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nii 2005-2006 au fost doi ani de efort susţinut pentru dezvoltarea

Aprogramelor în domeniul traﬁcului de persoane, protecţiei copilului şi

justiţiei pentru minori şi familie. Specialiştii Asociaţiei Alternative Sociale
au continuat să ofere servicii persoanelor şi comunităţilor aﬂate în risc;
asistenţă pentru reintegrarea victimelor traﬁcului, evaluări psihologice
pentru copiii victime ale abuzului şi neglijării, activităţi de prevenire şi
asistenţă a copiilor exploataţi prin muncă dar şi a copiilor lăsaţi singuri
acasă prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate.
deosebită importanţă a fost acordată parteneriatului interinstituţional

Oşi formării specialiştilor în diferite teme de interes profesional, de e-

xemplu: dezvoltarea şi implementarea activităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile, implementarea muncii în folosul comunităţii, consiliere
vocaţională, management judiciar şi colaborare interinstituţională. Au fost
organizate sesiuni de formare pentru profesori, lucrători de poliţie, psihologi, asistenţi sociali, magistraţi şi consilieri de probaţiune.
n aceşti doi ani ai procesului de preaderare la UE, Asociaţia Alternative

ÎSociale a fost consultată de către instituţii şi organizaţii naţionale şi in-

ternaţionale pentru identiﬁcarea de soluţii la problemele existente în
domeniul protecţiei copilului, justiţiei pentru minori şi familie. Buna reﬂectare a muncii şi opiniei noastre în mass-media locale, naţionale şi internaţionale constituie indicatori ai calităţii serviciilor oferite şi a
implicării asociaţiei în problematica drepturilor omului şi a securităţii
publice.

Dumitru Puşcaşu,
Preşedinte

Cătălin Luca,
Director Executiv
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PREVENIRE {I ASISTEN}| ~ÎN
DOMENIUL TRAFICULUI DE
FIIN}E UMANE
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ASISTEN}A VICTIMELOR TRAFICULUI DE
FIIN}E UMANE
12 victime ale traﬁcului de ﬁinţe umane au fost incluse într-un program de
asistenţă care se desfăşoară pe o perioadă de 3-12 luni în funcţie de
nevoile psiho-sociale ale victimei. Serviciile oferite de program sunt: asistenţă juridică, consiliere psihologică, asistenţă medicală şi asistenţă socială.
Transferarea experienţei de lucru cu victimile traﬁcului de ﬁinţe umane
acumulată de Alternative Sociale către instituţiile abilitate.
25 de specialişti, psihologi, asistenţi sociali, consilieri de probaţiune din
judeţele: Iaşi, Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Mehedinţi, Vaslui,
Neamţ, Vrancea, Suceava, Bacău, Satu Mare şi Timiş au fost formaţi în lucrul cu victimele traﬁcului de ﬁinţe umane aﬂate în adăpost.
A fost realizată şi distribuită, într-un număr de 600 de exemplare,
Metodologia de lucru în Centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor traﬁcului de ﬁinţe umane care poate ﬁ descărcată şi de pe pagina de web a
Aso ciaţiei Alternative Sociale: www.alternativesociale.ro
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PREVENIREA TRAFICULUI DE FIIN}E
UMANE
Centre de Tineret
Au fost dezvoltate 14 centre de tineret în următoarele locaţii: Bucureşti,
Vorona, Săveni, Botoşani, Iaşi, Lunca Cetăţuii, Belceşti, Hălăuceşti, Răducăneni, Giurgiu, Bucşani.
14 coordonatori de centru de tineret şi
235 de copii au fost pregătiţi în cadrul
programului de Educaţie de la egal la
egal pentru reducerea vulnerabilităţii
la traﬁc şi reabilitarea copiilor victime
ale traﬁcului şi au derulat activităţi în
cadrul centrelor de tineret.
663 copii în risc de traﬁc şi/sau traﬁcaţi au beneﬁciat de servicii educaţionale şi/sau non-educaţionale în
cadrul centrelor de tineret.
Peste 16.500 copii, tineri, părinţi,
cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor şi mass-mediei din cele patru
zone ţintă au fost informaţi cu privire
la riscurile şi consecinţele traﬁcului de
copii şi ale altor forme grave de exploatare a muncii copiilor.
10 din bunele practici identiﬁcate au fost preluate şi incluse de ILO-IPEC
în manualul sub-regional „Steps to the elimination of child labour in central
and Eastern Europe ‒ Emerging Good Practices and Lessons Learned”
tipărit în Ianuarie 2007 şi distribuit în toate ţările în care se desfăşoară
Proiectul de asistenţă Tehnică împotriva Exploatării prin muncă şi în scopuri sexuale a Copiilor, inclusiv a Traﬁcului, în ţări din Centrul şi Estul Europei (PROTECT CEE).
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CONSOLIDARE INSTITU}IONAL~
www.antitraﬁc.ro este un site care prezintă serviciile guvernamentale şi
neguvernamentale din România în domeniile prevenirii şi combaterii traﬁcului de ﬁinţe umane. Site-ul funcţionează ca un centru de resurse atât
pentru specialiştii din domeniu cât şi pentru cei interesaţi de această problematică.

Antitraﬁc - buletin lunar informativ
19 numere ale buletinului informativ antitraﬁc au
fost expediate către 400 de persoane care lucrează
în domeniul combaterii traﬁcului de ﬁinţe umane.
Buletinul este redactat şi distribuit lunar.

Coaliţia regională împotriva traﬁcului de ﬁinţe umane
20 de persoane reprezentând cele 8 ONG-uri membre ale Coaliţiei Regionale Împotriva Traﬁcului de Fiinţe Umane au fost pregătite în cadrul
unui seminar pe tema Managementul parteneriatelor.
Organizaţiile membre ale Coaliţiei sunt: Asociaţia Alternative Sociale, Asociaţia Avicenna Bacău, Asociaţia Activ Botoşani, Crucea Roşie Vrancea, Salvaţi Copiii ﬁlialele Suceava, Galaţi, Neamţ şi Vaslui.
Prin intermediul membrilor coaliţiei a fost creată Reţeaua regională de prevenire şi combatere a traﬁcului de ﬁinţe umane constituită din 8 Reţele locale de prevenire şi combatere a traﬁcului de ﬁinţe umane (câte una în
ﬁecare judeţ) din care fac parte toate instituţiile
abilitate de Legea 678/2001. Reţeaua regională formată din 113 membri, în medie 15
membri pe judeţ, a asigurat şi colaborarea interjudeţeană.
A fost realizată o bază de date cu toate instituţiile partenere în Reţeaua regională de prevenire
şi combatere a traﬁcului de persoane.
4000 de exemplare de Ghid de informare în
domeniul traﬁcului de persoane. Prevenire. Combatere. Asistenţa victimelor, au fost tipărite şi
distribuite membrilor Reţelei regionale de prevenire şi combatere a traﬁcului de ﬁinţe umane.

Raport anual AAS:raport anual AAS

23.07.2007

13:57

Page 6

PROTEC}IA COPILULUI
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PROTEC}IA COPILULUI
Activităţi de combatere a exploatării copilului prin muncă şi a
traﬁcului de copii în judeţul
Vaslui
80 de profesori din Negreşti, Bârlad şi
Vaslui au fost pregătiţi în cadrul a patru sesiuni de instruire în utilizarea
modulului vocaţional Consiliere pentru viitorul tău.
3000 de copii din şcoli şi centre de
plasament din judeţul Vaslui au
primit manualul Consiliere pentru
viitorul tău ‒ manualul elevului.
500 de profesori din judeţul
Vaslui au primit manualul Consiliere pentru viitorul tău ‒
ghidul profesorului.
Peste 5000 de elevi şi 200 de
părinţi din judeţul Vaslui au
fost informaţi cu privire la
riscurile exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi a traﬁcului de copii.

Optimizarea colaborării interinstituţionale din perspectiva
Legii 272/2004 la nivelul Municipiului Iaşi
S-au pus bazele şi s-a semnat un parteneriat interinstituţional între 10 instituţii guvernamentale şi două ONG-uri pentru a facilita implementarea cu
succes a Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
20 de specialişti din cadrul DGASPC Iaşi au fost pregătiţi în domeniul protecţiei copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal.
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Activităţi de combatere a exploatării copilului prin muncă şi a
traﬁcului de copii în judeţul Botoşani
96 de profesori din Săveni, Flămânzi, Vorona, Truşeşti au fost pregătiţi în
cadrul a patru sesiuni de instruire în utilizarea modulului vocaţional Consiliere pentru viitorul tău.
2000 de copii din şcoli din judeţul
Botoşani au primit manualul Consiliere pentru viitorul tău ‒ manualul elevului.
120 de profesori din judeţul
Botoşani au primit manualul Consiliere pentru viitorul tău ‒ ghidul
profesorului.
6000 de copii din judeţul Botoşani
Seminar de formare a profesorilor din au beneﬁciat de orientare vocaţională şi au fost informaţi cu
Botoşani
privire la riscul de a ﬁ victimă a
exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traﬁcului de copii.
4000 de părinţi din judeţul Botoşani au fost informaţi cu privire la riscurile
exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi a traﬁcului de copii.

Singur acasă!
A fost realizat primul studiu ştiinţiﬁc în România asupra efectelor negative
ale migraţiei în plan familial.
500 de exemplare din Studiul efectuat în zona
Iaşi asupra copiilor separaţi de unul sau ambii
părinţi prin plecarea acestora la muncă în
străinătate, au fost tipărite în variantă bilingvă
(română şi engleză) şi au fost distribuite instituţiilor şi organizaţiilor interesate.
A fost realizat un pachet de prevenire a
delincvenţei juvenile în rândul copiilor ai
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Pachetul de prevenire cuprinde un ﬁlm
documentar Singur acasă! şi pliante.
5000 de copii din judeţul Iaşi ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în străinătate au primit
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servicii de prevenire a delincvenţei juvenile.
30 de consilieri şcolari şi 10 asistenţi
sociali din judeţul Iaşi au fost formaţi
în prevenirea delincvenţei juvenile şi
au primit pachetul de prevenire.
15 poliţişti de proximitate din Municipiul Iaşi au primit materiale de prevenire şi au participat la activităţi în
şcoli şi licee.
20 de şcoli şi licee din judeţul Iaşi au
beneﬁciat de activităţi de prevenire a
delincvenţei juvenile.

Formarea profesorilor în lucrul cu copiii singuri acasă pentru
prevenirea delincvenţei juvenile în judeţul Botoşani
6 seminarii de pregătire pe tema Tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile au fost realizate în Botoşani, Flămânzi, Săveni, Vorona şi Dorohoi.
84 de profesori diriginţi, profesori psihopedagogi şi 30 de poliţişti de
proximitate au fost formaţi în crearea şi implementarea programelor de
prevenire a delincvenţei juvenile în rândul copiilor rămaşi singuri acasă ca
urmare a plecării unuia sau ambilor părinţi la muncă în străinătate.
162 de activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile au fost derulate în 14
şcoli şi licee din judeţul Botoşani.
Peste 3000 de elevi au participat la activităţi de informare referitoare la
consecinţele comiterii de infracţiuni.
Peste 100 părinţi au fost informaţi despre posibilitatea apariţiei delincvenţei
juvenile la copilul lăsat singur acasă de
părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Servicii directe pentru copiii singuri acasă din Iaşi
50 de copii au beneﬁciat de asistenţă
socială, consiliere psihologică şi activităţi after-school pentru reducerea consecinţelor negative apărute în urma

Evaluarea socială a copiilor
singuri acasă
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plecării unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate.
30 de copii au beneﬁciat de suport material necesar pentru prevenirea
abandonului şcolar.

Perspective profesionale pentru copii
aﬂaţi în diﬁcultate din judeţul Iaşi
38 de copii cu vârste între 16 şi 18 ani au beneﬁciat de cursuri de caliﬁcare gratuite în următoarele meserii: zidar, lucrător în tricotaje.
38 de copii au beneﬁciat de un curs de orientare vocaţională şi dezvoltare de abilităţi de
viaţă independentă.
Au fost realizate şi distribuite 180 de exemplare a manualului Ghid pentru cariera
mea.

130 de profesori şi psihologi şcolari din Bucureşti, Iaşi şi Botoşani au paticipat la 7 seminarii de instruire în utilizarea manualul “Un
ghid mic pentru o carieră mare ‒ ghid privind
intrarea tinerilor pe piaţa muncii”. Materialul
a fost revizuit de către specialiştii Asociaţiei
Alternative Sociale în cadrul proiectului “Sprijinirea ocupării profesionale a tinerilor şi
adulţilor din comunităţi marginalizate din
judeţele Iaşi şi Botoşani”, administrat de Fundaţia Pro WOMEN cu sprijinul ﬁnanciar al Departamentului de Muncă al Guvernului
Statelor Unite prin ILO-IPEC. Ghidul poate ﬁ
descărcat de pe site-ul Asociaţiei Alternative
Sociale: www.alternativesociale.ro

A fost realizată Metodologia de lucru pentru echipele interinstituţionale şi
pentru personalul din centrele de tranzit destinate copiilor victime ale traﬁcului de ﬁinţe umane.
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REFORMA ~N JUSTI}IE
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REFORMA ÎN JUSTI}IE
Instanţa pentru Minori în oraşele Vaslui
şi Botoşani
50 de judecători, procurori, oﬁţeri de poliţie,
consilieri de probaţiune şi asistenţi sociali din
oraşele Vaslui şi Botoşani au fost pregătiţi pe
temele: drepturile copilului, psihologia dezvoltării copilului, consecinţele psiho-sociale
ale abuzului asupra copilului, tehnici de investigare a copilului victimă, colaborare
inter-instituţională în administrarea justiţiei pentru minori.
S-au amenajat şi dotat camere de audiere
pentru minori în cadrul Inspectoratelor
de Poliţie ale Municipiilor Botoşani şi
Vaslui, Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Botoşani şi
Vaslui.
Au fost amenajate şi
dotate săli de judecată destinate judecării cazurilor cu
minori în cadrul Judecătoriilor din Botoşani şi Vaslui.
6.000 de exemplare
ale Ghidului de Practici Instituţionale în
instrumentarea cauzelor cu minori au
Vizita de lucru in Marea Britanie
fost distribuite profesioniştilor implicaţi în instrumentarea cauzelor cu minori din 41 de judeţe ale ţării. Ghidul
poate ﬁ descărcat şi de pe: www.alternativesociale.ro.
Au fost realizate 2 vizite de studiu pentru 11 judecători din Iaşi, Botoşani şi
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Vaslui în localitatea Ipswich ‒ Marea Britanie pentru a cunoaşte sistemul britanic
de justiţie juvenilă.
25 de psihologi şi asistenţi sociali au fost
formaţi în evaluarea psiho-socială a victimelor infracţiunilor de către experţi
americani.

Practică unitară în judecarea
cauzelor privind traﬁcul de ﬁinţe
umane
A fost realizată cartea Traﬁcul de ﬁinţe
umane. Infractor. Victimă. Infracţiune.
4000 de exemplare au fost ditribuite
magistraţilor şi instituţiilor de formare
din România.
Cartea poate ﬁ descărcată gratuit de pe www.alternativesociale.ro,
www.magistrat.ro, www.antitraﬁc.ro

Îmbunătăţirea managementului şi transparenţei sistemului de
justiţie în România
A fost realizată o
curriculă de formare a magistraţilor aﬂaţi în funcţii
de conducere.
100 de magistraţi
aﬂaţi în funcţii de
conducere au participat la 4 seminarii
de formare pe tema
Management judiciar şi colaborare interinstituţională.

Participanţi la Seminarul de Management judiciar şi
colaborare interinstituţională realizat în Vatra
Dornei.
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Evaluări psihologice pentru victimele infracţiunilor
Au fost realizate 23 de evaluări psihologice, participare la audierea copiilor
victime ale abuzurilor ﬁzice, psihologice şi sexuale. Evaluările psihologice
au fost solicitate de poliţie, parchet, instanţe de judecată.

Dezvoltarea alternativelor la detenţie pentru minori ‒ Munca
în folosul comunităţii
Au fost organizate 6 întâlniri de lucru
în judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani,
Suceava, Bacău şi Neamţ pentru a promova alternativele noncustodiale.
90 de specialişti, judecători, procurori,
consilieri de probaţiune, asistenţi sociali, reprezentanţi ai administraţiei
publice locale au fost implicaţi în implementarea muncii în folosul comunităţii prin realizarea unei analize de
situaţie în ﬁecare judeţ, realizarea şi
implementarea unui plan de acţiune.
A fost realizat manualul Ghid de educaţie nonformală pentru persoanele
aﬂate în detenţie. Acest manual poate
ﬁ descărcat gratuit de pe
www.alternativesociale.ro
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PROMOVAREA
VOLUNTARIATULUI
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI
60 de voluntari au fost formaţi pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire în şcoli a delincvenţei juvenile, a exploatării sexuale, a exploatării
prin muncă a copilului şi a traﬁcului de copii.
Participare la Săptămâna Naţională a Voluntariatului în anii 2005 şi 2006.
În cadrul acestor manifestări 70 de voluntari ai Asociaţiei Alternative Sociale au fost implicaţi în promovarea voluntariatului în comunitatea
ieşeană, au participat la acţiuni de ecologizare, la expoziţia Expo-Voluntar,
au organizat schimburi de experienţă cu voluntari din alte instituţii, au organizat Marşul Voluntarilor şi concursuri pe tema voluntariatului.

Tineri împotriva delincvenţei
Tineri împotriva delincvenţei ‒ program realizat în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi şi Youth Crime Watch of America
20 de voluntari au sprijinit eforturile poliţiştilor de proximitate în realizarea de activităţi pe timpul verii pentru copiii şi tinerii ieşeni cu comportamente predelincvente/delincvente.
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RAPORT FINANCIAR
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Extras din raportul cenzorului privind verificarea úi certificarea
situaĠiilor contabile aferente anului 2006
BilanĠul financiar al AsociaĠiei Alternative Sociale la 31.12.2006, comparativ cu exerciĠiul
financiar precedent, se prezintă astfel:
2005
2006
Indicatori
RON
%
RON
%
A. Active imobilizate
85.507
24,28
65.850
20,70
Imobilizări necorporale
7.940
2,25
24.240
7,62
Imobilizări corporale
77.367
21,98
41.410
13,02
Imobilizări financiare
200
0,05
200
0,06
B. Active circulante
263.043
74,72
251.323
79,00
Stocuri - total
32.366
9,20
9.513
2,99
CreanĠe - total
4.413
1,25
66.714
20,97
InvestiĠii financiare/termen scurt
0
0
0
0
DisponibilităĠi
226.264
64,27
175.096
55,04
C. Cheltuieli in avans
3.532
1,00
939
0,30
Total active nete
352.082
100,00
318.112
100,00
D. Capital úi rezerve
17.321
4,92
17.321
5,44
Aporturi
0
0
0
0
Rezerve din reevaluare
17.321
4,92
17.321
5,44
Rezerve
0
0
0
0
Rezultatul reportat – sold C/D
359.170
102,01
313.539
98,57
Rezultatul exerciĠiului – sold C/D
-45.631
-12,96
-26.043
-8,19
Repartizarea profitului
0
0
0
0
Total capitaluri proprii
330860
93,97
304.817
95,82
E. Provizioane pt. riscuri-chelt.
0
0
0
0
F. Datorii peste 1 an
0
0
0
0
G. Datorii sub 1 an
19.960
5,67
12.727
4,00
Total datorii
19.960
5,67
12.727
4,00
H. SubvenĠii pentru investiĠii
1.262
0,36
568
0,18
Total capitaluri
352.082
100,00
318.112
100,00
x
x
x

Analizând datele din tabel putem concluziona:
În exerciĠiul financiar curent se constată o creútere a ponderii activelor circulante în total active
nete (cu 4,28% faĠă de exerciĠiul precedent), creútere datorată în principal majorării ponderii
creanĠelor (cu 19,72% faĠă de anul 2005);
Activele imobilizate au scăzut faĠă de perioada precedentă cu 19.657 RON, în mărimi absolute,
respectiv cu 3,58% în mărimi procentuale, scădere datorată în principal reducerii ponderii
imobilizărilor corporale cu 8,96% în total active nete;
Capitalurile proprii au înregistrat o uúoară creútere în anul 2006 (cu 1,85% faĠă de anul 2005),
creúterea fiind datorată mai ales diminuării pierderii exerciĠiului curent (cu 19.588 RON) faĠă de
rezultatul exerciĠiului precedent.
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SituaĠia veniturilor úi cheltuielilor la finele anului 2006, comparativ cu anul precedent se
prezintă astfel:
Indicatori
TOTAL VENITURI, din care:
Venituri din ajutoare úi împrumuturi
nerambursabile din străinătate
Venituri din sponsorizări úi donaĠii
Venituri din servicii prestate
Venituri financiare
Venituri din cotizaĠii úi contribuĠii
Alte venituri
TOTAL CHELTUIELI, din care:
Cheltuieli cu lucrări úi servicii executate de
terĠi
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu ajutoare úi împrumuturi
nerambursabile transferate altor pers. jur. fără
scop patrimonial
Cheltuieli financiare
Alte cheltuieli
Rezultatul exerciĠiului
x

x

x

ExerciĠiul financiar
2005
2006
1.044.438
887.349
969.706
784.949

Abateri
(±¨)
-157.089
-184.757

Procente
(%)
-84,96
-80,95

4.004
4.060
8.790
0
57.878
1.090.069
340.354

9.051
0
1.564
0
91.785
913.392
352.124

+5.047
-4.060
-7.226
0
+33.907
-176.677
+11.770

226,05
0
-17,79
0
158,58
-83,79
103,46

138.165
302.014
112.563

78.806
284.544
37.656

-59.359
-17.470
-74.907

-57,04
-94,21
-33,45

15.859
181.114
-45.631

12.442
147.820
-26.043

-3.417
-33.294
+19.588

-78,45
-81,62
+57,07

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
Veniturile realizate de asociaĠie, pe total activităĠi, au scăzut în anul curent cu 15,04% faĠă de
anul precedent, scădere datorată în principal diminuării veniturilor din ajutoare úi împrumuturi
nerambursabile din străinătate (cu 19,05% faĠă de anul precedent), care a devansat creúterea
veniturilor din sponsorizări, donaĠii úi a altor venituri (venituri din subvenĠii pentru investiĠii) ;
Cheltuielile înregistrate de asociaĠie în anul 2006, pe total activităĠi, au scăzut faĠă de anul 2005
cu 16,21%, diminuare datorată în principal scăderii cheltuielilor cu personalul úi a celor
asimilate (cu 5,79%) úi a cheltuielilor cu ajutoare úi împrumuturi nerambursabile transferate
altor persoane juridice fără scop patrimonial (cu 66,55%), acestea deĠinând o pondere
semnificativă în totalul cheltuielilor realizate de asociaĠie în anul 2006;
Rezultatul exerciĠiului financiar 2006 a crescut faĠă de cel al anului 2005 cu 19.588 RON,
diminuarea pierderii datorându-se scăderii într-un ritm mai rapid a cheltuielilor (au scăzut cu
16,21%) comparativ cu scăderea mai lentă a veniturilor (acestea au scăzut doar cu 15,04%).

La încheierea lucrărilor noastre nu am constatat existenĠa unor elemente care să pună la
îndoială regularitatea úi sinceritatea conturilor anuale úi nici imaginea fidelă dată de acestea
patrimoniului, situaĠiei financiare úi rezultatului persoanei juridice fără scop patrimonial la sfârúitul
exerciĠiului financiar .
Conturile anuale la 31.12.2006 sunt conforme cu Normele de audit financiar úi certificare a
bilanĠului contabil, precum úi cu prevederile legale úi statutare.

CENZOR,
Expert contabil
ğopa Mariana Loredana
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EvoluĠie venituri/cheltuieli (mii EURO): 1997 - 2006

Cheltuieli

Venituri

400
300
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Surse de finanĠare 2005-2006
11,40%

5,98%
5,65%
5,33%
4,92%

20,51%

2,37%
2,10%
1,18%
0,75%
0,29%
0,15%

27,74%
9,17%

2,22%

0,24%

Ambasada Britanică la Bucureúti 27,74%
World Learning 20,51%
Biroul InternaĠional al Muncii (ILO-IPEC) 11,40%
DelegaĠia Comisiei Europene 5,98%
FundaĠia ECHO 5,65%
OrganizaĠia InternaĠională pentru MigraĠie (OIM) 5,33%
Fondul NaĠiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Bucureúti 4,92%
Ambasada S.U.A.la Bucureúti 2,37%
Ambasada Olandei la Bucureúti 2,10%
Hans Van Eijndhoven 1,18%
USAID/Creative Associates Int'l Inc., SUA 0,75%
Secours Catholique/Caritas, FranĠa 0,29%
International Research&Exchange Board (IREX), SUA 0,24%
Penal Reform International (PRI) 0,15%
Alte surse de finanĠare nerambursabilă 2,22%
Alte venituri 9,17%
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PARTENERI
Ministerul de Justiţie
Institutul Naţional al Magistraturii
Tribunalele Iaşi, Vaslui şi Botoşani
Parchetele de pe lângă Tribunalele Iaşi, Vaslui şi Botoşani
Serviciile de Probaţiune de pe lângă Tribunalele Iaşi, Vaslui şi Botoşani
Judecătoriile Iaşi, Vaslui şi Botoşani
Parchetele de pe lângă Judecătoriile Iaşi, Vaslui şi Botoşani
Brigada de Combatere a Crimei Organizate Iaşi
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3,
sector 5 Bucureşti, Iaşi, Vaslui, Botoşani, Suceava, Neamţ, Galaţi, Bacău
şi Giurgiu
Inspectoratele Teritoriale de Muncă din Municipiul Bucureşti şi judeţele
Iaşi, Botoşani şi Giurgiu
Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Botoşani,
Neamţ, Galaţi şi Bacău
Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Inspectoratele de Poliţie Judeţene Iaşi, Vaslui, Botoşani, Suceava, Neamţ,
Galaţi, Vrancea, Bacău şi Giurgiu
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi
Poliţia de Proximitate Iaşi
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Vaslui, Botoşani, Suceava, Neamţ,
Galaţi, Bacău şi Giurgiu
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi
Casele Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti şi judeţele Iaşi,
Botoşani şi Giurgiu
Şcoala Generală Alexandru Vlahuţă Iaşi
Şcoala Generală George Călinescu Iaşi
Şcoala Generală George Coşbuc Iaşi
Şcoala Generală Ion Simionescu Iaşi
Liceul Teoretic Garabet Ibrăileanu Iaşi
Grupul Şcolar Virgil Madgearu Iaşi
Şcoala Generală Lunca Cetăţuii Iaşi
Liceul Teoretic Lascăr Rosetti Răducăneni, judeţul Iaşi
Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti, judeţul Iaşi
Grupul Şcolar V. M. Craiu Belceşti, judeţul Iaşi
Colegiul Naţional Mihai Eminescu Botoşani
Grupul Şcolar Ştefan cel Mare şi Sfânt Vorona, judeţul Botoşani
Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni, judeţul Botoşani
Colegiul de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, sector 5, Bucureşti
Grupul Şcolar Nichita Stănescu, sector 3, Bucureşti
Şcoala Savin Popescu Giurgiu
Şcoala Generală Bucşani, judeţul Giurgiu
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PARTENERI
Direcţiile de Sănătate Publică din Municipiul Bucureşti şi judeţele Iaşi,
Botoşani şi Giurgiu
Prefectura Judeţului Iaşi
Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor
Simple Iaşi - Prefectura Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi
Direcţia de Pază şi Ordine Iaşi
Serviciile de Autoritate Tutelară şi Protecţie a Copilului de la nivelul
sectorului 3, sectorului 5 Bucureşti, Primăriilor Municipiilor Iaşi,
Botoşani şi Giurgiu
Primăria comunei Strunga, judeţul Iaşi
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi
Ateneul Tătăraşi Iaşi
Casa de Cultură Mihai Ursachi Iaşi
Patriarhia Română
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
Episcopia Huşilor/Protopopiatul Vaslui
Asociaţia Magistraţilor Iaşi
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie ‒ Biroul Bucureşti
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie ‒ Bucureşti
Organizaţia Salvaţi Copiii România şi Filialele din Iaşi, Galaţi, Neamţ,
Suceava, Vaslui
Asociaţia Studenţească AMICUS
Asociaţia Română Anti Sida
A.S.C.O.R. Iaşi
Asociaţia Casa Deschisă
Centrul European de Resurse şi Consultanţă CERC Iaşi
Civitan Club
Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi
Fundaţia Pro Women Iaşi
Asociaţia Activ Botoşani
Asociatia Tempustin Botosani
Asociaţia Avicenna Bacău
Crucea Roşie ‒ Filiala Vrancea
Youth Crime Watch of America ‒ S.U.A.
Centre Européen des Relations Internationales et Stratégiques ‒ Belgia
TVR Iaşi
TV BIT Antena 1
TELE M
Radio Iaşi,
Radio Nord Est
Ziarul de Iaşi

