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Fundația ”Alături de Voi” (ADV) România
ADV România este o organizație neguvernamentală, românească și
apolitică, înființată în februarie 2002.
ADV este furnizor autorizat de servicii sociale. De asemenea, prin
intreprinderea socială Util Deco (secție internă a organizației) este și un
actor important în domeniul economiei sociale, dovadă rezultatele
obținute și în 2015.
Misiunea ADV România este incluziunea persoanelor seropozitive HIV
și din alte grupuri vulnerabile.

ADV Mureș

Centrul național
ADV România

ADV Constanța
 Membrii Consiliului Director: Angela Achiţei, preşedinte ADV
România, Lindi Endicott (SUA), membru – expert internaţional
HIV/SIDA, Petrişor Ostafie, membru – reprezentant al
beneficiarilor.
 Reprezentant legal: Angela Achiţei, preşedinte,
 Date de contact reprezentant legal: 0232/275568;
0745/609209, email: angela.achitei@alaturidevoi.ro .
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Activitatea ADV România a fost recunoscută și apreciată atât la nivel local,
național şi internaţional, fundația primind peste 23 de premii:
 În 16 decembrie 2015, în cadrul Galei Solidarităţii Internaţionale,
organizată de FOND România, Fundaţia ADV România a primit premiu
pentru contribuţia la sporirea solidarităţii globale şi la crearea unei lumi
mai bune;
 În decembrie 2015, fundaţiei i-a fost acordat premiul „Business cu
impact social”, în cadrul Business Days, pentru dezvoltarea Util Decoîntreprindere socială de inserţie.

2015- Eficientizare și investiție pentru dezvoltare
Am investit în dezvoltarea serviciilor
sociale, serviciilor de ocupare și a
celor de prevenire în comunitate,
modelând oameni și oferindu-le o
șansă reală pentru incluziune.

Angela Achiței, președinte
ADV România și FONSS
Pentru ADV România, 2015 a fost
anul în care am analizat activitatea
din ultimii trei ani, am realizat
împreună cu echipa de management
și Consiliul Director o nouă strategie
pentru perioada 2015-2020 și am
facilitat echipei înțelegerea ariilor
strategice asumate, într-o întâlnire
plăcută de team building care a
reunit colegi din toate centrele
fundației - Iași, Constanța și Tg.
Mureș.

Pentru Util Deco, întreprinderea
socială de inserție a fundației,
organizată sub formă de unitate
protejată, anul 2015 a însemnat un
moment de analiză și de eficientizare
a activității. Astfel, am îmbunătățit
procesul de producție în ateliere, am
creat proceduri de eficientizare și am
gândit o nouă strategie de marketing
și vânzare, rezultatele financiare
pozitive fiind dovada cea mai bună a
deciziilor asumate.
Însă cel mai important lucru, de
departe, a fost investiția pe care am
făcut-o în oameni, în crearea de noi
locuri de muncă pentru persoane cu
dizabilități și din grupuri vulnerabile,
în satisfacerea nevoilor clienților de
business și în facilitarea aprobării Legii
Economiei Sociale! De asemenea, am

ADV Romania
 Peste 70 de proiecte derulate și 13 proiecte în curs în 2015,
 132 de locuri de muncă, din care 51 pentru persoane din grup
vulnerabil, 42 de persoane fiind cu dizabilitate,
 30 de voluntari activi;
 838.494 Euro- venituri din activități non-profit,
 5.872.455 euro - cifră de afaceri pe întreprinderea socială Util Deco,
 430.844 euro- plătiți ca de taxe / impozite către bugetul de stat.

adus inovație socială prin crearea
primului program de internship
plătit într-o întreprindere socială
din țară, corelat cu un program de
job coaching și plasare pe piața
muncii a tinerilor din grupuri
vulnerabile.
Pentru FONSS – Federația
Organizațiilor Neguvernamentale
pentru Servicii Sociale, a cărei
președinție este asigurată de ADV
România, 2015 a însemnat
consolidarea poziției de promotor al
dezvoltării serviciilor sociale în
comunitate și creării unei voci unice
la nivel de sector – VOCEA ONG!
Fundația ADV România a
investit cu aceeași responsabilitate
și dedicare și în dezvoltarea
următoarelor platforme și coaliții
pe care le-a înființat alături de alte
organizații – Comisia ONG din
cadrul Consiliului de Dezvoltare
Economică și Socială a județului
Iași, RISE, FOND și Coaliția ONG
pentru Fonduri Structurale, fiind o
voce puternică în demersuri de
advocacy în domenii precum: dialog

social, economie socială, cooperare
pentru dezvoltare, fonduri structurale
ș.a..
În concluzie, ADV România este un
investitor activ în comunitate, creând
plus valoare și schimbări pozitive în
viața oamenilor. În cifre, investiția
organizației se traduce prin: 132 de
locuri de muncă create din care 51
pentru persoane din grup vulnerabil,
42 de persoane fiind cu dizabilitate;
30 de voluntari activi; venituri din
activități non-profit în valoare de
838.494 Euro; cifră de afaceri pe
întreprinderea socială Util Deco de
5.872.455 euro și taxe / impozite
plătite la zi către bugetul consolidat în
valoare de 430.844 euro.
Recunoașterea activității realizate
a venit și prin premiile obținute în
2015: - premiul „Business cu impact
social”, în cadrul Business Days,
pentru dezvoltarea Util Deco și
premiul
pentru contribuţia
la
”Sporirea solidarităţii globale şi la
crearea unei lumi mai bune”, în cadrul
Galei Solidarităţii Internaţionale,
organizată de FOND și FDSC.

ADV România va continua și în 2016 să fie un furnizor activ în
domeniul serviciilor sociale și de ocupare, să mențină statul de lider în
economie socială și să fie o voce puternică pentru sectorul ONG prin
investițiile sustenabile făcute pentru oameni!
Angela Achiței, președinte ADV România și FONSS
www.alaturidevoi.ro

Proiecte derulate în 2015
Parteneriat pentru incluziune
(decembrie 2014 – aprilie 2016)
Proiectul este implementat de un
consorțiu de 9 instituții – Fundația
”Alături de Voi” România promotor, în parteneriat cu DGASPC
Iași, DGASPC Vaslui, Asociația
Alternative Sociale, Asociația Salvați
Copiii, Fundația COTE, Fundația
Serviciilor Sociale Bethany, Fundația
Star of Hope România și Fundația
World Vision România, birourile Iași
și Vaslui.
Scopul proiectului este integrarea
socială și profesională a tinerilor
între 16-29 ani, din grupuri vulnera-

Excelența Sa dna Tove Bruvik Westberg
– ambasadorul Regatului Norvegie, la
lansarea proiectului

bile din județele Iași, Vaslui,
Constanța și Mureș, în special din
mediul rural.
Beneficiarii proiectului sunt 425
tineri aflați în risc de excluziune
socială, din care 66 de etnie
rromă, din județele Iași, Vaslui,
Constanța și Mureș, 8700 tineri
(16-29 ani), 8700 copii (3-15 ani)
și 1740 de parinți/reprezentanți
legali din mediul rural, din 93 de
comune din județul Iași și 81 de
comune din județul Vaslui.

Caravana mobila pluridisciplinară în mediul rural este serviciu
pilot de prevenire, informare și
diagnoză în 12 domenii de mare
interes, dezvoltat prin acest
proiect și furnizat direct în mediul
rural. În 2015 au fost informați
4943 tineri, dintre care 240 de
etnie rromă și 2648 fete. În total
au fost realizate 90 caravane, în
90 comunități rurale: 41 din jud.
Vaslui și 49 din jud. Iași.

7 noi servicii ale ONG-urilor partenere au fost dezvoltate prin proiect.
Una din activitățile sumate de ADV România a fost evaluarea capacității
de muncă a persoanelor cu dizabilități, în cadrul Serviciului de consiliere,
orientare și formare profesională, fiind evaluare cu bateria de teste
CASPER 126 cazuri: 38 în Iași, 38 în Constanța și 50 în Mureș.
www.proincluziune.ro

5 vizite de studiu pentru 81
asistenți sociali/lucrători sociali și
60 cadre didactice din comunitățile
rurale din jud. Iași și Vaslui, cu scopul
de a cunoaște serviciile oferite de
către DGASPC-urile din Iași și Vaslui,
respectiv 7 ONG-uri partenere din
județul Iași.
6 cursuri de instruire pentru 100
asistenți sociali și 50 de cadre
didactice din comunitățile rurale din
județele Iași și Vaslui cu următoarele
teme: ”Educație pentru sănătate”,
”Prevenirea consumului de alcool”,
”Educație parentală”, ”Prevenirea
traficului de persoane și a violenței
domestice” precum și ”Consiliere și
orientare în carieră pentru elevi”,
”Prevenirea abandonului școlar”.
Proiectul este finanțat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri
în situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflaţi 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.

Proiecte derulate în 2015
Vocea ONG pentru comunitate!
(martie 2014- august 2015)
Proiectul este inițiativa ADV
România în parteneriat cu alte 9
organizații neguvernamentale active în domeniul serviciilor sociale
din regiunea NE, care și-au propus
să creeze un pol de putere și o
voce unică în domeniul serviciilor
sociale.
În cadrul proiectului, cei 10
parteneri:
 s-au coalizat și au înființat
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii
Sociale – FONSS (detalii pe
www.fonss.ro);

www.voceaong.ro

 au format 21 specialiști în scrierea și implementarea de
proiecte cu finanțare de la
autorităţi locale;
 au organizat trei întâlniri de lucru
cu ONG-urile din regiunea NE, la
Iași, Bacău și Suceava, în care cei
91 participanți au inventariat
necesitatea de intervenție a
federației;
 s-a realizat promovarea sectorului ONG din domeniul serviciilor sociale atât prin “Caravana
consilierilor” cât și prin prezentarea FONSS la diferite evenimente naționale (Forumul ONG,
Conferința FSC, Workshop CMSC,
Seminarul Comitetului Economic
și Social European, Colegiul Național al Asistenților Sociali,
Parlamentul European, lansarea
Centrului de Resurse pentru
Coaliții).

www.fonss.ro

Un rol important în
promovarea ONG-urilor a avut
și ziarul “Vocea ONG”- cu
apariţie lunară în 1500 de
exemplare print şi distribuţie
natională în format electronicpagina web www.fonss.ro şi
pagina de Facebook Vocea
ONG.
Cercetarea
"Capacitatea
ONG-urilor din regiunea NE în
furnizarea serviciilor sociale
versus disponibilitatea de
contractare a autorităților
locale și județene", Newsletter
Vocea ONG, Broșura Vocea
ONG de NE, sunt de asemenea
resurse importante create în
cadrul proiectului.
Monitorizarea
activității
Consiliului Local și Județean
Iași, prin participarea la ședințele CL și CJ și la comisiile de
specialitate a reprezentanților
ONG-urilor (peste 25 de astfel
evenimente)
au
crescut
vizibilitatea
și
încrederea
sectorului ONG în calitatea sa
de partener de dialog a
autorităților.
Proiectul a fost finanțat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în
România.

Proiecte derulate în 2015
Impact Direct
(aprilie 2015 – martie 2016)
Proiectul IMPACT DIRECT!, derulat
de Fundaţia „Alături de Voi”
România,
în
parteneriat
cu
organizaţia CARITAS Norvegia şi
finanţat prin granturile SEE 2009 –
2014, în cadrul Fondului ONG în
România, a răspuns deficitului de
servicii specializate pentru copii şi
tineri
aflaţi
în
situaţii
de
vulnerabilitate (dizabilitate, etnie
romă, migraţie s.a.), prin dezvoltarea
unui pachet inovativ şi integrat de
servicii sociale, în judeţele Iaşi,
Constanţa şi Mureş.
Principalele obiective asumate
prin acest proiect sunt: creşterea

calităţii vieţii pentru 300 copii şi
tineri, prin serviciile centrelor de zi
ADV România, pilotarea a două
servicii inovative – internship şi job
coaching, replicarea unui serviciu de
sprijinire a migranţilor după modelul
CARITAS Norvegia şi întărirea
capacităţii
ADV
în domeniul
serviciilor sociale.
S-a lucrat și pe linia documentării
și generării unui model de
intervenție în situații de criză
deoarece
s-a
observat
lipsa
coordonării
instituțiilor
și
a
procedurilor armonizate.

Seminar cu autoritățile și ONG-urile din domeniul serviciilor socio-medicoeducaționale din județele Iași, Constanța și Mureș.

/IMPACTDIRECTADV/

Care este intervenția
în situații de criză?
Poate fi generat un
model de intervenție?

Intervenții la nivelul tinerilor prin proiectul ”Impact Direct”

IMPACT DIRECT
Servicii sociale directe pentru
grupuri vulnerabile și
incluziune socială

Proiectul a mai avut și o
componentă de dezvoltare și
consolidare organizațională, care a
permis realizarea unei întâlniri de
planificare
strategică
pentru
următorii ani a ADV România și un

teambuilding.
Tot în cadrul acestui proiect a fost
derulat un eveniment brand ADV
România- Funda Umană-simbol al
solidarității cu persoanele infectate și
afectate HIV/SIDA.

www.clubultinerilor.eu

Proiecte derulate în 2015
Oportunități pentru adolescenți!
(iulie 2014 – iulie 2017)
Proiect implementat în județele
Iași și Constanța de către Fundația
“Alături de Voi” România, în
parteneriat
cu
Inspectoratele
Școlare Județene din Iași și
Constanța, DGASPC-urile Iași și
Constanța și Direcția de Asistență
Comunitară Iași, cu asistența
tehnică și financiară a Reprezentan-

ței UNICEF în România.
Scopul proiectului este oferirea
de servicii specializate adolescenților, cu vârste cuprinse între
10-18 ani, care aparțin grupurilor
vulnerabile din județele Iași și
Constanța, în vederea dezvoltării
optime și a integrării sociale a
acestora.

2 cursuri de formare pentru
cadrele didactice din Iași și
Constanța, cu titlu: Prevenirea
comportamentelor de risc în rândul
adolescenților, prin educație pentru
sănătate
Participanți: 32 cadre didactice –
Constanța, 21 cadre didactice – Iași
În cadrul cursurilor au fost abordate aspecte din domeniul educației
pentru sănătate (particularități anatomice și fiziologice, contracepție,
sarcină, ITS, HIV/SIDA), aspecte legate de consumul de droguri precum și
metode de lucru cu adolescenții privind abordarea acestor teme.
Clubul Tinerilor ADV România

1 competiție de proiecte:
“Schimbă direcția! Alege sănătos!”,
derulată în perioada 8 aprilie – 30
iunie 2015, în rândul adolescenţilor
cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani
din şcolile din municipiile Iaşi şi
Constanţa.
S-au primit 9 aplicații (5 aplicații
– Iași și 4 aplicații – Constanța).

Câștigători (au primit suma de
500 $ pentru implementarea
proiectelor propuse):
 Iași: Liceul Teoretic “Vasile
Alecsandri” și Colegiul Economic
Administrativ,
 Constanța: Liceul Teoretic “Lucian Blaga” și Liceul Tehnologic
“Ion Podaru” Ovidiu.

Campanii de informare în școli
Proiectul prevede și derularea de
caravane informative în școlile din
Iași și Constanța pe teme legate de
HIV/SIDA, educație sexuală,

violență domestică, trafic de
persoane, consum de droguri,
prevenirea abandonului școlar.
3945 adolescenți din școlile din
Iași și Constanța au aflat informații
importante despre sexualitate (corp,
modificări, BTS-uri, contracepție,
consecințele
unui
act
sexual
neprotejat), trafic de persoane
(metode de recrutare, profilul
victimei/agresorului), bullying, abandon școlar (cauze, importanța
finalizării studiilor, perspective).
Detalii pe www.clubultinerilor.eu

“Pentru programul de asistență
psiho-socială anul 2015 a fost un an
în care am dezvoltat noi servicii
pentru beneficiari și ne-am diversificat grupul țintă, ceea ce ne-a oferit
prilejul să cunoaștem mult mai bine
problematica copiilor, adolescenților
și tinerilor, indiferent de particularitățile lor și să le înțelegem nevoile.
Am descoperit în ei niște oameni
frumoși, cu multe frământări (relații
tensionate cu părinții, stimă de sine
scăzută, imagine de sine deformată,
dezorientați, fără repere, fără
perspective, demotivați, cu anturaje
nepotrivite). Acest lucru ne-a făcut să
conștientizăm încă o dată, că e
datoria noastră să-i sprijinim să-și
mențină interesul pentru studiu și
curiozitatea față de nou, să iubească
și să privească cu încredere omul din
oglindă, să vadă în fiecare situație
dificilă o oportunitate, să-și identifice
punctele forte și să profite de
resursele din jur.
Credem că investiția în servicii
sociale este cea care asigură
dezvoltarea societății, generând
schimbări consistente, astfel că ne
vom implica în continuare în
programe pentru copii, adolescenți și
tineri.”
Ramona Marian, psiholog și
Anca Prisacaru, asistent social

Evenimente derulate în 2015
Coordonarea națională a acțiunii de integrare
a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România
Scopul evenimentului a fost
susţinerea integrării sociale a
resortisanţilor ţărilor terţe cu
drept de şedere legală în România,
prin creşterea nivelului de
cunoaştere
a
fenomenului
migrației şi a străinilor aflaţi legal
pe teritoriul ţării noastre.
Evenimentul “Iași, oraș multicultural” a fost desfășurat în perioada 6
– 9 aprilie 2015, la Centrul de Conferințe Providența, Iași în cadrul Edu
Funny Fest (Școala altfel).

Pe parcursul celor 4 zile, elevii din județul Iași (clasele V – XII) au avut
ocazia să afle informații interesante despre câteva țări din afara Uniunii
Europene (Afghanistan, Tunisia, Turcia și Republica Moldova), să afle
informații despre cetățenii străini care locuiesc pe teritoriul României și
să stea de vorbă cu unii dintre aceștia.

Proiecte în parteneriat derulate în 2015
ONG-uri mai puternice împreună! - Lobby și advocacy pentru
crearea de oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de
servicii sociale în accesarea finanțarilor publice
(1 aprilie 2014 – 30 noiembrie 2015)
ADV România este unul din
partenerii Confederației CARITAS
România în implementarea acestui proiect la nivel național, care
și-a propus influențarea politicilor
publice de finanțare a serviciilor
sociale, prin participarea activă a
organizațiilor neguvernamentale
(ONG-uri) la crearea unui cadru
favorabil funcționării și finanțării
serviciilor sociale în România.
Contribuția fundației a constat în
valorificarea expertizei deținute ca
furnizor autorizat de servicii
sociale prin organizarea de
consultări în Regiunea Nord Est și
implicarea directă în activități de
lobby și advocacy în domeniu.

Proiectul a fost finanțat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul
Fondului
ONG
în
România.
Detalii pe www.caritas.org.ro

Proiecte în parteneriat derulate în 2015
SIM- sisteme inovative pentru muncă
(martie 2014 – septembrie 2015)
ADV România a fost unul din
partenerii Centrului de Devoltare
Socială T&Co (CDS) în implementarea
proiectului “Sisteme inovative pentru
muncă-SIM”. Scopul proiectului a fost
de creștere a șanselor de ocupare și
îmbunătățire a calității vieții pentru
minim 270 persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă din
regiunea Nord Est.

ADV România a organizat în
cadrul acestui proiect 6 cursuri
gratuite (4 de Formator și 2 de
Competențe comune-competențe
informatice) pe care le-au absolvit
100 de șomeri.

În cadrul proiectului, ADV
România a fost acreditată la AJOFM
Iași ca furnizor de Servicii de
informare și consiliere profesională
și de mediere a muncii pe piața
internă și a fost autorizată de către
ANC să desfășoare cursuri de
formare în domeniul Competențe
comune -competențe informatice.

Specialiștii ADV au consiliat și
orientat pe piața muncii peste 300
de persoane, iar în urma medierii
și-au găsit un loc de muncă un
număr de 30 persoane.
Proiectul a fost cofinanțat din FSE prin POSDRU, detalii fiind postate pe
www.centruldezvoltaresociala.ro/sisteme-inovative-pentru-munca.

Proiecte în parteneriat derulate în 2015
Europa noastră socială prin implicare civică locală
Acesta este un proiect al
societății civile ”Europa pentru
Cetățeni”, coordonat de catre
Ballymun
Job
Centre,
în
parteneriat cu ADV România,
Dublin net, ENSIE și Abele Lavoro
Consorzio Sociale.
Scopul
proiectului
este
creșterea implicării civice a
cetățenilor din zone urbane defavorizate în luarea de decizii la
nivel local pentru a implementa
programul UE privind “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunicării”.

Prin proiect se urmărește:
1. Crerea unei metodologii pentru
angrenarea participării civice a
cetațenilor
din
zone
dezavantajate
pentru
a
influenţa politicile și deciziile
locale,
2. Realizarea unei cercetări despre
problematica participării publice
în România.
3. Înaintarea unor recomandări
privind îmbunătățirea mecanismelor de participare civică cât și
a proceselor politice la nivel
UE.

Participarea activă a ONG-urilor în
managementul fondurilor europene
(iunie 2014 – octombrie 2015)
ADV România, ca organizație parteneră a Centrului de Resurse pentru
Participare Publică, a implementat proiectul „Participare activă a ONGurilor în managementul Fondurilor Europene”, proiect ce răspunde nevoii
de creștere a capacității Coaliției ONG-uri pentru Fonduri Structurale și a
implicării societății civile în managementul fondurilor europene.
Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Detalii pe www.banieuropeni.org

Proiecte în parteneriat derulate în 2015
Dezvoltarea de parteneriate în vederea consolidării
antreprenoriatului social
(1 februarie 2015 – 31 ianuarie 2018)
ADV Romania este una din
organizațiile partenere ale Fundației
NESsT Romania în implementarea
proiectului
”Dezvoltarea
de
parteneriate în vederea consolidării
antreprenoriatului social!” a cărui scop
este sprijinirea, susținerea financiară și
dezvoltarea întreprinderilor sociale din
România prin transfer de experiență
inclusiv de la parteneri elvețieni.
Proiectul este co-finanțat de Elveția
prin intermediul Programului de
Cooperare Elvețiano-Român pentru
reducerea disparităților economice și
sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse.
Detalii pe http://www.nesst.org/romania

Economie socială- implicare și responsabilitate
(15 octombrie 2014 – 14 noiembrie 2015)
ADV România a fost una din organizațiile partenere a Asociației ASSOC, în
implementarea proiectului ”Economia socială – implicare și
responsabilitate”. Scopul proiectului a fost promovarea conceptului de
economie socială în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și Vest ca
instrument de valorizare a resurselor comunității și înființarea de
întreprinderi sociale”.
Proiectul a fost co-finanțat din FSE prin POSDRU. Detalii pe www.assoc.ro

BRAND ADV România
Funda umană- simbol al solidarității cu persoanele
infectate și afectate HIV/SIDA
Funda Umană este un eveniment
brand al ADV România, ajuns la a Xa ediție. Funda Umană a fost
organizată în cadrul proiectului
“Impact direct!” derulat de ADV
Romania
în
parteneriat
cu
Organizația Caritas Norvegia.
Astfel, în perioada 15 noiembrie 5 decembrie 2015, ADV România a
realizat, în Iași, Constanța și Mureș, o

Iași

sumă de campanii de informare cu
privire la importanța unei vieți
intime sigure pentru prevenirea
transmiterii infecției cu HIV, prin
intermediul discuţiilor directe cu
grupuri organizate (elevi/studenți).
În cadrul acestor campanii au
primit informații aproximativ 2000
persoane.
FUNDAUMANA.ADVROMANIA

Gala „10 ani de solidaritate” a adunat cca. 500 persoane care au
comemorat împreună momentele deosebite trăite în cei zece ani, în care
ieșenii și-au afirmat solidaritatea, prinzându-se simbolic în „Funda Umană”.

Constanța
“Funda Umană simbol al
solidarității cu persoanele infectate
și afectate HIV/SIDA” a fost marcată
prin realizarea unui lanț uman și
aprinderea de lumânări în memoria
celor care au fost uciși de această
maladie. Au participat aproximativ
250 persoane.
Tg. Mureș

A avut loc o conferință de presă
urmată de o campanie stradală de
informare privind prevenirea
transmiterii HIV și promovare a
testării voluntare. “Funda umană”
și marșul comemorativ pentru
victimele SIDA au fost realizate în
prezența a aproximativ 250
persoane.

Proiectul ”Impact Direct” s-a derulat în perioada 1 aprilie 2015 – 31
martie 2016 și a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
www.fundaumana.ro

BRAND ADV România
Școala de vară
2015 este al 12-lea an în care am organizat școli de vară, pentru a
transmite tinerilor, într-un cadru plăcut, informații de mare utilitate
pentru ei. În acest an, proiectele ne-au permis chiar mai multe ediții, ceea
ce ne-a bucurat, pentru că astfel am putut multiplica numărul
beneficiarilor noștri, 70 de tineri fiind informați în cadrul acestui
eveniment.
Școala de vară pentru adolescenți “Be smart! Be safe!”
A avut loc în perioada 23 – 26
iunie 2015, la Moeciu, județul
Brașov.
Au participat 20 adolescenți cu
vârste între 14 și 18 ani, din Iași și
Constanța, care au desfășurat
activităţi menite să le faciliteze
înţelegerea
conceptului
de
sexualitate, privită ca un concept
Activitatea s-a derulat în cadrul
holistic, care implică atât partea modelului
„Oportunități
pentru
fizică, cât și cea emoțională, adolescenți”,
implementat
de
cognitivă, motivațională.
Fundația “Alături de Voi” România, cu
sprijinul tehnic și financiar al
Reprezentanței UNICEF în România.
ClubulTinerilor.ADVRomania/

Școala de vară ”Educație pentru viitorul tău”

La Gura Humorului, Suceava,
în septembrie 2015, au avut loc
două ediții ale școlii de vară
”Educaţie pentru viitorul tău”,
organizate pentru 50 tineri, cu
vârste cuprinse între 18 și 25 ani,
din mediul rural, jud. Iași și
Vaslui.
S-a urmărit formarea și consolidarea anumitor abilităţi personale, de
relaţionare, de auto-cunoaştere şi dezvoltare a abilităţilor de viaţă
independentă, cunoştinţelor în domenii de interes pentru tineri, esenţiale
pentru viitor: educația pentru sănătate (prevenirea ITS, HIV/SIDA,
prevenirea consumului de alcool și droguri), orientarea în carieră și
construirea unui drum profesional.

Aceste școli de vară au fost
realizate
prin
proiectul
”Parteneriat pentru incluziune”
cofinanţat în cadrul apelului
„SINERGII PENTRU VIITOR –
tineri în situații de risc”, în cadrul
Mecanismului
Financiar
al
Spațiului Economic European
(SEE) 2009-2014.

ADV România- furnizor de formare profesională
Organizația
furnizează
cursuri
contra-cost
sau
gratuite,
în
funcție
de
existența sursei de finanțare,
pentru acoperirea cheltuielilor
de organizare.
La toate aceste cursuri este
valorificată experiența specialiștilor ADV, atât în teorie cât și
în practică, organizația având
între
proprii
angajați
9
formatori calificați.
În 2015 au fost organizate 7 cursuri contra cost (107 absolvenți) în
domeniile: legatorie manuală, formator, antreprenor în economie socială,
manager de întreprindere socială și arhivar.

Alte 6 cursuri – în domeniile formator
și competențe comune-competențe
informatice (100 absolvenți) au fost
gratuite pentru cursanți, costurile de
organizare fiind acoperite din proiecte.

O premieră a anului 2015 este
acreditarea cursului de Arhivar.
www.cursuri.alaturidevoi.ro

Echipa ADV România la teambuilding
”Ultimul an pentru mine a fost unul cu adevărat special. De ce? Pentru
că în anul 2015, după perioada de voluntariat şi cea de acomodare, am
început să înțeleg mai în detaliu ce înseamna familia ADV.
Dacă ar fi să fac un mic rezumat în care să scot în evidență cele mai
importante modificări din viața mea, anul 2015 a fost acel an în care simt
ca m-am maturizat cel mai mult.
Poate e puțin forțată această formulare, însă acum sunt o persoană
ceva mai ordonată, mai sigură pe mine, având în vedere cunoștințele
acumulate.
Am zâmbit mult în 2015 și asta cred că s-a văzut. Treptat am devenit
mai responsabil și am învățat să iau decizii, chiar dacă uneori nu au fost
cele mai bune. Sunt totuși încrezător în mine și în ceea ce va urma. Știu că
fac ceea ce îmi place.
Pentru noul an, îmi doresc ca misiunea ADV să meargă mai departe, să
ajungă la oameni, să fie înțeleasă și implementată acolo unde este cu
adevărat nevoie.
Necula Mihai Andrei, angajat ADV, persoană cu dizabilități

Resursele umane ale ADV România în 2015
Statistic,
avut un
angajați
contracte
care:

în anul 2015, ADV a
număr de 132 de
(cele
mai multe
de până acum), din

 la începutul anului – 93,
 la sfârșitul anului – 85.

Departamentul de resurse umane
ADV România a avut, în 2015, o
activitate
intensă,
fiind
procesate/elaborate peste 2000
de documente.
Au fost realizate 31 de
contracte individuale de muncă
noi, din care 6 pentru persoane cu
dizabilități.

Motivarea și coagularea echipei prin teambuilding
69 de angajaţi ADV România din toate cele 3 centre - Iaşi, Constanţa şi
Mureş, au participat la teambuilding, în perioada 9 - 11 octombrie 2015,
la Tg. Ocna, jud. Bacău.

Activitatea a fost organizată
pentru a aduce în atenția tuturor
angajaţilor acțiunile preconizate a
fi derulate în următorii 5 ani, dar şi
de a forma angajaţii în domenii
precum “Comunicare business.
Social media. Networking” sau
„Puterea motivaţională a cuvintelor
şi gândirea pozitivă”.

Planificarea strategică a organizației pentru perioada 2015-2020
În perioada 18 - 20
septembrie 2015, la Văratec,
jud. Neamţ, 13 membri din
Consiliul Director și din echipa
de management a ADV
România, au participat la
întâlnirea de lucru privind
realizarea planificării strategice
a organizației pentru 20152020.
Iată direcțiile pe care ADV România se va dezvolta în următorii ani:
 Să răspundă direct nevoilor de incluziune ale grupurilor dezavantajate
social din România, prin dezvoltarea de pachete integrate de servicii de
prevenire, servicii sociale și de ocupare.
 Să investească în dezvoltarea sectorului de economie socială ca soluție
de integrare și tranziție spre piața liberă a muncii a persoanelor
dezavantajate social.
 Dezvoltarea şi crearea de servicii integrate în comunitate şi de
parteneriate sustenabile cu furnizori publici și privați de servicii sociale
și de ocupare pentru punerea în aplicare a strategiilor județene,
naționale, europene în domeniul combaterii sărăciei și excluziunii
sociale.

BRAND ADV România
Întreprinderea socială Util Deco
În
cadrul
ADV
România
funcționează ca secție internă
întreprinderea socială Util Deco,
unitate protejată autorizată, prin
care sunt oferite locuri de muncă
protejate persoanelor cu dizabilități.
Util Deco trebuie privit ca un
serviciu avansat de asistență socială,
deoarece în cadrul acestei structuri
se acordă suport necesar înainte de
independența totală a persoanei cu
dizabilități - și anume angajarea
protejată și integrarea într-un loc de
muncă obișnuit.

se asigură de succesul încadrării
persoanei cu dizabilități.

Util Deco și-a desfășurat
activitatea în 2015, în Iași,
Constanța și Tg. Mureș, având
activitate de producție și prestări
servicii, în mai multe domenii:
croitorie și personalizare prin
diverse tehnici, legătorie manuală,
arhivare fizică și electronică,
depozitare de arhivă, distribuție de
produse IT, birotică, papetărie,
produse de igienă, echipamente de
protecție ș.a.

În 2015 prin Util Deco s-a
dezvoltat
un
serviciu
pilotjobcoaching – ce presupune
angajare asistată și mediere.
Angajatori și angajați, persoane cu
dizabilități, sunt sprijiniți pentru
depășirea perioadei de încadrare și
adaptare de către profesioniști care
www.utildeco.ro

”Anul 2015 a fost, pentru Util Deco,
un an al schimbărilor şi al provocărilor,
dar şi un an al lecţiilor învăţate. Deşi a
început cu o perioadă de instabilitate,
scopul Util Deco - acela de incluziune în
muncă a persoanelor cu dizabilităţi ne-a motivat să ne menţinem
încrederea şi curajul şi să iniţiem o
serie de schimbări în activitatea
noastră, care şi-au dovedit în scurt
timp eficienţa. Analiza obiectivă a
activităţii
din
anii
anteriori,
eficientizarea procedurilor de lucru şi
suflul pozitiv adus în echipa Util Deco
de noii colegi, ne-au condus către
echilibru, stabilitate şi numeroase
satisfacţii. Mai mult, anul 2015 ne-a
confirmat încă o dată că angajatul cu
dizabilităţi este un angajat valoros,
care poate oferi servicii şi produse de
calitate şi care contribuie, alături de
ceilalţi membri ai echipei, la
menţinerea activităţii la standarde
ridicate de performanţă şi la satisfacţia
clienţilor.”
Mădălina Sauciuc- coordonator
Util Deco Iași

Rezultate economice
Anul 2015 a fost unul dificil
pentru ADV România, deoarece
au fost multe proiecte în
derulare, ceea ce a necesitat un
bun management tehnic și
financiar, pentru ca organizația
să nu rămână fără lichidități.
Pe altă parte, unele proiecte
se apropiau de final, ceea ce
necesita o raportare minuțioasă
și măsuri de management
financiar pentru a fi recuperate
integral cheltuielile eligibile pe proiecte.
În ceea ce privește activitatea economică a organizației, aceasta s-a
realizat prin întreprinderea socială Util Deco, o structură care după o
perioadă de dezvoltare, a trecut printr-o etapă de evaluare și prin prisma
rapotului cost-eficiență.
În 2015, ADV România a gestionat un buget de venituri de 6,873,294
euro și a înregistrat cheltuieli de 5,793,822 euro.
Veniturile organizației sunt din activitatea economică și activități fără
scop patrimonial – de la finanțările europene și finanțări naționale la
donații sau sume direcționate din impozitul pe venitul global, de către
diverse persoane fizice.
Cheltuielile organizației sunt de asemenea, aferente activității din
cadrul proiectelor asumate de ADV, la care se adaugă cele pentru
realizarea activității economice.
Veniturile totale ale organizației au fost de 6 873,294 euro.
Venituri din activități FSP
Venituri din AE

3,727,108 lei
26,824,685 lei
Total 30,551,793 lei

€ 838,494
€ 6,034,800
€ 6,873,294

Venituri din activități FSP
Subvenții
somaj
1%

Altele

1%
Venituri din
finanțări
nerambursabile
95%

Donații și sponsorizări
primite
3%

Venituri din finanțări nerambursabile
Donații și sponsorizări primite
Subvenții somaj
Altele
În ceea ce privește activitatea economică, trebuie să remarcăm și că
Util Deco (întreprinderea socială a ADV România) a înregistrat în 2015 o
cifră de afaceri de 5,872,455 euro (26,103,063 lei), numărul de clienți
ridicându-se la 1635.
Procentual veniturile sunt:
Venituri din
activități FSP
12%
Venituri din
AE
88%
Venituri din activități FSP
Venituri din AE

Cheltuieli
ADV România, ca orice ONG, este un investitor în comunitate, dovadă
contribu-țiile sale- taxe și impozite, dar și servicii sociale gratuite pentru
beneficiari, care altfel ar trebui să fie asigurate din bugetul public și
locurile de muncă ce au fost create sau menținute.
Doar contribuțiile sub formă de taxe și impozite, s-au ridicat în 2015, la
430,844 euro.
Platit la BS si BASFS
€ 430.844
€ 174,189

TVA PLATIT LA BS

CONTRIBUTII SI IMPOZIT PE
SALARII PLATITE LA BS SI BASFS

€ 256,655
€0

€ 100,000

€ 200,000

€ 300,000

Cheltuieli cu resursa umană pe organizație
Cheltuieli cu RU - Total
Medie lunară
Numar mediu salariați

2,829,265 lei
235,772 lei
89

€ 636,505
€ 53,042

Cheltuieli cu activitatea economică
Totalul cheltuielilor cu activitatea economică s-au ridicat, în 2015, la
25,753,540 lei (5,793,822 euro), iar investițiile realizate au reprezentat
0,52% din total.
Total cheltuieli AE
Investiții

25,753,540 lei € 5,793,822
135,086 lei
€ 30,391
0.52%

ADV România în mediul ONG
Investitor în comunitate
ADV România investeşte în comunitate fiind unul din promotorii
conceptului de economie socială și a Legii Economiei Sociale, adoptată în
iulie 2015. Pentru dezvoltarea sectorului, organizează periodic cursuri de
formare de antreprenor și manager în economie socială, vizite de studiu,
târguri naționale și asigură consultanță și coaching pentru dezvoltare de
întreprinderi sociale.

Formator și lider de opinie
ADV
România
comunică
informații
diverse
destinate
beneficiarilor, ONG-urilor dar și
comunității în general, fiind
formator de opinie.
De asemenea, ADV România este
portavoce pentru mediul ONG fiind
una dintre organizațiile care își
asumă și transmiterea informațiilor
și opiniilor dinspre mediul ONG, spre
autorități.
Comunicarea organzației se face
prin medii diverse, clasice și online.

Organizația deține o platformă
de 13 site-uri - alaturidevoi.ro,
hivsida.ro,
utildeco.ro,
clubultinerilor.eu,
jobdirect.ro,
doilasuta.eu,
unitatiprotejate.ro,
fundaumana.ro, depozitarhivare.ro,
costumecarnavalcopii.ro, fonss.ro,
voceaong.ro, proincluziune.ro – cu
140.000 de vizitatori unici.
De asemenea, suntem prezenți
pe reţele de socializare și postăm
informații
pe
site-uri
de
comunicate.

Începând cu iulie 2015, ADV România este membră în Comitetul de
Monitorizare al Programului Operațional Regional 2015 - 2020.
Membru în rețele,
coaliții și federații

ADV România este membru activ
în mai multe rețele naționale și
internaționale, printre care și
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale –
FONSS (membru fondator, ADV
România
deține
președinția
federației); Consiliul de Dezvoltare
Economică și Socială al Județului
Iași (fundația deține vicepreședinția
Comisiei ONG); RISE România –

Rețeaua Română a Întreprinderilor
Sociale de Inserție prin activitatea
economică (membru fondator);
FOND (membru fondator), Coaliția
ONG pentru Fonduri Structurale
(membru
fondator),
Asociația
Internațională de Economie Socială,
Pactul Regional pentru Ocupare și
Incluziune Socială Nord Est, Rețeaua
Împreună, AIDS Action Europe,
People Living with AIDS, CONCORD
şi Pactul de Integritate ECOSOC.

Peste 500 de instituții din țară și nu numai (autorități publice și centrale,
ONG-uri, mass-media, companii ș.a.) au fost sau sunt parteneri ADV
România, în acțiuni/proiecte și programe derulate de fundație.

Mulţumim beneficiarilor noștri care au încredere în noi, și cred că
împreună putem ajunge acolo unde nici nu au visat.
De asemenea, mulţumim clienților Util Deco pentru că, prin colaborarea
cu noi de fapt susțin integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități.
Mulţumim și tuturor celor care au sprijinit proiectele organizației, care
au dezvoltat parteneriate cu noi și în acest fel ne-au ajutat să ne
îndeplinim misiunea.
Echipa ADV România
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