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AL  AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD 

IANUARIE – DECEMBRIE  2010 
 

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 2010 AHNR-Filiala Judeţeană Arad şi-a continuat 
desfăşurarea activităţilor începute în anul 2009 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. „Viaţa 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 OFICIALITĂŢI, PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢE  
 

În data de 5 ianuarie 2010 se depune Cererea Nr.012/05.01.2010 adresată Primăriei Municipiului 
Arad prin care se solicită prelungirea gratuităţii acordată prin adresa Nr.64.688/T15/13.11.2008 
de către Primăria Municipiului Arad - Direcţia Patrimoniu – Serviciul Administrare Parcări pentru 
parcarea autoturismului cu numărul de înmatriculare - AR 09 GYN – proprietatea AHNR-
Filiala Judeţeană Arad.  
 
În martie 2010 a avut loc prima întâlnire a ONG-urilor organizată de Direcţia  de dezvoltare şi 
asistenţă comunitară Centrul de consultanţă şi colaborare între Administraţia Publică Locală şi 
Organizaţiile Neguvernamentale. În cadrul acestei întâlniri s-a hotarât: data organizării Târgului 
ONG-urilor, o întrevedere cu un reprezentant de le Direcţia Finanţelor Bublice din Arad şi 
reactualizarea datelor şi designul pentru catalogul ONG-urilor pe 2010.  
 
În data de 1.04.2010 începând cu ora 15.00 reprezentantul AHNR-Filiala Jud.Arad a participat la 
întâlnirea organizată cu reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.   
 
În cadrul întâlnirii din data de 10.05.2010 convocate de primarul Aradului Gheorghe Falcă AHNR – 
Filiala Jud.Arad a aceeptat să fie partener la Campania “Arădeni pentru Arădeni” la sediul asociaţiei 
fiind unul din punctele de colectare.    
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2. ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ ŞI ÎNTÂLNIREA CONSILIULUI DIRECTOR AL 

AHNR-FILIALA JUD. ARAD 
 
În data de 6 aprilie 2010 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Handicapaţilor 
Neuromotor din România –AHNR – Filiala Judeţeană Arad şi prima întâlnire ordinară a 
Consiliului Director al AHNR-Filiala Jud. Arad. Îtâlnirea s-a desfăşurat la sediul asociaţiei din 
Pţa Plevnei nr.1, şi a fost statutară fiind prezenţi 50+1 din membrii asociaţiei cu drept de vot.  
 
A fost prezentată şi votată Ordinea de Zi cu următorul conţinut: 

1. Scurtă prezentare a activităţilor AHNR-Filiala Judeţeană Arad pe 2009 
2. Prezentarea raportului de Gestiune pe 2009  
3. Înfiinţarea unui atelier protejat în cadrul asociaţiei  
4. Modificarea Statutului AHNR- Filiala Judeţeană Arad 
5. Proiecte pe viitor 

 
S-a votat în unanimitate a) înfiinţarea unui Atelier Protejat în cadrul asociaţiei şi b) modificarea 
Statutului AHNR-Filiala Judeţeană Arad. Persoanele responsabile cu pregătirea actelor, depunerea 
lor şi reprezentarea asociaţiei la Tribunalul Arad sunt: Ecaterina-Ani Jager - preşedintele AHNR-
Filiala Jud. Arad şi Av. L.Lazăr – avocat voluntar şi consilier juridic al AHNR-Filiala Jud.Arad. 
 
 

3. DERULĂRI DE PROIECTE 
 
În data de 18.03.2010 AHNR- Filiala Jud. Arad semnează un  Acord de Parteneriat cu Asociaţia 
Ofensiva Tinerilor din Arad în cadrul proiectului Olimpiada Verde. Proiectul îşi propune să 
stimuleze solidaritatea socială în rândul tinerilor din judeţul Arad şi să iniţieze acţiuni de voluntariat 
în beneficiul (a) mediului înconjurător şi (b) persoanelor aflate în dificultate. 
 
Se continuă Proiectul ”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.  
 
În data de 10 iunie 2010 a avut loc lansarea primului “Catalog cu 
Lumânări” al Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotor din România –
AHNR– Filiala Judeţeană Arad. Catalogul prezintă lumânări decorative 
executate de cinci persoane cu handicap neuromotor, grav şi mediu, 
ajutate de asistenţii lor personali şi de doi voluntari. Lumânările sunt 
executate cu diferite tehnici – turnate sau scufundate şi sunt pictate de 
mână, sculptate sau personalizate în atelierul de lumânări. La lansare au 
participat doamna Erika Stark – Director al Direcţiei de Dezvoltare şi  

Asistenţă Comunitară 
–DDAC-Arad, 

doamna Editha Juhasz 
– Director General al 
Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 
Arad – DGASPC, 

reprezentantul Clubului Rotary Arad. În urma lansării Catalogului a avut loc o discuţie internă în 
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cadrul căreia Dna Juhasz şi-a exprimat dorinţa de a colabora cu atelierul de lumânări şi să ne pună la 
dispoziţie tineri cu handicap uşor sau mediu din cele trei Centre de Ocrotire din Arad. S-a stabilit că 
după luna septembrie, când nu mai este foarte cald şi se poate lucra cu ceară, reprezentanţi ai 
AHNR-Fil.Jud.Arad să aleagă 4-6 tineri care să înceapă un program de socializare la atelierul de 
lumânări.     
 
În perioada 11-12 iunie 2010 a avut loc cea de a XII-a ediţie a 
Târgului ONG-urilor. Cele 27 de organizaţii şi asociaţii 
neguvernamentale şi-au prezentat ofertele şi activitatea zilnică, 
în corturi special amenajate de această dată în Parcul 
Eminescu. Arădenii au putut vedea expuse „tablouri, felicitări 
lucrate de mână, lumânări în forme şi culori deosebite, căţei şi 
pisicuţe ce îşi aşteaptă un nou stăpân, îşi pot lua tensiunea sau 
pot achiziţiona diverse produse realizate de copiii din mai 
multe centre” citat din articolul aparut în presa 

locală. www.vestic.ro 
 

 

În perioada 14-16 iunie 2010 AHNR – Filiala Judeţeană Arad a fost gazda delegaţiei sosite din 
localitatea Alzenau, Germania. Delegaţia a fost alcătuită din domnii Gerd Buttner şi Hans-Jurgen 
Weiss, membrii ai Clubului Rotary Alzenau, Germania.  
 
Această vizită s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Nu suntem invizibili”.  
 
Pe lângă materialele necesare atelierului de lumânări (parafină, stearină, culori, matriţe) s-au mai 
adus scutece, traverse, cearşafuri, chiloţi de unică folosinţă şi obiecte medicale pentru Spitalul 
Clinic Judeţean Arad.  

 
În data de 15 iunie 2010, din 
lipsă de spaţiu, doar o parte 
din acei membrii ai asociaţiei 
care beneficiază de scutecele 
aduse s-au întâlnit cu 
membrii delegaţiei germane 
ca să le mulţumească 
personal pentru ajutorul 

acordat dar şi pentru a se cunoaşte mai bine.  
 
Întâlnirea a fost foarte plăcută. Toţi membrii prezenţi au avut ocazia să se prezinte sau să fie 
prezentaţi de părintele şi el prezent. Însă 
cele mai multe discuţii au avut loc cu 
părinţii. Cei doi oaspeţi au fost foarte 
impresionaţi de modul în care aceşti 
părinţi se pot descurca în ciuda 
problemelor financiare cu care se 
confruntă. Deşi niciun părinte nu a 
spus-o cu voce tare dar concluzia a fost 
că „toţi sunt obosiţi fizic şi psihic”.   
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După întâlnire, s-a făcut o plimbare scurtă care s-a terminat cu o poză de grup în Piaţa Avram Iancu. 
 
Ca simbol al proiectului „Nu suntem invizibili”, fiecare persoană a ţinut în mână o lumânare 
„sferă”. 
 
Pentru tot sprijinul acordat de-a lungul celor 5 ani de când vin la asociaţia noastră au fost oferite 
Diplome de Onoare domnului Gerd Buttner, domnului Hans- Jurgen Weiss şi Clubului Rotary 
Alzenau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROMOVAREA ŞI SOCIALIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP 
 
În data de 12.08.2010 un grup de părinţi şi persoane cu handicap a plecat la Mănăstirea Bezdin. 
Scopul deplasării a fost vizitarea chiliilor pentru cazarea celor 4 persoane cu handicap şi a părinţilor 
acestora pe o perioadă de 10 zile la sfârşitul lunii august sau începutul lunii septembrie.  
 
În data de 22.08.2010 trei membri ai asociaţiei şi asistenţii lor personali au fost duşi la băi la 
Hajduszoboszlo în Ungaria. Transportul a fost asigurat cu microbuzul Mercedes al asociatiei. 
 
 
5. CONSILIERE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN LEGISLAŢIE, DREPTURI, GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ, ETC.  
 
În perioada ianuarie – decembrie 2010:  
- 5 persoane cu handicap grav au primit locuinţe sociale; 
- 1 persoană cu handicap a fost ajutată să obţină un loc de muncă ; 
- peste 80 de persoane cu handicap au fost consiliate; 
- 35 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,consiliere, sprijinul acordat la întocmirea diferitelor dosare, multiplicarea 
actelor, etc. au fost acordate atât la sediul asociaţiei cât şi prin telefon şi e-mail de către preşedintele 
asociaţiei, de către Directorul Executiv sau direct la 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. 
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6. SERVICII DE SECRETARIAT - În anul 2010 au fost înscrişi noi membri în general copii care au 

fost trecuţi în baza de date a asociaţiei. A fost creată o listă de priorităţi cu membri care au 
nevoie de scutece, scaune rulante, cârje, cadruri de mers şi care au veniturile foarte mici în 
familie.   

 
7. COLABORARI, MENTINEREA LEGATURII CU MASS MEDIA LOCALA  
 
Pe tot parcursul anului 2010 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.  
 
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.  
 
8. ACŢIUNI UMANITARE (ÎMPĂRŢIRE SCUTECE, PACHETE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE ŞI 

CRĂCIUN) 
 
ACŢIUNI UMANITARE  
 
În data de 14 iunie 2010 Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din România (AHNR) – Filiala 
Judeţeană Arad a fost gazda delegaţiei sosite din localitatea Alzenau, Germania. Delegaţia a fost 
alcătuită din domnii Gerd Büttner şi Hans-Jürgen Weiss, membrii ai Clubului Rotary Alzenau, 
Germania.  

 
Cu această ocazie au fost aduse scutece „Molicare” pentru adulţi, 
traverse, chiloţi speciali pentru incontinenţă, cearşafuri impermeabile, 
care au fost împărţite la 20 familii.  

Au fost aduse produse medicale pentru  
sala de operaţii - secţia chirurgie - de la 
Spitalul Judeţean Arad.    
 
În data de 6 aprilie 2010 cu ocazia 
Sfintelor Sărbători de Paşte, AHNR-
Filiala Jud. Arad a împărţit cadouri la 70 

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. Aceste jucării 
au fost ultimele 
primite din Germania 
în urmă cu doi ani.   
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Crăciun 2010  -  de Crăciun au fost împărţite pachete la 80 de 
persoane. Fiecare pachet a conţinut zuahăr, orez, ulei, dulciuri, 
portocale iar copiii au primit şi jucării.  
 
Banii necesari pentru pachetele cu 
alimente au fost daţi de sponsori. 
 

 
S-au primit pachete 
pregătite de copiii din 
Germania şi Irlanda de 
Nord.  
 
 
Un grup de elevi conduşi de Doamna prof. Crina Brad de la 
Liceul de Muzică Sabin Drăgoi au colindat reuşind să creeze 
o adevărată atmosferă de Crăciun.   

 
 
 
Ce ne propunem pentru viitor 
1. O asociaţie cât mai independentă financiar, care produce pentru a se “întreţine” acoperind cel 

puţin 75% din cheltuielile de funcţionare. Pentru asta AHNR-Filiala Judeţeană Arad îşi propune 
continuarea activităţilor de lumânărit. Datorită acestei activităţi frumoase asociaţia este 
cunoscută nu numai ca furnizor de servicii sociale ci şi ca o organizaţie care produce lumânări 
executate manual şi apreciate ca formă, design şi calitate în special în străinătate. Pentru a putea 
participa pe piaţa liberă cu lumânările create de membrii noştri, trebuie să ne perfecţionăm 
tehnica. Pentru aceasta trebuie să căutăm sponsori care să ne acorde sprijin financiar necesar 
pentru cumpărare de materii prime şi aparatură care să ne ajute la executarea unui număr cât mai 
mare de lumânări. 

 
2. Ajutorarea membrilor noştri cu bani pentru cumpărarea medicamentelor, acoperirea parţială 

a costului scaunelor rulante atunci când preţul acestora depăşeşte suma acoperită de Casa de 
Asigurări de Sănătate, asigurarea alimentelor de bază (pâine, lapte, ouă, carne, zahăr, sare, ulei, 
etc.) la acele familii care trăiesc sub pragul sărăciei.   

 
3.   De asemenea ne propunem un proiect pentru vizitarea mănăstirilor din România cu un grup mai 
mare de persoane cu handicap. Având în vedere că majoritatea membrilor asociaţiei noastre sunt 
persoane cu handicap sever, pentru început ne-am propus un pelerinaj la Mănăstirea Prislop situată 
în apropierea satului Silvaşu de Sus din judeţul Hunedoara.  
 

Cu ajutorul acestor activităţi, datorită prezenţei persoanelor cu handicap la expoziţii şi târguri 
realizate în Arad, s-a creat o imagine corectă despre această categorie de persoane considerate până 
acum doar “asistaţii sociali” ai comunităţii.  
 
 
 
Arad, 25 februarie 2011    Ecaterina-Ani Jäger 

Preşedinte AHNR-Filiala Jud. Arad 


