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AL  AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD 

IANUARIE – DECEMBRIE  2009 
 

Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din România (AHNR) – Filiala Judeţeană Arad este o 
organizaţie  neguvernamentală care apără drepturile persoanelor cu handicap neuromotor din judeţul 
Arad. În perioada ianuarie – decembrie 2009 AHNR-Filiala Judeţeană Arad şi-a continuat 
desfăşurarea activităţilor începute în anul 2008 şi a iniţiat acţiuni noi după cum urmează: 
 

1. Demersuri făcute la oficialităţi  
2. Întâlnirea Consiliului Director al AHNR-Filiala Jud. Arad 
3. Derulări de proiecte: 

a. „Via ţa pe roţi” – proiect finanţat de Club Rotary Arad  
b. „Nu suntem invizibili” – proiect finanţat de Club Rotary Alzenau 

4. Promovarea şi socializarea persoanelor cu handicap 
5. Consiliere şi consultanţă acordată atât membrilor asociaţiei cât şi tuturor persoanelor cu 

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

6. Servicii de secretariat 
7. Colaborări, Menţinerea legăturii cu mass media locală  
8. Acţiuni umanitare (împărţire scutece, pachete cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun) 

 
 
 

1. DEMERSURI FĂCUTE LA OFICIALIT ĂŢI  
 

În data de 7 ianuarie 2009 se lansează Protestul AHNR la Ordonanţa 230/2008 pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de 
servicicu. Protestul a fost transmis primarului municipiului Arad, celor doi viceprimari, Direcţiei de 
Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din cadrul primăriei municpiului Arad, prefectului şi 
subprefectului, Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la Direcţia Muncii şi 
la mass media din Arad.    
 

2. ÎNTÂLNIREA CONSILIULUI 

DIRECTOR AL AHNR-F ILIALA 

JUD. ARAD 
 
În data de 15 mai 2009 a avut loc prima 
Întâlnire ordinar ă a Consiliului Director al 
AHNR-Filiala Jud. Arad.  Întâlnirea s-a 
desfăşurat la sediul asociaţiei din Pţa Plevnei 
nr.1, a început la ora 14.30 şi s-a încheiat la 
ora 16.45 cu o prezenţă de 10 persoane din 12 
(83%) conform tabelului de prezenţă anexat 
Procesului Verbal.  
 

  



 
Raport Activităţi al AHNR – filiala jud. Arad – ianuarie - decembrie 2009 

 

 2 

 

 

A fost prezentată şi votată Ordinea de Zi un punct important al acestia fiind Completarea şi 
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al AHNR - Filiala Judeţeană Arad. S-a 
prezentat Raportul de Activităţi şi Raportul de Gestiune pe 2008. Un alt punct important de pe 
Ordinea de Zi a fost modificarea Statutului AHNR-Filiala Jud. Arad de către Adunarea Generală a 
AHNR-Filiala Jud.Arad din 2010.  
 
 

3. DERULĂRI DE PROIECTE  
 
AHNR- Filiala Jud. Arad a continuat proiectele începute din anul 2007 şi 2008. 
 
Proiect „Viaţa pe roţi” – Club Rotary Arad  
etapa a II-a – 2009 
 
Miercuri, 15 iulie 2009, în cadrul proiectului 
“Mobilitate, Încredere, Integrare”  având ca 
scop creşterea  şansei persoanelor cu handicap 
de a se integra în comunitate, 10 persoane cu 
handicap neuromotor au intrat in posesia unor 
scaune rulante noi.  

 
Înmânarea scaunelor rulante 
beneficiarilor a avut loc în prezenţa 
reprezentanţilor Clubului Rotary 
Timişoara, Clubului Rotary Arundel, 
Marea Britanie şi reprezentanţii 
AHNR-Filiala Jud. Arad. Gazda 
acestei acţiuni umanitare a fost Clubul 

Rotary din Arad, reprezentat de Domnul Puiu OLAR – Preşedinte 2009-2010 şi AHNR-Filiala Jud. 
Arad reprezentată de Ecaterina-Ani Jäger.  
 
La Conferinţa de Presă organizată cu această ocazie de către AHNR-Filiala Jud. Arad, au participat 
domnul Aliakbar BARMAYOUN – Asistent Guvernator Rotary International - District 2241, 
domnul Milton Frary reprezentant al Wheelchairs Foundation, domnii Barry Hopkins, Geoff Allen, 
Mark Bacchus, membri ai Rotary Club Arundel. Comunicatul de presă şi articolele apărute în 
ziarele locale au fost traduse în limba engleză de AHNR-Filiala Jud. Arad şi transmise prin e-mail la 
Cluburile Rotary din Timişoara şi Arundel, Marea Britanie.    
 
 
Proiect ”Nu suntem invizibili” - un proiect în curs de derulare fiind lansat în 2007 cu o durată până 
în 2010. Proiectul a fost iniţiat de AHNR-Filiala Jud. Arad având ca parteneri Primăria 
Municipiului Arad, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, Universitatea „Aurel Vlaicu” 
Arad şi S.C. CARRUS S.R.L. şi finanţator Clubul Rotary Alzenau/Germania. Scopul proiectului 
este promovarea persoanelor cu handicap neuromotor şi integrarea lor pe cât posibil pe piaţa muncii 
şi obţinerea unei independenţe economice cât mai mari a asociaţiei prin realizare şi tipărire de 
felicitări, cărţi de vizită şi lumânări. 
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În cadrul acestui proiect, 3 persoane, care vor dori să lucreze în viitor în atelierul de lumânări, vor 
merge pentru 1 săptămână la specializare la Zalău. Perioada nu este încă stabilită. 
 
 
Participări la expoziţii 
 

În data de 31 martie şi 4 
aprilie 2009 Clubul 
Rotary Arad a organizat 
două  expoziţii de 
prezentare de produse 
pentru strângere de 
fonduri. Expoziţiile au 
avut loc la Hotel 
Continental Arad şi la 

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad.  Cu această ocazie au fost prezentate primele lumânări şi felicitări 
create de membrii asociaţiei.  
 
 
În perioada 21-23 august 2009 AHNR-Filiala Jud. 
Arad a participat la Târgul de produse tradiţionale 
organizat de Primăria Municipului Arad cu ocazia 
Zilelor Aradului. AHNR a participat cu lumânări 
decorative executate de persoane cu handicap 
neuromotor – membri ai asociaţiei în cadrul 
proiectului „Nu suntem invizibili”. Cu ocazia 
Târgului de produse tradiţionale AHNR-Filiala Jud. 
Arad a reuşit să îşi facă imagine pozitivă şi în acest 

domeniu de activitate şi să demonstreze încă 
odată că persoanele cu handicap sunt capabile 

să fie utile.  
 
O dovadă a acestui fapt a fost invitaţia primită din 
partea EXPO Arad de a participa, gratuit, la 
expoziţia organizată cu ocazia Crăciunului.  
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Vineri, 4 decembrie 2009 a avut loc la Hotel 
Continental Balul Rotary 2009.  
 
Acest bal este organizat în fiecare an de către 
Clubul Rotary din Arad şi are scop caritativ de 
adunare de fonduri pentru obiectivele propuse şi 
pentru Balul de Cristal. Ecaterina-Ani Jager a 
fost prezentă la acest bal unde a prezentat 
lumânările realizate de membrii asociaţiei 
reuşind să stabilească unele relaţii importante 
pentru viitorul asociaţiei.   
 
 

 
 

 
În perioada 16-20 decembrie 2009 AHNR-Filiala 
Jud. Arad a participat la Târgul Cadourilor de 
Crăciun organizată la EXPO Arad. Standul a fost 
pus la dispoziţia asociaţiei gratuit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. PROMOVAREA PERSOANELOR CU HANDICAP  
 
În data de 15 august 2009 cinci membri ai AHNR-Filiala 
Jud.Arad s-au deplasat la Felnac ca să participe la acţiunile 
organizate în aer liber de Primăria Felnac cu ocazia 
sărbătorilor de Sf. Maria şi a Zilelor Felnacului. Această 
ieşire a avut ca scop 
socializarea persoanelor 
cu handicap neuromotor. 
Deplasarea s-a făcut cu 
microbuzul Mercedes a 
fost deja un prilej de 
mare bucurie. 
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În data de 12 decembrie 2009 AHNR-Filiala Jud. 
Arad a organizat vizitarea Mănăstirii Bezdin. Situata 
la 36 km vest de Arad, Mânăstirea Bezdin cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului" (28 august stil nou), 
este una dintre puţinele mânăstiri ortodoxe sârbe din 
România ce se mai păstrează, datând din 1539. 
Scopul acestei acţiuni a fost facilitarea întâlnirii 
persoanelor cu handicap sever şi a mamelor acestora, 
care întâmpină tot mai multe greutăţi în învingerea 
problemelor lor, cu Maica Anghelina.  
Întâlnirea cu Măicuţa Anghelina a adus multă linişte 
sufleteasca atât fetelor cât şi mamelor lor. A fost o 
experienţă deosebită care a durat de la ora 14.00 la ora 19.00. Având în vedere rezultatul pozitiv al 
acestei acţiuni şi dorinţa fetelor şi a mamelor lor, vom organiza o nouă vizită implicând mai multe 
persoane. 
 
Reprezentarea AHNR-Filiala jud. Arad la întâlniri, şedinţe, etc. pe plan local şi naţional 

 
În data de 19 iunie 2009 a avut loc la 
Timişoara Sesiunea de informare şi dezbateri 
privind practici şi experienţe în direcţia 
integrării profesionale a persoanelor cu 
dizabilităţi – masa rotunda. La această 
dezbatere organizată de Fundaţia „Pentru Voi” 
în cadrul proiectului „Crearea şi 
implementarea modelului integrat de evaluare, 
formare profesională şi angajare pe piaţa 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi din 
România, AHNR-Filiala Jud. Arad a fost 
reprezentată de o delegaţie de 3 persoane 
Ştefan Rus – Director Executiv, Florica 
Păiuşan – Vicepreşedinte, Dan Sima – 

membru. 
 
În perioada 9-10 octombrie 2009 a avut loc la 
Gyula/Ungaria, Conferinţa Internaţională „Situaţia 
persoanelor cu handicap în Europa de Est”. La 
această conferinţă AHNR-Filiala Jud. Arad a fost 
reprezentată de Ecaterina-Ani Jager în dublă calitate – 
de preşedinte al AHNR-Filiala Jud. Arad cât şi ca 
Secretar General al AHNR – asociaţia naţională.  
 
Vineri, 18 decembrie 2009 a avut loc la Hotel Central 
din Arad o întâlnire organizată de o Fundaţie Germană 
cu ocazia acordării de diplome acelor firme din Arad 
care au angajat persoane cu handicap. La această întâlnire AHNR-Filiala Jud. Arad a acordat 
fiecărei firme câte un aranajament din lumânările executate de membrii asociaţiei în cadrul 
proiectului „Nu suntem invizibili”.      
 
AHNR-Filiala Judeţeană Arad a participat la întâlnirile convocate de Primarul municipiului Arad 
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5. CONSILIERE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN LEGISLA ŢIE , DREPTURI, GĂSIREA UNUI LOC 

DE MUNCĂ, ETC.  
 
În perioada ianuarie – decembrie 2009 au fost consiliate peste 180 de persoane cu handicap.  

− 87 de persoane cu handicap au fost programate telefonic pentru Comisia de Expertiză din 
cadrul Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului; 

- s-au completat peste 20 de dosare pentru comisia de expertiză  
- s-a intervenit direct sau telefonic la: Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din 

cadrul primăriei municipiuluiArad, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, casa Judeţeană 
de Pensii, Autoritatea Tutelară, la notari publici, poliţia comunitară, Cantina municipală 
Arad, 

Serviciilele de consultanţă au fost acordate şi prin telefon şi e-mail de către preşedintele asociaţiei. 
Consilierea precum şi sprijinul acordat la întocmirea diferitelor dosare, multiplicarea actelor, etc. 
sunt asigurate de secretariatul asociaţiei asigurat de vicepreşedinte, de un părinte resursă, de 
directorul executiv şi de către preşedinte. În cazurile speciale s-a apelat la specialişti voluntari ai 
asociaţiei noastre. 
    

6. SERVICII DE SECRETARIAT  
 
În anul 2009 au fost înscrişi 21 de noi membri. Pentru reactualizarea bazei de date, s-a elaborat un 
nou formular de înscriere care prevede şi o rubrică pentru veniturile persoanei cu handicap care 
doreşte să devină membru şi a familiei. Acest lucru ne ajută la stabilirea priorităţilor atunci când 
este vorba de solicitări de sprijin financiar sau material. S-au încasat cotizaţii de membru şi s-au 
efectuat sute de copii ale documentelor depuse la dosarele trimise la Comisia de expertiză.  
 
S-au redactat şi tipărit fluturaşi cu informaţii privind paşii pe care trebuie să le facă o persoană 
pentru a putea depune dosarul la Comisia de Expertiză pentru a obţine Certificat de încadrare într-
un grad de handicap. Aceşti fluturaşi împreună cu câteva copii ale Legii 448/2006 au fost lăsate la 
secţiile de ortopedia, chirurgie, cardiologie şi ATI de la Spitalul Judeţean Arad. Pe fluturaşi sunt 
menţionate adresa asociaţiei noastre şi numerele de telefon ale secretariatului pentru contact. 
 
 

7. COLABORARI , MENTINEREA LEGATURII CU MASS MEDIA LOCALA  
 
Pe tot parcursul anului 2009 a existat o permanentă colaborare între Spitalul Judeţean Arad – 
secţiile ortopedie şi chirurgie şi asociaţia noastră.  
 
Ca membru al Federaţiei ONG-urilor din Arad menţinem legătura permanentă cu asociaţiile 
membre ale federaţiei.  
 
De asemenea s-a menţinut legătura cu alte organizaţii neguvernamentale şi cu firme de ortezare şi 
protezare (Centrul RUBIO, ORTOPROFIL2 – orteze, proteze; CLARFORM – proteze auditive 
gratuite, Asociaţia ALZHEIMER).   
 
AHNR-Filiala Judeţeană Arad are o relaţie de colaborare bună cu mass media locală. Toate acţiunile 
au fost mediatizate, s-au organizat conferinţe de presă şi au fost transmise comunicate de presă şi 
informaţii utile persoanelor cu handicap din judeţul Arad.  
Articolele apărute se regăsesc în dosarul presei.  
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8. ACŢIUNI  UMANITARE   

 
În perioada 2-6 mai 2009 soseşte un transport din Germania cu 
scutece de unică folosinţă, materii prime pentru producţia de 
lumânări şi aparatură medicală pentru Spitalul Judeţean Arad. 
Transportul a fost organizat de Domnul 
Gerd Buettner şi Domnul Hans Jurgen – 
reprezentanţi ai Clubului Rotary din 
Alzenau/Germania. Cu această ocazie 
sunt realizate 200 de cărţi de vizită 
pentru membrii unui nou Club Rotary 
din Germania. Banii care vor fi primiţi 
pe cărţile de vizită  vor fi reinvestiţi în 
Germania pentru materii prime şi forme 
pentru lumânări care se vor aduce la următorul transport 
în România.  

 
 

 
Cele 956 de pachete de scutece pentru adulţi au fost împărţite la 

27 de familii pe baza unui tabel cu datele 
personale ale beneficiarului, 
nr. de pachete de scutece şi 
semnătura.     
 
 

 
 
 

De asemenea au fost acordate scaune rulante, trepiede fixe şi mobile, îmbrăcăminte şi sprijin 
financiar pentru medicamente. Aceste ajutoare au fost consemnate în procese verbale semnate de 
beneficiari şi de reprezentantul AHNR-Filiala Judeţeană Arad. 
 
 
În data de 23 aprilie 2009 cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte, AHNR-Filiala Jud. Arad a împărţit 
cadouri la 60 de membri asociatiei - copii şi adulţi cu 
handicap neuromotor sever cu situaţie financiară 
precară.  
 
Copiii au primit şi câte o jucărie de pluş pentru 
stimularea atenţiei şi a reflexelor de apucare. 
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Crăciun 2009  -  de Crăciun au fost împărţite pachete şi jucării la 85 de persoane.  
 
Banii necesari pentru pachetele cu alimente au fost 
daţi de sponsori. 

 
S-au primit 
pachete 
pregătite de 
copiii din 
Germania 
pentru copiii 
din România.  
 
 
Un grup de 

elevi de la Liceul de Muzică Sabin Drăgoi au colindat creând atmosferă de Crăciun.   
 
 
 
În viitor , AHNR-Filiala Judeţeană Arad îşi propune înfiinţarea unui atelier protejat pentru: 

- confecţionare de lumânări 
- realizare de felicitări 
- comenzi cărţi de vizită 

Va trebui să găsim sponsori pentru utilarea atelierului în aşa fel încât să putem oferi condiţii foarte 
bune de lucru persoanelor care vor fi cuprinse în proiect. 
 
De asemenea ne propunem un proiect pentru vizitarea mănăstirilor din România cu un grup mai 
mare de persoane cu handicap grav şi moderat. Ne propunem să organizăm 1-2 excursii pentru a 
vizita mănăstirile pe două trasee: 

1. Mănăstirile Putna-(posibilitate cazare cu accesibilitati pt mai multe zile), Agapia şi 
Văratec, Arbore -Gura Humorului, Moldovi ţa, Suceviţa, Voroneţ.  

2. Mănăstirie  Sâmbăta, traversarea Transfăgărăşanului, Curtea de Argeş, Cozia şi Turnu .   
  
 
 
 

 
 
 

 Arad, 25 martie 2010     Ecaterina-Ani Jäger 
       Preşedinte AHNR- Filiala Judeţeană Arad 


