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Fax: 021 / 668.20.27 
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Echipa de conducere a organizatiei 
Nume  Functie 
Mihaela Rotar Presedinte 
Laura Baritz Director Executiv 
Mihaela Neagu Coordonator de proiecte 
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PROIECTUL 
 

 
Titlul proiectului:  
 

“ Centrul de Zi Alternativa” 
Scopul proiectului: 
Cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a tinerilor cu dizabilitati mintale cu 
varsta de peste 18 ani neincluşi într-o alta formă de educaţie sau de pregătire 
profesională. 
 
Obiectivele proiectului: 

 cresterea calitatii vietii tinerilor cu dizabilitati, prin oferirea de servicii care să 
corespundă nevoilor identificate la această categorie de persoane. 

 sensibilizarea opiniei publice privind combaterea discriminării in ceea ce priveşte 
integrarea socială a persoanei cu dizabilităţi; 

 dezvoltarea parteneriatului public privat prin realizarea de proiecte comune şi 
acordarea de servicii la cele mai inalte standarde de calitate. 

 
Rezumatul proiectului  
 
       Proiectul prevede continuarea acordarii de servicii tinerilor cu dizabilitati mintale, 
pastrarea salarizarii personalului necesar desfasurarii activitatilor in cele 3 centre ale 
asociatiei: Centru de Zi, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala si Centrul de zi 
cu program prelungit si posibilitate de gazduire temporara, precum si implicarea, prin 
acţiuni specifice, a comunităţii, societăţii civile şi a autorităţilor în problematica tinerilor 
cu dizabilitati mintale, în vederea depăşirii dificultăţilor întâmpinate de această categorie 
de persoane.  
      Proiectul vizeaza oferirea de sprijin familiilor tinerilor cu dizabilitati precum si 
acordarea de servicii specializate pentru 29 tineri cu dizabilitati mintale si/sau 
comportament provocator (dintre care 15 beneficiari din sectorul 1)care nu pot fi 
lasati singuri. Prin acest proiect se urmareste de asemenea acordarea un moment de 
respiro familiilor persoanelor cu dizabilitati cand acestea nu mai au timp pentru ele sau 
pentru alte responsabilitati si acordarea in acest timp de servicii sociale tinerilor cu 
dizabilitati mintale menite sa-i sprijine in realizarea incluziunii lor socio-profesionale.  
        Activitatile proiectului sunt: 1. Pastrarea salarizarii personalului existent si 
acordarii de hrana tinerilor care locuiesc pe raza sectorului 1.2.Continuarea acordarii 
de servicii specializate tinerilor cu dizabilitati mintale: servicii de transport, hrana, 
consiliere psihologica, ingrijire personala, recuperare, asistenta sociala, educatie si 
pregatire profesionala. 3. Pentru parinti acordarea de sprijin material si consiliere 
familiala. 4. Initierea de noi proiecte in parteneriat public-privat 5. Mediatizare proiect 
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Justificarea  propunerii  
       De ce este nevoie de el? Asociatia ALTERNATIVA 2003 a reusit in 2004 sa 
achizitioneze un imobil printr-o finantare de la Fundatiile Olandeze in care am deschis 
Centrul de Zi Alternativa. Datorita rezultatelor incurajatoare obtinute cu tinerii cu 
dizabilitati care au beneficiat de servicii in acest centru si datorita solicitarilor parintilor 
am deschis in anul 2006 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala in care tinerii 
sunt sustinuti sa-si dezolte abilitatile manuale, artistice si creative in atelierele de 
creatie ale asociatiei. In acelasi timp tiinerii pot sa se califice in meseria de modelator 
in ceramica deoarece asociatia ofera cursuri de calificare avizate de ANC.In anul 2007 
asociatia a reusit achizitionarea unui nou imobil printr-un proiect finantat de ANPH, in 
sectorul 1 pe strada Nuvelei in care am deschis primul centru din Bucuresti cu 
program prelungit si cu posibilitate de gazduire temporara pentru tinerii cu dizabilitati 
mintale si de asemenea am reusit achizitionarea unui microbuz nou FIAT de 8+1 locuri 
printr-un proiect finantat de United Way.  
 

        Serviciile oferte de asociatie reprezinta o alternativa concreta la izolarea 
tinerilor, inseamna locul in care ei se simt bine, sunt intelesi si acceptati. Beneficiarii 
serviciilor oferite de asociatie sunt printre putinii tineri cu dizabilitati mintale care si-au 
gasit un rost in viata.  

 
      Dorinta parintilor de a-si vedea copiii ducand o viata cat mai independenta a ajutat 
echipa de management sa elaboreze acest nou proiect ca o continuare fireasca a 
proiectului deja existent pentru a raspunde unei nevoi reale a beneficiarilor si pentru a 
oferi o solutie concreta pentru egalizarea sanselor tinerilor cu dizabilitati in ceea ce 
priveste ducerea unei vieti cat mai active. 
 
 
Grupul tinta si beneficiari directi si indirecti: 

Grupul tinta al Asociatiei ALTERNATIVA 2003 il reprezinta persoanele peste 
18 ani cu dizabilitati mintale. 

Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt 29 tineri cu dizabilitati mintale, ( 15 
din sectorul 1) provenind din familii sarace, cu varste peste 18 ani, necuprinsi in nici o 
forma de educatie sau pregatire socio-profesionala.  

Beneficiarii indirecti sunt parintii si membrii ai familiilor tinerilor sau tutorii 
legali ai acestora care vor beneficia de servicii furnizate de Asociatia ALTERNATIVA 
2003, in cadrul centrelor noastre si anume: sedinte de consiliere psihologica, asistenta 
sociala, sfaturi de specialitate din partea membrilor echipei pluridisciplinare, consiliere 
in legatura cu posibilitatile de orientare profesionala ale copiilor lor. Parintii vor intelege 
astfel care sunt posibilitatile prin care copilul lor poate deveni cat mai independent, vor 
fi linistiti stiind ca acesti copii sunt integrati intr-o forma de educatie si vor comunica 
mai bine cu copiii lor. 

In afara acestui numar de beneficiari indirecti, va beneficia intreaga comunitate, 
prin faptul ca, prin realizarea activitatilor cuprinse in proiect, se urmareste prevenirea 
situatiilor care pot duce la dependenta persoanelor cu handicap de sistemele de 
protectie sociala. 
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Rezultate scontate: 
 

- Pentru tinerii cu dizabilitati mintale:  
- Pastrarea numarului de servicii acordate beneficiarilor si anume 9: Educatie 

specializata; Consiliere psihologica si profesionala; Pregatire si orientare 
profesionala; Hrana; Transport; Gazduire temporara; Recuperare; Ingrijire 
personala; Asistenta sociala.  

- Cresterea numărului de tineri care frecventeaza Centrele asociatiei.  
- Creşterea şanselor de integrare sociala a tinerilor cu dizabilitati mintale datorita 

frecventarii serviciilor acordate de asociatie.  
- Creşterea calitatii vietii tinerilor si parintilor acestora.  
- Reducerea numărului de tinerilor cu dizabilitati care stau acasă in condiţii modeste si 

fara activitate. 
- 29 tineri cu dizabilitati mintale incadrati in activitati educative si profesionale. 
- 29 tineri cu dizabilitati mintale fara risc de abandon familial si scolar. 
- 14 familii ale tinerilor satisfacute pentru ca li s- a acordat sansa pastrarii locurilor de 

munca. 
- Cresterea gradului de autonomie personala si independenta socio-profesionala; 
- Cresterea capacitatii de autocoordonare si autocontrol al tinerilor;  
- Cresterea increderii tinerilor in societate, scoala, viitorul loc de munca; 
- Reducerea  comportamentului de esec si a gradului de frustrare, depresie şi 

angoasa induse de handicap si de contactul cu societatea;  
- Cresterea capacitatii tinerilor de a comunica intre ei;  
- Cresterea capacitatii de a interactiona cu ceilalti tineri si cu familia.  
- Pentru parinti: vor interactiona  mai bine intre ei si cu copiii lor;  vor face fata mai 

bine problemelor si situatiilor de criza; vor avea cunostinte legislative referitoare la 
persoanele cu nevoi speciale; le va creste moralul; vor putea forma un grup de 
suport pentru părinţii altor tineri care vor deveni în viitor beneficiari ai centrului. 

 
 
 
 

Nr Activitati Perioada (in luni) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Pastrarea salarizarii personalului existent (9 persoane) 
2 insp de specialitate psihologi 
1 insp de specialitate 
1 sofer 
4 ingrijitori 
1 ingrijitoare 

× × × × × × × × × × × × 

2 Oferirea de servicii specializate:Stabilirea planurilor de interventie pentru 
beneficiari Educatie specializata; Consiliere psihologica si profesionala; 
Pregatire si orientare profesionala; Hrana; Transport; Gazduire temporara; 
Recuperare; Ingrijire personala; Asistenta Sociala 

× × × × × × × × × × × × 

4 Initierea de noi proiecte in parteneriat public-privat x x x x x x x x x x x x 
5 Mediatizare proiect  

Lobby pt. sustinerea drepturilor tinerilor cu handicap  
x     x      x 
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Posibilitatea de continuare a proiectului  
 

Asociatia ALTERNATIVA 2003 are deja acreditarea serviciilor sociale oferite in 
Centre din partea Ministerului Muncii, din  2011 privind desfasurarea de catre 
persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial a unor servicii sociale in 
domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap. 

De asemenea, Asociatia ALTERNATIVA 2003 a castigat de la Ministerul Muncii 
acordarea subventiei conform Legii 34/1998 pentru serviciile acordate pentru anul 
2013. 

Asociatia ALTERNATIVA 2003 este autorizata de ANC ca formator in meseria 
de modelator in ceramica. 

De asemenea activitatile cu tinerii sunt sustinute prin donatii, sponsorizari. 
Activitatea de depunere de proiecte la organizatii finantatoare in vederea 

obtinerii de granturi pentru continuarea oferirii de servicii in cadrul Centrului de Zi 
Alternativa va continua, pentru sustinerea activitatilor proiectului si dupa incheierea 
acestuia. 

 
 

Data: 05.07.2013 

 


