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Programele desfășurate de Alternative
Sociale în anul 2010 au fost focalizate pe
servicii de asistență, prevenire, formare,
cercetare și advocay.
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OBIECTIVE:
• Desfășurarea de activități de prevenire în domeniul apărării drepturilor omului;
• Asistență pentru persoanele aﬂate în diﬁcultate;
• Optimizarea abilităților profesionale ale specialiștilor cu atribuții în promovarea
și apărarea drepturilor omului;
• Dezvoltarea comunitară, informarea și implicarea comunității în activitățile
desfășurate de asociație;
• Cercetarea fenomenelor psihosociale;
• Analiza legislativă și propuneri de lege ferenda;
• Activități de lobby și advocacy în domeniul drepturilor omului;
• Dezvoltarea colaborării interinstituționale pentru apărarea drepturilor omului;
• Oferirea de consultanță pentru instituții publice și private;
• Promovarea statutului profesional al psihologului și asistentului social.

În domeniul asistenței persoanelor vulnerabile am oferit servicii
psiho-socio-juridice copiilor singuri acasă ca urmare a plecării
părinților la muncă în străinătate, vârstnicilor aflați în situații de risc și
victimelor traficului de ființe umane.
Prevenirea și combaterea corupției în rândul lucrătorilor de poliție și
poliției de frontieră, problematică actuală, chiar de breaking news în
România, a fost abordată de Alternative Sociale într-un proiect denumit optimist "Bună practică de prevenire și combatere a corupției".
Implementarea proiectului a fost un succes, trebuie să menționăm
implicarea și sprijinul oferit de reprezentanții poliției și poliției de
frontieră din județele Iași și Vaslui. Suntem convinși că modelul
propus de noi în cadrul proiectului trebuie să continue și să fie extins
și la nivelul altor inspectorate de poliție din țară.
În anul 2000 Alternative Sociale implementa conceptul de instanțe
pentru minori. Au trecut 10 ani în care acest concept a fost preluat de
legislația națională și din acest motiv am considerat oportun realizarea
unui studiu calitativ asupra sistemului de justiție pentru copii din
România, cercetare care să ofere recomandări decidenților pentru
crearea de politici și practici unitare în acest domeniu încă aflat în
procesul de reformă.
Preocupați de consecințele separării copiilor de părinți, împreună cu alte
ONG-uri și universități din Marea Britanie, Suedia și Germania ne-am
îndreptat atenția spre a evalua consecințele negative și identifica modalități
de îmbunătățire a stării mintale a copiilor cu părinții aflați în detenție.
Privind către anul ce urmează considerăm importante acțiunile de
asistență și cercetare. Prioritare pentru noi fiind remigrația copiilor
români, asistența copiilor cu părinții aflați în detenție, asistența vârstnicilor aflați în dificultate și economia socială.
Dorim să mulțumim călduros finanțatorilor, sponsorilor, partenerilor
și mass-mediei care ne-au fost aproape și care ne-au sprijinit în
obținerea rezultatelor de care suntem mândri.
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187 polițiști și poliţişti de frontieră din
județele Iași și Vaslui au fost formați în
prevenirea și combaterea corupției.

524 de copii din județul Iași aflați în risc
datorită separării de unul sau ambii părinți
plecați la muncă în străinătate au beneficiat
de servicii gratuite de asistență psihologică,
socială și juridică.
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208 poliţişti și poliţişti de frontieră din Iaşi şi Vaslui au
participat la 12 dezbateri pe tema deontologiei profesiei de
poliţist. Dezbaterile au avut loc în orașele Iași, Vaslui,
Pașcani, Hîrlău, Răducăneni, Târgu Frumos, Murgeni,
Bârlad, Negrești și Huși.
2200 de polițiști din județele Iași și Vaslui sunt beneficiarii
campaniei interne de combatere a corupției "Libertatea ta
este libertatea familiei tale!".

312 copii au primit sprijin material constând în rechizite, îmbrăcăminte și alimente pentru menținerea lor în sistemul școlar.

2000 de cărți cu titlul "Deontologia polițistului. Mod de
prevenire a corupției" au fost tipărite și distribuite
polițiștilor din Iași și Vaslui.

168 de copii asistați în comunele Răducăneni și Belcești au
primit cadouri de Crăciun de la angajații BRD Iași și alți
donori privați.

A fost realizată o curriculă de formare continuă a
polițiștilor în domeniul prevenirii corupției care a fost
trimisă școlilor de formare inițială și continuă a polițiștilor
din România.
Parteneri:
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Vaslui, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Iaşi, Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul
Judeţean Iaşi, Institutul de Prevenire şi Psihosociologie şi
Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi.

289 copii au fost consiliați psihologic pentru a diminua
consecințele reacției de adaptare (îngrijorare, anxietate,
depresie, concentrare deficitară, iritabilitate și comportament agresiv), pentru a preveni victimizarea, a optimiza
comunicarea cu părinții plecați la muncă, pentru a diminua
suferința cauzată de separarea de aceștia etc.

40 de copii aflați în risc de abandon școlar din Liteni și Răducăneni au fost implicați în activități de tip afterschool.
22 de copii afectați de problemele juridice ale familiei
(divorț, procese civile, violență intrafamilială etc.) au primit
servicii de consiliere juridică.
Au fost realizate 3 întâlniri cu membrii Consiliului Comunitar
Consultativ din Comuna Răducăneni cu scopul de a identifica
soluții locale de asistență pentru diminuarea consecințelor
negative ale migrației asupra copiilor rămași acasă.
"Abilități de viață independentă" este denumirea concursului la care au participat 50 de copii din comunele Belcești și
Răducăneni. Acest concurs a avut 6 câștigători care au
primit premii substanțiale.
Prin intermediul campaniei "Ai dreptul la alocație europeană. E dreptul copilului tău!" am continuat să informăm
părinții plecați la muncă în spațiul comunitar despre posibilitatea accesării prestațiilor sociale conform Regulamentului
Consiliului Uniunii Europene Nr 1408/71.
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304 vârstnici din municipiul Iași aflați în
dificultate au fost asistați social, psihologic și
juridic pentru întărirea relațiilor cu membrii
familiei, medierea relației cu autoritățile
publice, depășirea situațiilor de criză și
implicarea în activități de socializare.

158 de vârstnici au beneficiat de consiliere psihologică.
300 bătrâni au primit sprijin material constând în hrană,
medicamente, proteze, îmbrăcăminte etc.
110 vârstnici singuri au fost implicați în 21 de activități de
socializare (excursii, vizionări piese de teatru, vizite la
expoziții, muzee, picnicuri etc.).
32 de persoane vârstnice au fost consiliate juridic pentru
rezolvarea problemelor cu care se confruntau (contracte
abuzive la utilități, procese civile pentru datorii, moșteniri
etc.).
"Bătrânii din jurul tău!" este titlul expoziției foto de sensibilizare a comunității ieșene cu privire la condiția persoanelor de vârsta a treia. Fotograful Andrei Nacu s-a implicat
voluntar în acest proiect şi a surprins aspecte cotidiene din
viaţa vârstnicilor asistaţi de Alternative Sociale.

Centrul Medical Liteni
În cadrul școlii Liteni, comuna Belcești,
județul Iași am reabilitat și dotat un cabinet
medical pentru copiii din comunitate. În anul
2010 în cadrul acestui centru au beneficiat
peste 100 de copii de consult medical și
monitorizarea stării de sănătate.

Analiză privind sistemul de justiție
pentru copii din România
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Cercetarea a urmărit realizarea unei analize calitative
asupra sistemului de justiție pentru copii care să ofere
recomandări decidenților în crearea de politici și practici
unitare.
750 de exemplare din această lucrare au fost distribuite
gratuit magistraților din parchete și instanțe, Consiliului
Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și Parchetului General.

A fost realizată o analiză legislativă privind organizarea instanțelor și parchetelor pentru instrumentarea cauzelor civile și penale cu copii. Un alt
obiectiv urmărit a fost analiza proiectelor importante desfășurate în România în perioada 20002009. Pentru a reliefa dimensiunea formării
magistraților în materia justiției pentru copii au
fost obținute date statistice de la Institutul
Național al Magistraturii. Nevoile și expectanțele
magistraților au fost surprinse în cadrul a trei
focus grupuri realizate în orașele Iași, Brașov și
Cluj Napoca.
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Gala Societății Civile Ediția a IX-a, 2010

• Premiul III la Categoria Drepturile Omului
• Mențiune la Categoria Educație și Cercetare
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"Cine are putere, este tentat să abuzeze de ea."
Montesquieu.
Lucrarea a fost publicată într-un număr de 2000 de exemplare care au fost distribuite gratuit polițiștilor și polițiștilor
de frontieră din județele Iași și Vaslui.

Conceput ca un ghid practic de informare și
conștientizare a polițiștilor cu privire la
vulnerabilitățile și modalitățile de a preveni
implicarea în acte de corupție, lucrarea cuprinde
informații detaliate cu privire la: etică, morală,
codul deontologic al polițistului, corelația abatere
disciplinară-infracțiune în sfera faptelor de
corupție, cum trebuie să reacționeze un polițist
atunci când i se oferă mită, motivarea polițistului
onest, practică judiciară, plan de campanie internă de prevenire a corupției în rândul polițiștilor.

Copiii cu părinții aflați în detenție, intervenție pentru
atenuarea consecințelor negative și îmbunătățirea stării
mintale.
Împreună cu Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Alternative
Sociale s-a implicat în realizarea conferinței internaționale
organizată în cadrul proiectului de cercetare transeuropean COPING.

Proiectul "COPING - Copiii cu părinți aflați în detenție,
intervenție pentru atenuarea consecințelor negative și
îmbunătățirea stării mintale" este finanțat de Uniunea
Europeană prin Seventh Framework Programme.
Parteneri: Universitatea Huddersfield – Anglia, Universitatea Tehnologica Dresden – Germania, Institutul Karolinska – Suedia, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași România, Partners of Prisoners POPS (ONG) – Anglia,
Treff – Punkt (ONG) – Germania, Riksbryggan (ONG) –
Suedia, Quaqer United Nations Office – Elveția, EUROCHIPS – Franța.
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Lucrarea a fost publicată într-un număr de 2000 de exemplare care au fost distribuite gratuit polițiștilor și polițiștilor
de frontieră din județele Iași și Vaslui.

Conceput ca un ghid practic de informare și
conștientizare a polițiștilor cu privire la
vulnerabilitățile și modalitățile de a preveni
implicarea în acte de corupție, lucrarea cuprinde
informații detaliate cu privire la: etică, morală,
codul deontologic al polițistului, corelația abatere
disciplinară-infracțiune în sfera faptelor de
corupție, cum trebuie să reacționeze un polițist
atunci când i se oferă mită, motivarea polițistului
onest, practică judiciară, plan de campanie internă de prevenire a corupției în rândul polițiștilor.

Copiii cu părinții aflați în detenție, intervenție pentru
atenuarea consecințelor negative și îmbunătățirea stării
mintale.
Împreună cu Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Alternative
Sociale s-a implicat în realizarea conferinței internaționale
organizată în cadrul proiectului de cercetare transeuropean COPING.

Proiectul "COPING - Copiii cu părinți aflați în detenție,
intervenție pentru atenuarea consecințelor negative și
îmbunătățirea stării mintale" este finanțat de Uniunea
Europeană prin Seventh Framework Programme.
Parteneri: Universitatea Huddersfield – Anglia, Universitatea Tehnologica Dresden – Germania, Institutul Karolinska – Suedia, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași România, Partners of Prisoners POPS (ONG) – Anglia,
Treff – Punkt (ONG) – Germania, Riksbryggan (ONG) –
Suedia, Quaqer United Nations Office – Elveția, EUROCHIPS – Franța.
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Cursuri autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei, Cercetării şi Tineretului
prin Consiliul Național de Formare Profesională a Adulţilor
(C.N.F.P.A), autoritate naţională pentru calificări.
Formatorii cu vaste cunoștințe și experiență în domeniul
formării şi al managementului proiectelor contribuie prin
profesionalism, seriozitate şi entuziasm la atingerea obiectivelor clienților noștri.
21 de persoane au fost certificate în managementul proiectelor,
12 persoane au fost certificate ca formatori.

60 de voluntari au realizat peste 2500 de ore de voluntariat
care au constat în activități de prevenire și asistență
desfășurate cu vârstnici și copii vulnerabili.
25 de voluntari au fost formați să desfășoare activități cu
copii și vârstnici aflați în dificultate.
21 de evenimente de socializare a persoanelor vârstnice au
fost realizate cu sprijinul voluntarilor.
60 de activități de tip afterschool și evenimente speciale
(1 Iunie, Crăciun etc.) pentru copiii cu părinții plecați la
muncă în străinătate au fost efectuate de voluntari.
În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, ediția
2010, Alternative Sociale a organizat un concurs și a
premiat jurnalistul ieșean care a promovat în mod susținut
și profesionist acțiunile de voluntariat din comunitatea
ieșeană.
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Analizând datele din tabel putem concluziona:
• In exerciţiul ﬁnanciar curent se constată o creştere
a ponderii activelor circulante în total active nete (cu
5,65% mai mare faţă de exerciţiul precedent), creştere datorată în principal disponibilităţilor existente în
conturile asociaţiei din ﬁnanţarea proiectelor derulate;
• Activele circulante au crescut în mărimi absolute
faţă de perioada precedentă cu 595.554 lei, iar cele
imobilizate au scăzut cu 51.965 lei (cu 6,13% în
mărimi procentuale), scădere datorată în principal
reducerii ponderii imobilizărilor corporale (cu
5,89%) în total active nete, ca urmare a faptului că în
anul 2010 nu s-au făcut investiţii semniﬁcative;
• Capitalurile proprii au înregistrat, ca pondere în total capitaluri, o scădere nesemniﬁcativă în anul 2010 (cu 3,25% mai mică faţă de anul 2009), în contextul creşterii sensibile a ponderii rezultatului exerciţiului curent (cu 14,94% mai mare faţă de anul precedent), a diminuării ponderii rezultatului reportat (cu 17,82% mai mică faţă de anul
2009) şi a creşterii uşoare a ponderii datoriilor sub un an înregistrate de asociaţie (cu
3,33% mai mare faţă de anul precedent).
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Bilanţul financiar al Asociaţiei Alternative Sociale la 31.12.2010, comparativ cu exerciţiul
financiar precedent, se prezintă astfel:
Indicatori
A. Active imobilizate
Imobilizări necorporale

2009
RON

2010
%

204.945

RON
13,53

%

152.980

7,40

8.999

0,59

7.107

0,35

Imobilizări corporale

195.746

12,93

145.673

7,04

Imobilizări financiare

200

0,01

200

0,01

B. Active circulante

1.310.203

86,47

1.905.757

92,12

Stocuri - total

46.681

3,08

41.589

2,01

Creanţe - total

113.648

7,50

124.668

6,03

0

0

0

0

1.149.874

75,89

1.739.500

84,08

0

0

9.922

0,48

1.515.148

100,00

2.068.659

100,00

20.956

1,38

20.956

1,01

Investiţii financiare/termen scurt
Disponibilităţi
C. Cheltuieli in avans
Total active nete
D. Capital si rezerve
Capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve

0

0

0

0

17.321

1,14

17.321

0,84

3.635

0,24

3.635

0,17

1.293.115

85,35

1.396.812

67,53

103.697

6,84

450.741

21,78

0

0

0

0

1.417.768

93,57

1.868.509

90,32

E. Provizioane pt. riscuri-chelt.

0

0

0

0

F. Datorii peste 1 an

0

0

0

0

G. Datorii sub 1 an

96.238

6,35

200.150

9,68

Total datorii

96.238

6,35

200.150

9,68

Rezultatul reportat – sold C/D
Rezultatul exerciţiului – sold C/D
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii

H. Subvenţii pentru investiţii
Total capitaluri

1.142

0,08

0

0

1.515.148

100,00

2.068.659

100,00

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la ﬁnele anului 2010, comparativ cu anul precedent
se prezintă astfel:
Indicatori
TOTAL VENITURI, din care:
Venituri din ajutoare si împrumuturi
nerambursabile din străinătate
Venituri din sponsorizări şi donaţii
Venituri din servicii prestate
Venituri financiare
Venituri din cotizaţii şi contribuţii
Alte venituri
TOTAL CHELTUIELI, din care:

Exerciţiul financiar

Abateri

Procente

2009

2010

(±∆)

(%)

2.021.315

2.835.238

+813.923

40,26

1.841.391

2.406.155

564.764

30,67

37.663

64.157

+26.494

70,34

0

0

0

0

58.933

269.334

+210.401

357,01

0

0

0

0

83.328

95.592

+12.264

14,72

1.917.618

2.384.497

+466.879

24,35

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi

547.961

324.270

-223.691

-40,82

Cheltuieli materiale

182.896

161.240

-21.656

-11,84

Cheltuieli cu personalul

996.531

1.016.186

+19.655

1,97

45.115

342.587

+297.472

659,36

Cheltuieli cu ajutoare nerambursabile pentru
persoane fizice
Cheltuieli financiare
Alte cheltuieli
Rezultatul exerciţiului

18.485

252.807

+234.322

1267,63

126.630

287.407

+160.777

126,96

+103.697

+450.741

+347.044

334,67
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Evoluţia Venituri/Cheltuieli (Mii euro)
Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
• Veniturile realizate de asociaţie din activităţile desfăşurate au crescut semniﬁcativ în anul
curent, cu 40,26% faţă de anul precedent, respectiv cu 813.923 lei în mărimi absolute,
creşterea acestora ﬁind datorată în principal majorării veniturilor primite ca împrumuturi
nerambursabile din străinătate (cu 30,67% mai mari faţă de anul precedent), a veniturilor
ﬁnanciare (cu 357,01% mai mari faţă de anul 2009) şi a ponderii veniturilor din sponsorizări
şi donaţii (cu 70,34% mai mari faţă de anul precedent);
• Cheltuielile înregistrate de asociaţie în anul 2010, pe total activităţi, au crescut faţă de
anul 2009 cu 24,35%, creştere datorată in principal majorării ponderii cheltuielilor cu
ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (cu 659,36%), a ponderii cheltuielilor ﬁnanciare (cu 1267,63%), aceste majorări
devansând scăderea ponderii cheltuielilor cu lucrări şi servicii executate de terţi ( cu
40,82%) şi a ponderii cheltuielilor materiale (cu 11,84%);
• Rezultatul exerciţiului ﬁnanciar 2010 a crescut semniﬁcativ faţă de cel al anului 2009, cu
347.044 lei în mărimi absolute, respectiv cu 334,67%, acest fapt datorându-se creşterii
într-un ritm mai accentuat a veniturilor comparativ cu creşterea mai lentă a cheltuielilor
totale ale asociaţiei.
În anul 2010 Asociaţia Alternative Sociale nu a desfăşurat activităţi de natură economică,
supuse impozitului pe profit.
Analizând indicatorii economici realizaţi putem concluziona că activitatea asociaţiei în
anul 2010 s-a realizat în condiţii optime, având un trend crescător, scopurile propuse şi
atinse fiind atragerea fondurilor nerambursabile şi implementarea proiectelor.
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 .

Cheltuieli

Venituri

800
700
600
500
400
300
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Surse de ﬁnanțare 2010
FUNDAȚIA UNICREDIT
13,30%
1,10%
1,80%
2,30%
5,10%

ROMANIAN-AMERICAN FOUNDATION
27,70%

5,20%

FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA
SOCIETĂȚII CIVILE
UNIVERSITATEA HUDDERSFIELD
TRUST FUND FOR CIVIL SOCIETY
BERNARD BRUNHES INTERNATIONAL
FUNDAȚIA L'ALBERO DELLA VITA ONLUS

11,80%
19,50%
12,20%

BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
MIGRAŢIE
ALTE SURSE
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Institutul Național al Magistraturii;
Inspectoratul General al Poliției Române – Institutul de
Psihosociologie

R AP ORT

Progranul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
UNICEF – Reprezentanța din România
Asociația Magistraților din Iași

Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de
Filosofie și Științe Social-Politice
Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, Catedra de
Asistență Socială
Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași
Tribunalul Iași
Direcția de Asistență Comunitară Iași
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași
Agenția Județeană de Prestații Sociale Iași
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Iași
Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Iași
Inspectoratul Județean de Poliție Iași
Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui
Ministerul Administrației și Internelor –
Direcția Generală Anticorupție, Serviciul
Județean Iași
Direcția Generală de Combatere a Criminalității
Organizate – Brigada de Combatere a Crimei
Organizate Iași
Penitenciarul Iași
Penitenciarul Bacău
Penitenciarul Botoșani
Penitenciarul Vaslui
Primăria Municipiului Iași
Primăria orașului Târgu Frumos
Primăria comunei Belcești
Primăria comunei Ciurea
Primăria comunei Comarna
Primăria comunei Miroslava
Primăria comunei Grajduri
Primăria comunei Răducăneni
Primăria comunei Românești
Grupul Școlar „V.M.Craiu” Belcești
Grup Școlar “Ștefan Procopiu” Iași
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni
Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” Iași
Liceul Waldorf Iași
Școala cu clasele I–VIII „B.P. Hașdeu Iași
Școala cu clasele I–VIII „Gh. I. Brătianu” Iași
Școala Generală nr.2 “Veronica Micle” Iași
Școala Generală “Gheorghe Mârzescu”
Școala “Mihai Codreanu” Iași
Școala Generală “George Coșbuc” Iași
Școala Generală “Ion Ghica” Iași
Școala cu clasele I–VIII „Matei Ștefănescu” Liteni
Școala cu clasele I–VIII Osoi, Comarna
Școala cu clasele I–VIII Bosia
Școala cu clasele I–VIII Cogeasca, Lețcani
Școala cu clasele I–VIII Poiana, Deleni
Palatul Copiilor Iași
Căminul de bătrâni “Sfinții Împărați Constantin
și Elena” Iași
Căminul de Pensionari “Sfânta Cuvioasă
Parascheva” Iași
Biserica romano-catolică “Sfântul Anton de
Padova”
Asociația Județeană a Pensionarilor din Iași
Asociația Sfântul Damian
Fundația Iosif
Fundația Solidaritate și Speranță
Centrul de Resurse pentru Educație și
Dezvoltare Tîrgu Frumos
Bernard Brunhes International
Fondazione L’Albero Della Vita ONLUS
PARTENERI MEDIA
TVR, TVR Iași Regional, TV BIT, TELE M,
Radio România Internațional, Radio Vox T,
Radio Iași, Radio Nord Est, Radio KISS FM Iași,
Ziarul de Iași

