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Acționăm pentru apărarea și promovarea drepturilor omului prin activități de prevenire, asistență, formare, cercetare și advocacy.

Sediul Cuza Vodă
Str. Cuza Vodă, nr. 8A, Sc. B, demisol, Iași, 700036
Tel: +40 332 405 476 | Fax: +40 332 405 477

Sediul Nicolina
Șos. Nicolina, nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722
Tel: +40 332 407 178 | Fax: +40 332 407 179

MISIUNE

OBIECTIVE

CONTACT

• Desfășurăm activități de prevenire în domeniul apărării drepturilor omului și asistență pentru persoanele aflate în dificultate;
• Optimizăm abilitățile profesionale ale specialiștilor cu atribuții în promovarea și apărarea drepturilor omului;
• Cercetăm fenomenele psihosociale;
• Realizăm activități de lobby și advocacy în domeniul drepturilor omului;
• Dezvoltăm colaborări interinstituționale pentru apărarea drepturilor omului;
• Oferim consultanță pentru instituții publice și private.
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Implicare, inovație și dezvoltare organizațională au fost principalele repere ale activităților 
desfășurate în 2016. Am oferit servicii de asistență pentru 330 de beneficiari: copii cu părinți 
deținuți, foști deținuți, copii remigranți, copii din centrele rezidențiale, copii separați sau în risc 
de separare de părinți. În premieră, în România, specialiștii Alternative Sociale au realizat un 
program de management al furiei denumit: „Furia este doar o emoție! Exprim-o într-un mod 
sănătos”, pe baza căruia 165 de educatori, asistenți sociali și psihologi au fost formați să-l 
aplice copiilor din centrele rezidențiale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului din Iași. Pentru sprijinul constant oferit persoanelor private de libertate, în vederea 
consolidării relațiilor de familie, Alternative Sociale a fost premiată de către Administrația 
Națională a Penitenciarelor – Ministerul Justiției cu Medalia de argint „PRO PATRIA ET 
ORDINE JURIS” și Diploma de Onoare.
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Inovație, cooperare și dezvoltare în domeniul social – trei cuvinte cheie pe care 
Alternative Sociale le pune în practică în fiecare zi pentru a veni în sprijinul 
comunității și pentru a contribui la bunăstarea persoanelor din categorii 
vulnerabile. 
În anul 2016, fondurile direcționate de persoanele fizice și cele juridice au fost 
folosite pentru asistarea următoarelor categorii de beneficiari: copiii invizibili 
pentru comunitate – copii care au unul sau ambii părinți în închisoare și copiii 
singuri acasă – copii care rămân în grija altor persoane după ce părinții au plecat 
la muncă în străinătate. 
În acest context, 30 de oameni de afaceri din regiunea Moldovei au participat la 
conferința „Provocări ale mediului de afaceri: marketing online, fonduri 
nerambursabile și creștere economică, implicare în susținerea comunității”. 
Această activitate contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare 
organizațională, determinând o diversificare a metodelor de strângere de fonduri 
pentru implementarea programelor Alternative Sociale. 

Le mulțumim speakerilor conferinței: Andrei Postolache, Co-Founder & Trainer 
la Introspecials, Georgiana Dragomir, Managing Director la Grapefruit,   
Mircea Chira, antrenor în motivare, leadership și public speaking,              
Cornel Bertea Hanganu, fondator și CEO, ASCEDO International.

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ
PRIN DIRECȚIONAREA DE FONDURI
CĂTRE CAUZELE ALTERNATIVE SOCIALE

Mircea Chira



În cadrul conferinței am dorit să transmit participanților mai multă încredere în niște concepte practice 
de leadership și auto-motivare care i-ar putea ajuta în viața de zi cu zi și i-ar putea învăța că totul este 
posibil, începând cu acest moment.

Participând la această conferință, am aflat că trebuie să-ți cunoști clienții mai bine decât „propriile 
buzunare sau soțul/soția”, pentru a avea o campanie reușită înainte de toate trebuie să-ți creezi o 
strategie de lucru, să „începi cu sfârșitul”, indiferent de situațiile cu care te întâlnești în viața profesională 
sau personală, întotdeauna trebuie să ai curajul și puterea, „să mergi hotărât pe cărbuni încinși” și să-ți 
mai dorești să faci asta…pentru că niciodată nu este prea târziu să inițiezi un business. Mulțumesc 
echipei Alternative Sociale pentru acest eveniment reușit.

Am realizat cât de important este să îți cunoști clienții , să înțelegi nevoile acestora și nu în ultimul rând 
să ai acea motivare când vorbim despre leadership într-o afacere. Lucrând într-un domeniu unde în 
permanență este nevoie de oameni calificați pot susține că aceștia se formează de pe băncile școlii și de 
aceea elevii trebuie îndrumați și stimulați încă de la început pentru a prevenit abandonul școlar și a reuși 
în viață. Cred ca acest sprijin de 2% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit poate fi cu 
ușurință direcționat către Asociația Alternative Sociale în vederea susținerii acestei cauze. „Avem nevoie 
de oameni, hai să fim și noi Oameni! ”

Mircea Chira, speaker

Monica Antohe, Publicart Iași, participant

Vlad-Alexandru Stângaciu, IGLU SRL, participant

Andrei Postolache



Conform Codului Fiscal contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să 
direcționeze 2% din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent și 
contribuabilii persoanele juridice pot direcționa 20% din impozitul pe profit către 
una din cauzele Alternative Sociale.
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CONSOLIDAREA
ROLULUI ONG ÎN
DEZVOLTAREA DE
SERVICII SOCIALE

COPII
REMIGRANŢI

ACEST MATERIAL ESTE REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI “CONSOLIDAREA ROLULUI ONG ÎN DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCILAE”
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2009 - 2014, ÎN CADRUL FONDULUI ONG ÎN ROMÂNIA.

CONŢINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD NECESAR POZIŢIA OFICIALĂ A GRANTURILOR SEE 2009 - 2014



Scopul proiectul „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii 
sociale” a fost de a facilita accesul copiilor (și familiilor acestora) din 
regiunea Moldovei a ţării, la servicii sociale și de bază de prevenire 
și reducere a efectelor negative ale migraţiei.

În 2016 ...

de copii din 18 localități din județul Iași au beneficiat de servicii de 
suport (inclusiv sprijin material) pentru prevenirea și reducerea 
efectelor negative ale migrației (risc de abuz/neglijare; probleme de 
adaptare socială, culturală, școlară; tulburări de comportament etc.).

de persoane au accesat sfaturile specialiștilor Alternative Sociale 
prin intermediul paginii de Facebook a Asociației. Acestea au fost 
furnizate în cadrul campaniei „Pleci în străinătate? Asistentul social 
te ajută: copilul tău va fi ocrotit!”.

de persoane au primit materialul: „Ghid de informare privind 
accesarea serviciilor sociale de către familiile afectate de 
migrație”.

de afișe au fost distribuite în instituțiile publice din județul Iași care 
oferă servicii de asistență socială.

de asistenți sociali din județul Iași au fost informați cu privire la 
aspecte specifice ale asistenței psihosociale a familiilor afectate de 
migrație și sensibilizați cu privire la importanța non-discriminării în 
oferirea de servicii și educare a comunității.

instituții publice și private din județul Iași au desemnat specialiști 
care au participat la un workshop de promovare a co-deciziei, 
co-furnizării și co-finanţării serviciilor sociale. 
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Rezultate ale proiectului
„Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, 
finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România, obținute în anul 2016.



ÎMPREUNĂ PENTRU COPII

COPII SEPARAȚI
SAU ÎN RISC DE 
SEPARARE DE
PĂRINȚI 



Sintagma „copii separați sau în risc de separare de părinți” include copiii afectați de migrația pentru muncă („singuri 
acasă” - ai căror părinți muncesc în străinătate - și copiii remigranţi - care s-au reîntors în România după ce au locuit împreună 
cu părinții migranţi într-o altă ţară cu scopul de a fi crescuți, educați și îngrijiți de aceștia), copiii ai căror părinți au divorțat sau 
se află în detenție.

de copii separați sau în risc de separare de părinți au 
participat la activităţi pentru dezvoltarea abilităților de 
viaţă independentă, socializare și orientare în carieră.

de activităţi au fost desfășurate de voluntarii asociației 
pentru a preveni problemele de: adaptare socială, 
școlară, culturală, comportament, etichetare și pentru a 
facilita reintegrarea copiilor separați sau în risc de 
separare de părinți.

de specialiști (reprezentanți mass-media și ai 
instituțiilor implicate în proiect) au participat la 
conferința de presă organizată cu scopul de a informa 
comunitatea locală despre serviciile din proiect.

copii separați sau în risc de separare de părinți 
care prezintă probleme sociale deosebite (risc de 
abuz/ neglijare, risc de abandon școlar, probleme 
de adaptare socială, culturală, de comportament) 
au beneficiat de servicii sociale specializate 
pentru prevenirea și reducerea efectelor negative 
ale separării sau a riscului de separare de părinți.

copii separați sau în risc de separare de părinți 
au primit ajutor social și sprijin material pentru 
depășirea situației de criză și vulnerabilitate în 
care se aflau.
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100 Avem nevoie de astfel de proiecte, 
Primăria Municipiului Iași susține 
astfel de proiecte, așa cum ați văzut 
și pe parcursul anului 2016 și sunt 
convins că pentru anul viitor suma 
cu care va contribui primăria pentru 
proiecte de natură socială, mai ales 
pentru copii va fi mai mare.

Radu Botez,
viceprimar Primăria Iași

Rezultate ale proiectului (2016) „Împreună pentru copii”, implementat de Alternative Sociale în parteneriat cu școlile gimnaziale ,,Ion Simionescu” și ,,Alecu Russo” din Iași, finanțat de Primăria Municipiului Iași.Rezultate ale proiectului (2016) „Împreună pentru copii”, implementat de Alternative Sociale în parteneriat cu școlile gimnaziale ,,Ion Simionescu” și ,,Alecu Russo” din Iași, finanțat de Primăria Municipiului Iași.



PARTENERIAT PENTRU
INCLUZIUNE

TINERI SEPARAŢI
DE UNUL SAU
AMBII PĂRINŢI



tineri cu vârste cuprinse întru 16-29 ani separați de unul sau 
ambii părinți și 10 părinți/tutori ai acestora au beneficiat de 
consiliere psihologică și asistență socială primară pentru 
prevenirea și diminuarea efectelor negative ale separării.

activități de informare organizate în localităţile: Cotnari, Pașcani, 
Hârlău, Răducăneni etc. (județul Iași) și în localităţile: Huși, 
Pădureni, Murgeni, Zorleni (județul Vaslui) în rândul tinerilor 
pentru prevenirea violenței și a bullying-ului, reducerea efectelor 
negative ale migrației, prevenirea traficului de persoane.

tineri din județul Vaslui au fost formați ca peer-educatori pe 
tematicile „Traficul de ființe umane” și „Violența domestică”, în 
cadrul școlii de vară interculturale „Educație pentru viitorul tău”, 
cu scopul de a se constitui ca suport educativ pentru tineri din 
comunitățile din care fac parte.

film de prezentare a serviciilor sociale oferite de Alternative 
Sociale creat („Alternative Sociale - Parteneriat pentru 
Incluziune” disponibil pe Youtube).

Rezultate ale proiectului (2016) „Parteneriat pentru incluziune!”, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială în cadrul Programului finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European.

Proiectul este o abordare integrată de intervenție pentru îmbunătățirea calității vieții și a accesului la servicii sociale pentru tineri aflați în risc de excluziune socială, inclusiv 
romi, din județele Iași, Vaslui, Constanța și Mureș.

Activitățile din proiect sunt desfășurate de specialiștii unui consorțiu format din 9 instituții (7 ONG-uri locale și naționale și DGASPC Iași și Vaslui), coordonate de Fundația 
„Alături de Voi” România și în care Alternative Sociale este partener. Rezultatele obţinute de Alternative Sociale în cadrul proiectului sunt:
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COPII CU PĂRINȚI DEȚINUȚI: 
COPIII INVIZIBILII

FAMILIA DEȚINUȚILOR.
COLABORAREA
PREVINE
DISCRIMINAREA



Rezultate ale proiectului (2016) „Copii cu părinți deținuți: copiii invizibili”, finanțat prin granturile 
SEE2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Proiectul a urmărit dezvoltarea serviciilor adresate copiilor ai căror părinți 
se află în închisoare din județele Iași și Vaslui de asemenea au fost 
desfășurate activități de informare și conștientizare a publicului larg cu 
privire la dificultățile pe care le au copiii care au un părinte în detenție. 

recomandări de prevenire a discriminării copiilor cu 
părinți deținuți au fost redactate și mediatizate în 
cadrul campaniei online cu mesajul „Părintele meu 
este în închisoare. De ce mă condamnați pentru fapta 
lui?”.

de utilizatori Facebook au vizualizat recomandările 
acestei campanii.

de persoane au vizitat site-ului 
www.copiiinvizibili.alternativesociale.ro.

copii cu părinți deținuți din județele Iași și Vaslui au 
primit servicii de asistență socială.

de reprezentanți ai instituțiilor locale din Iași 
(consilieri școlari, medici, asistenți sociali, directori de 
școală, polițiști și jurnaliști) au participat la o masă 
rotundă cu privire la situația familiilor de deținuți în 
care s-au identificat posibile soluții pentru 
problemele cu care se confruntă acești copii. 
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II COLABORAREA PREVINE
DISCRIMINAREA

Specialiștii Alternative Sociale au participat la un 
schimb de experiență cu reprezentanții mai multor 
instituții din Norvegia care lucrează cu copiii ai 
căror părinți sunt deținuți. Aceste vizite s-au 
realizat în cadrul proiectul „Schimb de experiență 
România – Norvegia pe tema copiilor cu părinți 
deținuți” implementat cu suportul financiar din 
partea Fondului ONG în România 
(www.fondong.fdsc.ro), program finanțat prin EEA 
Grants și administrat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile.



Susținerea reintegrării în comunitate a foștilor deținuți din județul Iași, 
îmbunătățirea măsurilor antidiscriminatorii și prevenirea excluziunii 
sociale prin dezvoltarea unui mecanism de colaborare 
interinstituțională. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului 
„Colaborarea previne discriminarea”, coordonat de 
Penitenciarul Iași și în care Alternative Sociale a fost partener. 

de reprezentanți ai autorităților locale și din sectorul privat au participat la 17 
seminarii, care s-au desfășurat în comunități din județul Iași (Popricani, Ciurea, 
Holboca, Bălțați, Dobrovăț etc.) pentru a identifica soluții la problemele cu care se 
confruntă foștii deținuți în procesul de reintegrare în comunitate.

de exemplare ale lucrării „Ghid de lucru interinstituțional privind reintegrarea în 
comunitate a foștilor deținuți” au fost distribuite specialiștilor angajați în primăriile 
din județul Iași. 

de deținuți au primit broșura: „Drumul către reintegrare” cu scopul de a le facilita 
procesul de reintegrare în comunitate.

reprezentații de teatru-forum au fost desfășurate în 7 comunități din județul Iași 
(Lungani, Târgu-Frumos, Dolhești, Podu-Iloaiei, Iași, Grajduri, Răducăneni) la care 
au participat 194 de persoane.

foști deținuți au primit aparate foto și au participat la un program de PhotoVoice. 

fotografii și mesaje descriptive au fost prezentate într-o expoziție PhotoVoice cu 
scopul de a informa și conștientiza comunitatea locală cu privire la situația 
foștilor deținuți.

instituții din județul Iași și București au găzduit expoziția PhotoVoice: Ministerul de 
Justiție, Palatul de Justiție Iași, Aeroportul Internațional Iași, școlile din localitățile 
Târgu Frumos, Lungani și Dolhești, Muzeului Unirii Iași (expoziţii în aer liber).

foști deținuți au primit asistență pentru reintegrarea în comunitate.

jurnaliști din Municipiul Iași au participat la workshop-ul cu tema: „Ce pot face 
jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți?”. Scopul acestui 
eveniment a fost de a consulta reprezentanții mass-media cu privire la 
optimizarea practicii și sensibilizarea opiniei publice. 
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Rezultate ale proiectului (2016) ,,Colaborarea previne discriminarea", finanțat în Apelul 
Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii și tineri aflați în situații de risc și 
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru 
promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al 
Spațiului Economic European (SEE), 2009 – 2014.



III COPIII DIN CENTRELE 
REZIDENȚIALE: DE LA RISC 
LA OPORTUNITĂȚI 
PROSOCIALE



Specializarea personalului din centrele rezidențiale în lucrul cu copiii care 
prezintă comportamente (pre)delincvente și dezvoltarea abilităților de 
management al furiei și a comportamentelor prosociale la copiii din centrele 
Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași sunt principalele 
obiective ale proiectului. 

de studenți de la Secția de Asistență Socială a Facultății de Filosofie 
și Științe Social–Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași au participat la o întâlnire de informare pe tema 
asistenței sociale a copiilor din centrele rezidențiale aparținând 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. 
Aceștia au aflat ce presupune munca de asistență socială în centrele 
de plasament și au stabilit contacte pentru a se putea implica în 
activități de voluntariat pentru copiii instituționalizați. 

manual de management al furiei „Furia este doar o emoție! Exprim-o 
într-un mod sănătos” a fost realizat de specialiștii Alternative Sociale.

de exemplare a programului au fost distribuite în centrele rezidențiale 
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

educatori, asistenți sociali și psihologi din centrele rezidențiale ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost 
formați pentru a implementa programul de management al furiei 
dezvoltat de Alternative Sociale.

copii din centre de plasament cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani au 
participat la activitățile programului „Furia este doar o emoție! 
Exprim-o într-un mod sănătos”.
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Rezultate ale proiectului (2016) „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale”, 
co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă. Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă 
invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania.



ECONOMIE SOCIALĂ
2016 6 ani de la aparitia primului numar al

Revistei de Economie Sociala

În anul 2016, au apărut două numere a Revistei de Economie Socială (Nr.1/2016, Nr.2/2016), 
în total acestea conțin 18 materiale științifice de specialitate. Acestea pot fi accesate gratuit pe 
pagina de web: http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala/.
Publicația este un cadru de promovare, reflecție și dezbatere a temelor de interes pentru 
domeniul economiei sociale. Sunt încurajate abordările inovatoare pentru dezvoltarea 
economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic și de cercetare cu 
perspectivele practice ale organizațiilor profit și non-profit, ale experților din întreprinderile 
sociale și administrație. 
Revista de Economie Socială este publicată în limba română și în limba engleză și este editată 
în parteneriat de către Asociația Alternative Sociale și Facultatea de Filosofie și Științe 
Social–Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 



de voluntari ai Asociației Alternative Sociale au desfășurat 2365 ore 
de voluntariat care au cuprins activități specifice de asistență socială, 
teatru-forum sau campanii de informare. 

de voluntari au fost instruiți pentru a oferi servicii de suport pentru 
copii aflați în risc de separare de unul sau ambii părinți, în două 
centre de tineret care funcționează în Școlile Gimnaziale „Ion 
Simionescu” Iași și „Alecu Russo” Iași. 

voluntari s-au implicat în piesa de teatru-forum a cărei subiect este 
reintegrarea foștilor deținuți în comunitate: „Despre detenția și 
comunitatea lui Ionuț”. 

voluntari au participat la activitățile dedicate Săptămânii Diaspora (14 
- 21 august) organizată de către Primăria Municipiului Iași. Aceștia 
au desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din orașul Iași, o 
campanie stradală de informare cu privire la drepturile cetățenilor 
care lucrează în alte state europene (alocații pentru copii), au discutat 
despre efectele separării copiilor de părinții plecați la muncă în 
străinătate și au oferit sfaturi despre cum aceștia pot ajuta copiii să 
facă fața perioadei dificile generată de plecarea acestora.
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Săptămânal, specialiștii Alternative Sociale oferă informații și 
consiliere cu privire la obținerea alocației europene, în urma a minim 
5-7 solicitări telefonice. 

VOLUNTARIAT



EVOLUŢIA VENITURILOR ȘI
CHELTUIELILOR 2007 - 2016
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SURSE DE FINANŢARE 
2016

Programul de Cooperare Elveţiano - Român
Granturi Uniunea Europeană
Granturi Spaţiul Economic European
Venituri nerambursabile din fonduri publice locale
Alte venituri
Venituri din dobânzi bancare
Venituri excepţionale

202255,11
112597,35
660638,16
35038,56
11636,48
9485,01

22000

PROGRAMUL DE COOPERARE
ELVEŢIANO-ROMÂN

19%

VENITURI EXCEPŢIONALE
2%

VENITURI NERAMBURSABILE DIN
FONDURI PUBLICE LOCALE

3%

ALTE VENITURI
1%

VENITURI DIN DOBÂNZI
BANCARE
1%

GRANTURI SPAŢIUL ECONOMIC
EUROPEAN
63%

GRANTURI UNIUNEA
EUROPEANĂ
11%

SURSE DE FINANŢARE FONDURI-RON



Premiul al II-lea în cadrul Galei Societății Civile Ediția a XIV-a, 
2016 la secțiunea Apărarea drepturilor individuale/ colective 
pentru proiectul „Copiii cu părinți deținuți: perspectiva unui 
ONG”. 

Medalia de argint „PRO PATRIA ET ORDINE JURIS” și diploma 
de onoare oferite de către Administrația Națională a 
Penitenciarelor – Ministerul Justiției, în cadrul celei de-a 8-a 
ediții a Festivalului Multiart pentru Deţinuți.

PREMII




