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RAPORT  DE  ACTIVITATE   
AL  AHNR- FILIALA JUDEłEANĂ ARAD 

IANUARIE – DECEMBRIE  2007 
 

AsociaŃia HandicapaŃilor Neuromotor din România (AHNR) – Filiala JudeŃeană Arad este o 
organizaŃie  neguvernamentală care apără drepturile persoanelor cu handicap neuromotor din judeŃul 
Arad. În perioada  ianuarie – decembrie 2007 AHNR-Filiala JudeŃeană Arad a desfăşurat 
următoarele activităŃi: 
 

1. Negocieri pentru noul spaŃiu şi semnarea Contractului de Colaborare cu DDAC DirecŃia de 
Dezvoltare şi AsiatenŃă Comunitară Arad 

2. Adunarea Generală a AHNR-Filialal JudeŃeană Arad 
3. Derulări de proiecte: 

a. “Nu eşti singură” – proiect finanŃat de Club Rotary Alzenau/Germania şi Club 
Rotary Arad/România 

b. Schimb de experienŃă între AsociaŃia Persoanelor cu Handicap din Gyula şi AHNR-
Fil. Jud. Arad 

c. Promovarea personelor cu handicap  
4. Consiliere şi consultanŃă acordată atât membrilor asociaŃiei cât şi tuturor persoanelor cu 

handicap care au solicitat acest lucru în diferite domenii – legislaŃie, drepturi, gasirea unui 
loc de muncă, etc. 

5. MenŃinerea legăturii cu mass media locală  
6. ÎmpărŃire de scutece 
7. S-au acordat pachete cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun 

 
 
1. Negocieri pentru noul spaŃiu şi semnarea Contractului de Colaborare cu DDAC DirecŃia 

de Dezvoltare şi AsiatenŃă Comunitară Arad 
 

Prin adresa Nr.8986/1.03.2007 primită de la Primăria Municipiului Arad am fost anunŃaŃi că spaŃiul 
solicitat de asociaŃia noastră din PŃa Plevnei nr.1 a fost preluat în administrare de serviciul public 
DirecŃia de Dezvoltare şi AsiatenŃă Comunitară Arad urmând să fie atribuit AHNR—Filiala Jud. 
Arad sub formă de închiriere, asociere, parteneriat sau colaborare.  

 
Începând cu luna aprilie 2007 AsociaŃia HandicapaŃilor Neuromotor din România – AHNR – Filiala 
JudeŃeană Arad a început negocierile cu doamna Stern Clara pentru prelungirea termenului necesar 
eliberării spaŃiului din imobilul din Str. Tribunul Dobra nr.9, Arad la noul sediu care necesita 
renovări. 

 
În data de 27 iunie 2007 s-a semnat Contractul de Colaborare Nr.63 între DirecŃia de Dezvoltare şi 
AsiatenŃă Comunitară Arad - reprezentată prin director executiv Nagy Etelca şi director executiv 
adjunct Carmen Radu - şi AHNR-Filiala JudeŃeană Arad – reprezentată prin Ecaterina-Ani Jager 
preşedinte.  

 
În perioada iunie-iulie 2007 sediul asociaŃiei a fost mutat la noua locaŃie şi începând cu data de 1 
august 2007 AHNR-Filiala JudeŃeană Arad a început să funcŃioneze la noul sediu. 
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2. Adunarea Generală a AHNR-Filiala JudeŃeană Arad 
În data de 10.05.2007 a avut loc Adunarea Generală (AG) a AsociaŃiei HandicapaŃilor Neuromotor 
din România – AHNR – Filiala JudeŃeană Arad. Scopul AG a fost alegerea membrilor noului 
Consiliu Director şi ai Comisiei de Cenzori ai AHNR-Filiala JudeŃeană Arad.  
 
Astfel membrii Consiliului Director sunt:  

1. JAGER Ecaterina-Ani......Preşedinte 
2. PĂCURARI Ligia ...........Vicepreşedinte 
3. PĂIUŞAN Florica............Vicepreşedinte 
4. KILLICSUK Mariana .....Membru 
5. HĂRDUł Florica ........... Membru 
6. GORDEA Aurelia .......... Membru 
7.  HALIC Florica ...............Membru 

 
Domnul RUS Ştefan - Director Executiv 
Domnul GÎNDAC Constantin (Expert contabil) -  Responsabil Financiar  
 
În Comisia de Cenzori au fost numite următoarele 3 (trei) persoane: 

1. PASCARIU Mihail ..........Preşedinte (reales) 
2. BALTĂ Cornel ................Membru (reales) 
3. FLOCA Tatiana .............. Membru 

 
 
3. Derulări de proiecte 
 
a. Proiectului “Nu eşti singură” – finan Ńat de Club Rotary Alzenau/Germania şi Club Rotary 

Arad/România. 
 
În data de 03.04.2007 a sosit din Alzenau, Germania Domnul Gerd BUTTNER – reprezentantului 
Clubului ROTARY din această localitate. Domnul BUTTNER a fost însoŃit de alte două persoane. 
Scopul vizitei a fost actualizarea datelor privind AHNR-Fil. Jud. Arad în vederea lansării unui 
proiect cu sprijin financir al Clubului ROTARY din Alzenau. AHNR-Fil. Jud. Arad a propus pentru 
sprijin financiar proiectul “Nu eşti singură”.  
 
Proiectul a avut ca scop integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap sever (dependente de 
scaun rulant) şi s-a desfăşurat în cadrul celei de-a XXV-a Intâlniri Aniversare InternaŃionale de la 
Balaton, Ungaria organizată de MEOSZ (FederaŃia NaŃională a AsociaŃiilor Persoanelor cu 
Handicap din Ungaria) sub auspiciile Anului European “Şanse Egale pentru ToŃi” 2007.  

 

ActivităŃile sportive, serile de dans, excursiile cu vaporul, 
vizitarea oraşului Siofok au ajutat beneficiarele să cunoască 
multe persoane cu handicap, să lege prietenii iar pe noi ne-a  
ajutat să cunoaştem problemele invizibile cu care se 
confruntă zi de zi aceste familii dar mai ales să conştientizăm 
faptul că mamele sunt extenuate şi poate chiar şi plictisite, că 
la fel ca şi copiii lor au nevoie de câte o vacanŃă pentru a-şi 
reîncărca bateriile.   
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FinanŃarea proiectului a fost asigurată de cele două 
cluburi Rotary -  Rotary Club şi Rotary ClubAlzenau. 
Transportul a fost asigurat de Universitatea Aurel 
Vlaicu din Arad.    

Acest proiect a fost o oportunitate excelentă pentru 
promovarea imaginii AHNR-Filiala Jud. Arad şi 
semnarea unui parteneriat cu organizaŃia persoanelor 
cu handicap din Gyula. 

 

 

b. Schimb de experienŃă între AsociaŃia Persoanelor cu Handicap din Gyula şi AHNR-Fil. 
Jud. Arad 

În data de 17 iulie 2007 o delegaŃie din partea AsociaŃiei Persoanelor cu Handicap din Gyula au 
sosit la asociaŃie pentru schimb de experienŃă şi semnarea unui contract de colaborare. Prezentarea 
activităŃilor AHNR-Filiala Jud. Arad dar şi ale asociaŃiei naŃionale AHNR au surprins membrii 
delegaŃiei maghiare care au recunoscut că au avut multe de învăŃat de la noi în domeniul strângerii 
de fonduri, derulării de proiecte dar mai ales a activităŃilor de lobby şi advocay legislativ.  

Cu această ocazie a fost semnat Contractul de Colaborare între cele două asociaŃii. Scopul 
contractului este derularea unor conferinŃe organizate de ameble părŃi semnatare şi cu participarea 
unei organizaŃii similare din Bulgaria. În cadrul conferinŃelor vor fi prezentate rezultatele 
monitorizării procesului de accesibilizare ale clădirilor publice, locuinŃelor persoanelor cu handicap 
şi ale mediului înconjurător în aceste Ńări. 

 
c. Promovarea personelor cu handicap  

În luna septembrie 2007 asociaŃia noastră a fost rugată să 
ajute o persoană cu handicap sever să expună picturile 
realizate de aceasta.  

Lili suferă de o boală genetică 
degenerativă numită Charcot-
Marie Tooth şi singura ei 
plăcere este pictura – o 
posibilitate de a-şi exprima 
sentimentele. S-a luat legătura 

cu Palatul Cultural unde există posibilitatea de a expune 20 de 
lucrări.  

În luna octombrie am reuşit să dăm 3 picturi pentru a fi vândute 
prin licitaŃie la Balul Rotary, organizat pentru strângere de fonduri 
în scop umanitar. Suma primită pe 2 picturi a fost 1000 RON. Tot 
pentru expunerea unor tablouri pictate de Lili am contactat 
directorul Teatrului de Stat „Ioan Slavici” care ne-a asigurat că 
oricând putem să expunem dar indicat ar fi la începerea stagiunii.             
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4. Consiliere şi consultanŃă acordată atât membrilor asociaŃiei cât şi tuturor persoanelor cu 
handicap care au solicitat acest lucru în diferite domenii – legislaŃie, drepturi, gasirea 
unui loc de muncă, etc. 

 
În perioada august – decembrie 2007 au fost consiliate peste 550 de persoane cu handicap, în marea 
lor majoritate persoane care nu sunt membrii asociaŃiei. În urma acestor consilieri şi a intervenŃiilor 
directe la Comisia de Expertiză: 

- 12-14 persoane au beneficiat de drepturile prevăzute de lege    
-   6 - 7 persoane şi-au găsit un loc de muncă  

 
Serviciile de consiliere/consultanŃă precum şi sprijinul acordat la întocmirea diferitelor dosare, 
multiplicarea actelor, etc. sunt asigurate de secretarul asociaŃiei (iniŃiat şi pregătit pentru aceste 
servicii), de directorul executiv şi de către preşedinte. 
    
5. MenŃinerea legăturii cu mass media locală  
 
Legătura cu mass media locală este menŃinută prin comunicate de presă şi conferinŃe de presă 
organizate cu diferite ocazii. 
 
6. Împăr Ńire de scutece 
 
În data de 20 octombrie 2007 preşedintele Clubului Rotary 
din Alzenau/Germania însoŃit de un membru al clubului au 
sosit la AHNR-Filiala Jud. Arad cu un transport cu scutece 
de incontinenŃă. Cele 39 de baxuri conŃinând aprox. 300 de 
pachete cu scutece pentru adulŃi au fost împărŃite la peste 60 
de familii. În afară de scutece, au mai fost baxuri cu 
cearşafuri şi aleze pentru persoane cu incontinenŃă. Pachetele 
de scutece solicitate au fost împărŃite doar membrilor 
asociaŃiei Ńinându-se cont în primul rând de situaŃia 
financiară a familiei – ştiind că un pachet cu 30 scutece costă 
53 RON.    
 
     
7. S-au acordat pachete cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun 
 
Cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun au fost impărŃite pachete cu alimente, dulciuri, clementine 
şi jucării la copii, săpun, spray şi şampon la adulŃi. Deşi situaŃia financiară a asociaŃiei este precară, 
am putut oferi cadouri la 60 de familii de Paşte şi la 85 familii de Crăciun datorită sponsorilor: CMI 
Dr. Costea, Birou Notarial, Camera Notarilor Publici Timişoara, FundaŃia CONCORDIA şi Clubul 
Rotary Alzenau/Germania.  
 
Datorită lipsei de spaŃiu nu putem desfăşura momentan nici un fel de proiect care presupune 
activităŃi desfăşurate cu membrii noştri la sediul nou. Singura activitate desfăşurată la sediul 
asociaŃiei va fi  cea de iniŃiere în folosirea computerului în cadrul unui proiect de colaborare cu 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad. Data începerii este stabilită pe luna aprilie 2008.  
 
Arad, 25 ianuarie 2008       Ecaterina-Ani Jäger 
       Preşedinte AHNR- Filiala JudeŃeană Arad 

 


