiei Alternative Sociale la 31.12.2015, 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. riscuri-chelt.
F. Datorii peste 1 an
G. Datorii sub 1 an
Total datorii
H. Venituri în avans
Total capitaluri

2014

2015

RON

%

RON

%

19.025
4.968
13.857
200
822.394
18.823
64.453
0
739.118
2.793
844.212
18.256
0
14.621
3.635
1.257.865
476.861
0
799.260
0
0
44.952
44.952
0
844.212

2.25
0.59
1.64
0.02
97,42
2.23
7.64
0
87,55
0,33
100,00
2,16
0
1,73
0,43
148,99
56,48
0
94,67
0
0
5,33
5,33
0
100,00

82.356
6.876
75.280
200
541.864
23.571
68.860
0
449.433
0
624.220
4.335
0
700
3.635
786.414
257.246
0
533.503
0
0
30.263
30.263
60.454
624.220

13,20
1,10
12,07
0,03
86,80
3,78
11,03
0
71,99
0
100,00
0,69
0
0,11
0,58
125,98
41,21
0
85,46
0
0
4,85
4,85
9,69
100,00

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la finele anului 2015, comparativ cu anul precedent
se prezintă astfel:
Indicatori
TOTAL VENITURI, din care:
Venituri din ajutoare si împrumuturi
nerambursabile din ţară şi din străinătate
Venituri din sponsorizări şi donaţii
Venituri din activitati economice
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
nerambursabile transferate altor pers.
fizice sau pers. jur. fără scop patrimonial
Cheltuieli financiare
Cheltuieli din activitatea economica
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultatul exerciţiului

Exerciţiul financiar

Abateri

Procente
(%)

2014

2015

(±∆)

1.259.078

1.005.318

-253.760

79,84

1.063.290
54.546
12.653
20.855
0
107.734
1.735.939

914.302
21.810
26.438
34.205
0
8.563
1.262.564

-148.988
-32.736
+13.785
+13.350
0
-99.171
-473.375

85,99
60,00
208,95
164,01
0
92,05
72,73

517.430
93.010
984.977

268.106
87.824
794.090

-249.324
-5.186
-190.887

51,81
94,42
80,62

63.742
30.801

41.016
21.711

-22.726
-9.090

64,35
70,49

8.057
37.922
-476.861

6.455
43.362
-257.246

-1.602
+5.440
+219.615

80,12
114,34
53,95

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
• Veniturile totale înregistrate de asociaţie din activităţile
desfăşurate au scazut sensibil în anul curent, cu 20,16%
faţă de cele înregistrate în anul precedent, respectiv cu
253.760 lei în mărimi absolute, scaderea acestora fiind
datorată în principal scaderii ponderii veniturilor
reprezentând
împrumuturi
nerambursabile
din
străinătate şi din ţară (cu 14.01% mai mici faţă de anul
precedent) şi a veniturilor din donaţii sau sponsorizare;
• Se observă de asemenea că în anul 2015 cheltuielile
înregistrate de asociaţie, pe total activităţi, au scăzut faţă
de cele înregistrate în anul precedent cu 27,27%,
scădere datorată in principal diminuării ponderii
cheltuielilor cu lucrările şi serviciile executate de terţi (cu
48,19% mai mici faţă de anul 2014), a cheltuielilor
înregistrate cu personalul angajat şi cu diverşi
colaboratori (cu 19,38% mai mici faţă de anul precedent),
şi a ponderii cheltuielilor cu ajutoare şi împrumuturi
nerambursabile transferate altor persoane (cu 35,65%
mai mici faţă de cele înregistrate în anul 2014);
• Ca urmare, având în vedere evoluţia veniturilor şi
cheltuielilor înregistrate de entitate, rezultatul raportat în
exerciţiul financiar 2015 a fost un deficit de 257.246 lei
(mai mic cu 219.615 lei faţă de deficitul anului precedent),
acest fapt datorându-se în principal diminuării
semnificative a veniturilor înregistrate de asociaţie în
raport cu scăderea mai mare a cheltuielilor înregistrate
(având ca rezultat eficientizarea activităţii asociaţiei), în
condiţiile în care cheltuielile exerciţiului curent au fost
finanţate parţial din resursele financiare ale asociaţiei
existente din perioadele precedente.

În anul 2015 asociaţia Alternative Sociale a desfăşurat şi activităţi de natură economică, supuse impozitului pe profit, realizând din aceste activităţi
venituri în sumă de 26.438 lei şi cheltuieli în sumă de 6.455 lei.
Analizând indicatorii economici realizaţi, putem concluziona că activitatea asociaţiei în anul 2015 s-a realizat în condiţii optime, având rezultate bune,
dar cu dificultăţi inerente generate de contextul existent la nivel macroeconomic, scopurile propuse şi atinse de entitatea verificată în perioada
supusă analizei fiind, atragerea de noi fonduri nerambursabile şi implementarea în continuare a 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 a grupurilor dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, susţinerea copiilor minori afectaţi de migraţie şi a celor cu părinţi deţinuţi, formarea
persoanelor în lucrul cu victimele traficului de fiinţe umane, precum şi formarea la standarde internaţionale a specialiştilor din domeniul serviciilor
sociale.
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 31.12.2015 sunt conforme cu Normele de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil, precum şi cu prevederile legale şi
statutare.

Ţopa Mariana Loredana
CENZOR, Expert contabil
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14%

Programul de Cooperare Elveţiano-Român

3%

Venituri din activităţi economice

3%

6%

Fundaţia L’Albero della Vita

Venituri din diferenţe de curs valutar

1%

2%

Programul Grundvig

Venituri din donaţii

2%

Alte venituri

Surse de finanţare
Programului de Cooperare Elveţiano-Român
Fundaţia L'Albero della Vita
Programul Grundvig
Grant-uri Spaţiul Economic European
Alte venituri
Venituri din donaţii
Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din activităţi economice

Fonduri
145221.11
58855.22
13461.9
696763.92
17458.59
21809.92
25309.48
26437.91

69%

Grantu-uri Spaţiul
Economic European
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PARTENERI ŞI FINANŢATORI
2015

Accompagnement, Lieux d’Accueil,
Carrefour Educatif et Social (ALC)
Afyonkarahisar Barosu
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
Asociaţia Betania Bacău
Asociaţia Salvaţi Copiii Iași
Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iași
Atuforest S.R.L.
Centrul de Dezvoltare Socială
Centrul Diecezan Caritas
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Bacău, Iași și Vaslui
Direcţiile de Sănătate Publică din Neamţ, Bacău, Vaslui,
Botoșani, Suceava și Iași
Flavius Flor S.R.L.
Fondazione L’Albero della Vita ONLUS
Fundaţia „Alături de Voi”
Fundaţia COTE
Fundaţia Iosif
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Fundaţia Star of Hope România
Fundaţia World Vision, birourile Iași și Vaslui
Fundaţiile Comunitare din Iași, Bacău, Oradea, Cluj, Prahova și București
Inspectoratele de Poliţie Judeţene Iași, Botoșani, Vaslui

InterCultural Iceland
Penitenciarele Iași și Vaslui
Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Partners Bulgaria Foundation (PBF)
Palas Mall
Rares Forest ASC S.R.L.
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași
SC Malya Invest SRL
Sole Terre
Spaţiul Economic European (SEE)
Școala de Formare Iniţială și Continuă a
Personalului Poliţiei de Frontieră Iași
Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași
Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași
Teia Amiga Associacao
Tiba.Co SRL
Uniunea Europeană
Parteneri Media
Pro TV
Tele M
Digi 24 Iași
TVR Iași
Ziarul de Iași

Radio Iași
Kiss Fm
Antena Satelor
Europa FM
Radio Zu

