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AL  AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD 

IANUARIE – DECEMBRIE  2011 
 

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 2011 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.  „Nu suntem invizibili” – proiect finanţat de Club Rotary Alzenau 
b. „E-comunicare” proiect finanţat de Club Rotary Arad, Club Rotary Alzenau, 

Germania, Asociaţia URS e.V. Stuttgart, Germania  
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 , PARTICIP ĂRI LA ŞEDINŢE  
 

În data de 4 ianuarie 2011 se depune Cererea Nr.01/04.01.2011 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 data de 31 ianuarie 2011 a fost depusă la Primăria Municipiului Arad – Direcţia venituri , 
Cererea Nr.03/31.01.2011 pentru scutire de la plata impozitului pentru autoturismul cu numărul de 
înmatriculare - AR 09 GYN – proprietatea AHNR-Filiala Judeţeană Arad şi adaptat pentru 
transportul persoanelor cu handicap. 
 

Ambele cereri au fost aprobate. 
 

În data de 22 august 2011 a fost eliberat noul Certificat de Acreditare pentru Servicii Sociale. 
 
 
 
 
 

  

 



 
Raport Activităţi al AHNR – filiala jud. Arad – ianuarie - decembrie 2011 

 

 2 

  

 
2. ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ ŞI ÎNTÂLNIREA CONSILIULUI DIRECTOR AL 

AHNR-F ILIALA JUD. ARAD 
 
În data de 3 iunie 2011 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotor 
din România –AHNR – Filiala Judeţeană Arad şi prima întâlnire ordinar ă 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 2010 
2. Prezentarea raportului de Gestiune pe 2010 
3. Acreditarea AHNR-Filiala Jud. Arad – pregatirea si depunerea dosarului  
4. Proiecte pe viitor 

 
Raportul de activitate şi raportul de gestiune au fost prezentate şi sunt anexate la acest raport.  
S-a refăcut tabelul cu personalul asociaţiei (specialişti, părinţi resursă, membri – toţi voluntari) 
pentru acreditare urmând ca dosarul să fie depus.  
 
 

3. DERULĂRI DE PROIECTE  
 
Se continuă Proiectul ”Nu suntem invizibili”-  un proiect în curs de derulare fiind lansat în 2007 cu 
o durată anunţată iniţial de trei ani. Având în vedere succesul lumânărilor turnate şi personalizate de 
persoane cu handicap, perioada de desfăşurare a proiecutlui este nelimitată. Majoritatea lumânărilor 
sunt trimise în Germania unde, cu sprijinul familiei Büttner şi al Clubului Rotary Alzenau, sunt 
vândute. Cu o parte din banii obţinuţi contribuim la achiziţionarea scutecelor pentru adulţi  
(aprox.10%-15% din valoarea lor), la cheltuielile de transport din proiectul „E-comunicare”, se 
achiziţionează materie primă, forme, etc.  
 
În perioada 4-6 aprilie 2011 AHNR – Filiala Judeţeană Arad a fost gazda delegaţiei sosite din 
localitatea Alzenau, Germania. Delegaţia a fost alcătuită din domnul Gerd Büttner şi Hans Jurgen 
Weiss de la Clubul Rotary Alzenau, Germania.  
 
Având în vedere că Domnul Gerd Büttner a sosit  pentru a 5-a 
oară la AHNR-Filiala Jud. Arad, s-a hotărât acordarea titlului 
de Preşedinte de Onoare al asociaţiei.  
 
S-a organizat o mică ceremonie în cadrul căreia s-a oferit 
domnului Gerd Büttner Placheta de Preşedinte de Onoare al 
AHNR-Filiala Judeţeană Arad.  
 
Alături de acei membri ai asociaţiei 
care beneficiază de obiectele de 
incontinenţă aduse în cadrul 
proiectului, au mai participat 
Doamna Erika Stark – Director al 
Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă 
Comunitară  - DDAC Arad şi 
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Domnul Dr. Emil Vancu – de la Clubul Rotary Arad. Cu 
această ocazie, fiecare persoană a primit o lumânare în 
formă de ou şi a avut ocazia să socializeze.  
 

 
 
 
În perioada 15-20 iulie 2011 AHNR 
– Filiala Judeţeană Arad a fost din nou gazda delegaţiei sosite din localitatea Alzenau, Germania. 
Delegaţia a fost alcătuită din domnul şi doamna Büttner din Alzenau, Germania.  
 
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 perioada 27-29 septembrie 2011 a avut loc cea de-a XIII-a ediţie a Târgului ONG-urilor.  
Cele 34 de organizaţii şi asociaţii neguvernamentale şi-au prezentat ofertele şi activitatea zilnică, în 
corturi special amenajate de această 
dată în Piaţa Avram Iancu.  
 

 
De data aceasta, asociaţia noastră a oferit şi o demonstraţie de arte marţiale prezentată de elevii 
antrenaţi de Dai-Sihing Valentin Maxim – campion mondial la Wing TSUN Kung-Fu.  
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Vali Maxim este membrul asociaţiei noastre  având 
braţul drept amputat în urma unui accident.  
 

Vali şi-a deschis propria şcoală de Wing 
Tsun Kung-Fu la Pecica dar antrenează copii şi în cadrul Liceului Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” 
Arad.  
 
În data de 25 noiembrie 2011, Clubul Rotaract Arad a organizat la restaurantul Retro, evenimentul 
se binefacere „Seara lumânărilor” . Acest eveniment a avut ca scop susţinerea Asociaţiei 
Persoanelor cu Handicap Neuromotor Arad, a Fundaţiei „Căminul Speranţei”, o casă de copii de tip 
familial, precum şi a proiectului „Tinere talente”. Pentru acest eveniment am realizat un număr 
însemnat de lumânări care au constituit premiile unei tombole.  
 
4. PROMOVAREA ŞI SOCIALIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP  
 
În data de 20 mai 2011 a avut loc la Teatrul de Marionete Arad Colocviul despre sărăcie şi 
excludere socială organizat în colaborare cu Teatrul de Marionete din Belfort şi Compania 
Karromato din Republica Cehă, în cadrul proiectului european ”Vagabondaj”. În cadrul acestui 
Colocviu au avut loc Discuţii pe tema „Cum să facem cultura accesibilă persoanelor 
defavorizate” la care AHNR-Filiala Jud. Arad a fost invitată să prezinte un material cu această 
temă. Materialul prezentat în format powerpoint a fost apreciat de ceilalţi participanţi, în special de 
cei din Belfort, mai ales că a încercat să sublinieze prin exemplele date de personalităţi cu handicap, 
că persoanele defavorizate – în cazul nostru cele cu handicap – pot fi adevărate valori pentru cultură 
şi ştiinţă.  
 
Pentru a promova imaginea persoanelor cu handicap neuromotor şi lumânările create de ele, s-a 
creat în luna iunie 2011 adresa de contact a AHNR-Filiala jud. Arad pe pagina de socializare 
„Facebook” cu adresa Ahnr Filiala Arad.     
 
 
5. CONSILIERE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN LEGISLA ŢIE , DREPTURI, GĂSIREA UNUI LOC DE MUNC Ă, ETC.  
 
În perioada ianuarie – decembrie 2011 peste 40 de persoane cu handicap au fost consiliate, 20 de 
persoane cu handicap au fost programate telefonic pentru Comisia de Expertiză din cadrul Direcţiei 
Judeţene pentru Protecţia Copilului şi -au completat peste 20 de dosare pentru comisia de expertiză. 
 
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 
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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. 
    
6. SERVICII DE SECRETARIAT - În anul 2011 au fost înscrişi noi membri, mai puţini ca în anul 

2010, 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. COLABORĂRI , MENŢINEREA LEG ĂTURII CU MASS MEDIA LOCAL Ă  
 
Pe tot parcursul anului 2011 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 anul 2011 Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din România (AHNR) – Filiala Judeţeană Arad a 
fost gazda de două ori a delegaţiei sosite din localitatea Alzenau, Germania. Delegaţia a fost 
alcătuită din domnii Gerd Büttner şi Hans-Jürgen Weiss, membrii ai Clubului Rotary Alzenau, 
Germania.  

 
De fiecare dată au fost aduse scutece „Molicare” pentru adulţi, 
traverse, chiloţi speciali pentru incontinenţă, cearşafuri 

impermeabile, care au fost împărţite la 
membrii asociaţiei.  
Au fost aduse produse medicale pentru  
sala de operaţii - secţia chirurgie - de la 
Spitalul Judeţean Arad.    
 
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte, 
AHNR-Filiala Jud. Arad a împărţit 
cadouri la 70 de membri cu situaţie 
financiară precară - copii şi adulţi cu 
handicap neuromotor sever. 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 2011  -  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.  
 
 
Ca în fiecare an, doamna prof. Crina Brad de la Liceul de 
Muzică Sabin Drăgoi a sosit cu un grup de elevi şi ne-au 
colindat reuşind să creeze o adevărată atmosferă de Crăciun.   
 

Anul acesta am avut o foarte mare surpriză. Un grup de copii de la Grădiniţa de limba engleză 
„Ginababysitting” au sosit la noi să ne colinde în limba engleză. A fost o ocazie extraordinară de a-l 
întâlni pe Bătrânul Moş cu Plete Dalbe, care a împărţit desigur cadouri la toţi copiii, dar şi de a 
întâlni copii care prezintă „anumite probleme de mers” a explicat doamna profesoară Gina Pop. 
  
Ce ne propunem pentru viitor 
1. O asociaţie cât mai independentă financiar. 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 no ştri 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. Ne propunem în continuare vizitarea mănăstirii 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, 29 februarie 2012    Ecaterina-Ani Jäger 

Preşedinte AHNR-Filiala Jud. Arad 


