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RAPORT  DE  ACTIVITATE   
AL  AHNR- FILIALA JUDEłEANĂ ARAD 

IANUARIE – DECEMBRIE  2008 
 

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 2008 AHNR-Filiala JudeŃeană Arad şi-a continuat 
desfăşurarea activităŃilor începute în anul 2007 şi a iniŃiat acŃiuni noi după cum urmează: 
 

1. Demersuri făcute la oficialităŃi  
2. Derulări de proiecte: 

a. „Monitorizarea aplicarii si implementarii in judetul Arad a Legii 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handica” – proiect finanŃat de 
FundaŃia ALCOA SUA 

b. „Via Ńa pe roŃi” – proiect finanŃat de Club Rotary Arad  
c. „Nu suntem invizibili” – proiect finanŃat de Club Rotary Alzenau 

3. Promovarea persoanelor 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. Demersuri făcute la oficialităŃi  
 

Prin adresa Nr.1/29.01.2008 depusă la Consiliul Local al Municipiului Arad AHNR-Filiala 
Jud.Arad a solicitat scutirea de la plata taxei pentru salubritate pe anul 2008. Cererea a fost 
soluŃionată în mod favorabil. 
 
Se completează dosarul pentru obŃinerea acreditării pe servicii sociale şi se depune la Secretariatul 
Tehnic al DirecŃiei de Muncă şi ProtecŃie Socială.  
 
Prin SentinŃa Civilă Nr.4188 dată în ŞedinŃa Publică din 11.06.2008 de Judecătoria Arad la Dosar 
Nr.3737/55/2007 s-a hotărât ca AHNR-Filiala Jud. Arad să achite suma de 4.555,69 Ron 
reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada aprilie 2005 – octombrie 2005 plus cheltuieli de 
judecată în valoare de 812 Ron. Întreaga sumă a fost achitată de FundaŃia CONCORDIA.  
 
În data de 11.07.2008 se semnează contract cu SC Blue Star Design SRL pentru cumpărarea unui 
Domeniu şi hosting pe reŃeaua de Internet pentru AHNR-Filiala Jud.Arad. Astfel, adresa asociaŃiei 
este http://www.ahnrarad.ro Pe acest site s-au postat informaŃii despre AHNR-Filiala Jud.Arad, 
despre proiectele derulate şi serviciile sociale prestate.   
 
Prin adresa Nr.57/10.08.2008 adresată Ministerului SănătăŃii Publice – Comisia naŃională de 
transparenŃă AHNR-Filiala JudeŃeană Arad a transmis ObservaŃii la Pct. 55 din OUG 93/2008 
privind modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii. Aceste 
observaŃii au fost transmise şi celorlalte şapte filiale ale AHNR care la rândul lor au semnat acest 
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document care apoi a fost transmis din partea asociaŃiei naŃionale. Din păcate nu s-a primit niciun 
răspuns la acest document. 
 
În luna iunie s-a depus un dosar la Consiliul Local al Municipiului Arad pentru acordarea titlului 
Pro Urbe post mortem Doamnei Ioana Monica Antoci – fondatoare şi preşedinte al AHNR asociaŃia 
naŃională şi al AHNR-Filiala JudeŃeană Arad. 

Vineri 22 august 2008 Consiliul Local al Municipiului Arad s-a reunit în şedinŃa festivă în cinstea 
Zilei Aradului, pentru a acorda distincŃii unor personalităŃi care s-au remarcat prin activitatea de 
excepŃie în domeniul social-artistic. Diplomele au fost înmânate de Primarul Municipiului Arad, 
dl.Gheorghe Falcă şi de cei doi viceprimari, d-nii Ovidiu Marian si Levente Bognar.  

 
Titlul PRO Urbe a fost acordat post-mortem d-nei Monica 
Antoci pentru activitatea de excepŃie în domeniul protecŃiei 
persoanelor cu dizabilităŃi. 
 
Cu această ocazie Ecaterina-Ani Jäger 
– Preşedinte al AHNR – Filiala 
JudeŃeană Arad a înmânat Primarului 

Municipiului Arad două cărŃi importante.  
 
 
 
 
Este vorba despre cartea „Paşi spre educaŃia 
incluziva în România” editată de Ministerul 
EducaŃiei în colaborare cu UNICEF şi AsociaŃia 
RENINCO România  

şi despre  
„Culegere de bune practici privind 
includerea educaŃională a copiilor cu 
dizabilit ăŃi severe”.  
 
Publicate „in memoriam IMA - Ioana Monica 
Antoci” ambele cărŃi au la bază experienŃa, ideile şi o 
parte a muncii ei.  
   
 

În data de 25 august 2008 a sosit din Alzenau, Germania Domnul Gerd BUTTNER – reprezentantul 
Clubului ROTARY Alzenau, însoŃit de trei membri ai aceluiaşi club. 
 
Această vizită s-a efectuat în cadrul proiectului „Nu suntem invizibili” derulat de AHNR-Filialal 
JudeŃeană Arad cu sprijin financiar de la Club Rotary Arad şi Club Rotary Alzenau.  
Cu această ocazie s-a primit o imprimantă Minolta QMS 7300 Laser color şi un set de toner rezervă, 
parafină şi forme pentru confecŃionare de lumânări, scutece de diferite mărimi şi un Microbuz 
Mercedes Sprinter adaptat cu rampa mobilă pentru persoanele dependente de scaune rulante. (vezi 
Proces Verbal). 
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În data de 26 august 2008 AHNR-Fil.Jud.Arad a 
organizat o conferinŃă de presă cu ocazia intrării în 
posesia a 20 de scaune rulante noi oferite de Club Rotary 
Arad.  

La conferinŃa de presă au participat 
Preşedintele şi membrii ai Clubului 
Rotary Arad pe anul 2008-2009, fostul 
reprezentanŃi ai Clubului Rotary 
Alzenau/Germania, beneficiarii 
scaunelor rulante care au si plecat cu 

scaunele acasă şi mass media.   
 
 
În luna septembrie 2008 Doamna Florica PĂIUŞAN – Vicepreşedinte al AHNR-Fil.Jud.Arad şi 
Domnul Ştefan RUS – Director Executiv al AHNR-Fil.Jud.Arad au reprezentat asociaŃia la 
Adunarea Generală a A-RENINCO-România care a avut loc în perioada în data de 25-26 septembrie 
2008 la Bucureşti. Cu această ocazie s-a desfăşurat şi ConferinŃa NaŃională „Şcoală pentru toŃi – 
promovarea de bune practici privind incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităŃi severe”. 
 
În perioada septembrie – octombrie 2008 s-au făcut toate demersurile pentru înscrierea în circulaŃie 
a microbuzului Mercedes. 
 
În data de 7.10.2008 AHNR-Fil.Jud.Arad primeşte Certificat de 
Îndeplinire a Standardelor de Calitate privind Furnizarea de Servicii 
Sociale cu o valabilitate de 12 luni. 
 
În data de 21.10.2008 se semnează un Contract de Colaborare între 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului şi AHNR-
Filiala Jud.Arad abând ca obiectiv colaborarea celor două părŃi privind 
terapia prin muncă pentru persoanele cu handicap care se află în 
evidenŃa ambelor instituŃii. Activit ăŃle constau din confecŃionare de 
lumânări din ceară, felicitări şi picturi de mici dimensiuni, în vederea 
socializării, dezvoltării psiho-motorii şi îmbunătăŃirii respectlui de sine 
a persoanelor cu handicap. Contractul s-a semnat pe o perioadă de 12 luni.  
 
Prin adresa Nr.36/04.11.2008 AsociaŃia HandicapaŃilor Neuromotor din România –AHNR- Filiala 
JudeŃeană Arad, solicită acordarea gratuităŃii pentru parcarea autoturismului adaptat pentru 
transportul persoanelor cu handicap neuromotor cu numărul de înmatriculare - AR 09 GYN – 
proprietatea asociaŃiei. Această solicitare este soluŃionată în mod favorabil.  
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În data de 14 noiembrie 2008 a avut loc ŞedinŃa Ordinară a Consiliului Director al AHNR-Filiala 
Jud. Arad. Având în vedere că această întâlnire a fost convocată în urma dpbândirii acreditării 
pentru servicii de consiliere/consultanŃă alături de membrii CD au participat directorul executive, 
responsabilul financiar contabil, preşedintele comisiei de cenzori şi personal administrativ pentru a 
dezbate probleme legate de obiectul de activitate AHNR-Fil. Jud. Arad în urma dobândirii 
acreditării, proiecte care se apropiau de finalizare şi proiecte de viitor precum şi aspecte financiare 
ale asociaŃiei.  
 

2. Derulări de proiecte 2007 - 2008 
 
„Monitorizarea aplicarii si implementarii in judetu l Arad a Legii 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handica” – proiect finanŃat de FundaŃia ALCOA SUA 
Proiectul s-a adresat pesoanelor cu handicap din Arad ale căror drepturi sunt cuprinse pentru prima 
dată în România în "LEGEA nr. 448/din 06/12/2006 privind protecŃia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap". Scopul acestui proiect a fost  monitorizarea aplicării şi 
implementării Legii 448/ din 06/12/2006 în special cu privire la Capitolul II "Drepturile 
persoanelor cu handicap", Capitolul IV "Accesibilitate" si a Capitolului V "Orientare, formare 
profesionala, ocupare si angajare în munca "  
Proiectul s-s desfasurat pe o perioada de 10 luni fiind implicate persoane cu handicap, specialisti si 
experti care au colaborat in permanenta pentru realizarea obiectivelor propuse. Au fost create trei 
Grupuri de Monitorizare cu sarcini bine definite. Astfel, GM1 - a adunat si a diseminat informatiide 
la si pentru persoane cu handicap, a cules informatii de pe Internet, a editat documentele de suport, 
pliantele si fluturasii si s-a ocupat direct de postarea informatiilor pe pagina de Internet la adresa 
http://www.ahnrarad.ro - ALCOA. MG2 - a redactat "Harta accesibilitatii in municipiul Arad" care 
evidentiaza zonele accesibile (zone albe), zonele partia accesibile (zone gri) si zonele inaccesibile 
(zone negre). MG3 - creat Ghidul angajatului si Ghidul angajatorului.  
In decursul celor 10 luni:  

- s-au dat informatii  si au fost indrumate catre organismele din domeniul de interes peste 300 
de persoane cu handicap si apartinatorii lor;  

- au fost identificate peste 15 familii  care traiau in saracie fara a avea habar de drepturile lor 
acordate prin Legea 448/2006;  

- au fost gasite locuri de munca pentru 8 persoane cu handicap si cu sprijinul nostru s-au  
angajat;  

- au fost editate 2 tipuri  de fluturasi , 11 tipuri  de pliante, 7 brosuri pe tip de handicap si 
Raportul de Monitorizare. 1126 de poze au fost facute in municipiul Arad - cuprinzand toate 
cartierele pentru realizarea "Hartii accesibilitatii".  

 
Realizarea obiectivelor propuse de acest proiect a fost posibila datorita spiritului de echipa care a 
dominat relatia Grupurilor de Monitorizare cu voluntarii implicati. 
 
ViaŃa pe roŃi 2007 - 2008 
Acest proiect a fost iniŃiat de AHNR-Filiala Jud.Arad în 2007 şi s-a finaşizat în luna august 2008 cu 
o ConferinŃă de Presă în cadrul căreia au fost predate scaunele rulante la beneficiari. 
Scopul proiectului a fost achiziŃionarea de scaune rulante pentru persoanele cu handicap cu situaŃie 
financiară precară, situaŃie care le privează de posibilitatea achiziŃionării unui scaun rulant atât de 
necesar pentru integrarea lor în comunitate.  
Rezultate 
Prin acest proiect 15 persoane cu handicap neuromotor grav:  

- au intrat în posesia unui scaun rulant nou 
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- au recâştigat încrederea în oameni 
- au şanse de a ieşi în comunitate, la serviciu, la spectacole, în parc sau pur şi simplu la 

plimbare  
- asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap vor putea muta mai uşor persoana asiatată la 

baie, la bucătărie, etc. 
FinanŃatorul acestui proiect a fost Club Rotary Arad.  
 
Nu suntem invizibili – 2008-2010 
 
Proiectul îşi propune să scoată atât persoana cu handicap cât şi organizaŃia care o reprezintă  
din anonimat. De aceea, proiectul este structurat în aşa fel încât să răspundă la două nevoi majore: 

- celei de integrare a persoanelor cu handicap în societate – astfel încât un număr cât mai mare 
de persoane cu handicap neuromotor să devină din “asistat social” în cetăŃean cât mai  
“independent social” 

- celei de a deveni o asociaŃie cât mai independentă financiar, care produce pentru a se 
“întreŃine” acoperind cel puŃin 75% din cheltuielile de funcŃionare.  

Acest proiect este finanŃat de Club Rotary Alzenau Germania şi are ca parteneri Parteneri Primăria 
Municipiului Arad DirecŃia de Dezvoltare şi AsistenŃă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
şi S.C. CARRUS S.R.L. 
 
În luna decembrie 2008 am realizat felicitări de Crăciun 
care au fost valorificate în cadrul Balului Rotary Arad şi 
100 de felicitări au fost trimise în Germania la Clubul 
Rotary din Alzenau.  

 
Banii pentru felicitările vândute vor intra în contul AHNR-Filiala Jud.Arad în anul 
2009. 

 
Aceasă felicitare a fost pictată de Lia 
Savu – persoană cu handicap sever. 

 
 
 
 
Datorită acestui proiect, asociaŃia noastră a reuşit să transmită pentru prima dată oficialităŃilor 
Aradului felicitări realizate de membrii noştri.  
 
 

3. Promovarea personelor cu handicap  
 

Am continuat susŃinerea persoanei cu handicap sever să expună 
picturile realizate de aceasta. Pentru aceasta s-a intervenit la 
autorităŃile locale şi la instituŃiile de cultură pentru a-i facilita 
participarea la diferite acŃiuni cultural-artisitice unde şi-a putut 
expune picturile.  

Astfel, Lili care suferă de o boală genetică degenerativă numită 
Charcot-Marie Tooth singura ei plăcere fiind pictura – a avut 
posibilitatea de a participa la: 
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- Zilele picturii Arădene în perioada 23-24 august 2008 
obŃinând Diplomă de Onoare.  Această acŃiune a fost de 
fapt o expoziŃie în aer liber organizat pe malul Mureşului 
la care au participat 25 de pictori; 

- LicitaŃie Balul Rotary Arad – decembrie 2008; 
- ExpoziŃie personală la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 

Arad;  
- Festivalul Vinului Arad - expoziŃie în aer liber pe malul 

Mureşului în perioada 17-18 octombrie 2008 
 

Chiar dacă Lili nu a reuşit să realizeze venituri prin aceste acŃiuni, ea este acum cunoscută şi are 
perspective pentru expoziŃii realizate în străinătate.  
 
 

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 ianuarie – decembrie 2008 au fost consiliate peste 230 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: 

- 10 - 13 persoane au beneficiat de drepturile prevăzute de lege    
-   5 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  
 
Toate acŃiunile au fost mediatizate organizându-se conferinŃe de presă. 
 
Prin adresa Nr.38/18.11.2008 AsociaŃia HandicapaŃilor Neuromotor din România – AHNR – Filiala 
JudeŃeană Arad a acordat Acreditare pentru Stoler Sandra Laura Redactor la Cotidianul Glasul 
Aradului în vederea colaborării cu AHNR-Filiala JudeŃeană Arad. 
 
Tot cu Glasul Aradului se semnează un Contract pe şase luni perioadă în care a apărut un talon cu 
întrebări în domeniul accesibilităŃii şi încadrării în muncă a persoanelor cu handicap neuromotor pe 
care, fiecare cititor îl putea completa şi trimite fie la sediul asociaŃiei fie la sediul redacŃiei iar 
asociaŃia a publicat răspunsurile săptămâna următoare. 
 
 

6. Împăr Ńire de scutece 
 
În data de 25.08.2008 a sosit din Alzenau, Germania Domnul Gerd BUTTNER – reprezentantul 
Clubului ROTARY Alzenau, însoŃit de trei membri ai aceluiaşi club. 
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Cele 239 de pachete cu scutece pentru adulŃi au fost împărŃite la peste 30 de familii pe baza unui 
tabel cu datele personale ale beneficiarului, nr. de pachete de scutece şi semnătura.     
 
     

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 105 familii de Crăciun datorită 
sponsorilor. 
 
 
În viitor vom porni un atelier protejat pentru: 

- confecŃionare de lumânări 
- realizare de felicitări 
- comenzi cărŃi de vizită 

 
De asemenea ne propunem un proiect pentru vizitarea mănăstirilor din România cu un grup mai 
mare de persoane cu handicap grav şi moderat. 
  
 
Arad, 25 martie 2009     Ecaterina-Ani Jäger 
       Preşedinte AHNR- Filiala JudeŃeană Arad 


