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AL AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD

IANUARIE – DECEMBRIE 2013

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 2013 AHNR-Filiala Judeţeană Arad şi-a continuat
desfăşurarea activităţilor începute în anul 2009 şi a iniţiat acţiuni noi după cum urmează:

1. Adunarea Generală a AHNR-Filiala Jud. Arad
2. 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
3. Promovarea şi socializarea persoanelor cu handicap
4. 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.

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

1. ADUNAREA GENERALĂ A AHNR-FILIALA JUD. ARAD

În data de 4 iunie 2013 a avut loc Adunarea
Generală a AHNR-Filiala Judeţeană Arad la
Cantina municipală Arad. Unul din punctele cele
mai importante de pe Ordinea de Zi a fost
alegerea Consiliului Director. La întâlnire au fost
invitaţi toţi membrii asociaţiei şi spre marea
noastră bucurie chiar au venit foarte mulţi.
Întâlnirea a fost statutară fiind prezenţi 50+1 din
membrii asociaţiei cu drept de vot.

După prezentarea Raportului de activităţi şi al
raportului de gestiune s-a trecut la procedura de

alegeri prin revocarea Consiliul Director. Două persoane au anunţat retragerea lor din Consiliul
Director – unul din Vicepreşedinţi şi un membru. După prezentarea motivelor retragerii s-a trecut la
alegerea noului Consiliu Director şi a Comisiei de Cenzori prin supunere la vot deschis.

În unanimitate de voturi s-u ales cei şapte membri ai Consiliului Director:
1. Ecaterina-Ani Jager - Preşedinte – (reales)
2. Florica Păiuşan - Vicepreşedinte – (reales)
3. Dana Cătălina Hărduţ - Vicepreşedinte –– (nou aleasă)
4. Mariana Killicsuk – membru (mama unei persoane cu handicap grav – realeasă)
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5. Florica Hărduţ – membru (mama unei persoane cu
handicap grav – realeasă)

6. Florica Halic – membru (mama unei persoane cu
handicap grav – realeasă)

7. Mariana Paul - membru (mama unei persoane cu
handicap grav – nou aleasă)

Domnul Ştefan Rus – a acceptat să rămână în continuare
Director Executiv şi
Domnul Constantin Gândac – a acceptat să rămână

Responsabil Financiar

Comisia de Cenzori a rămas cu membri realeşi.

2. DERULĂRI DE PROIECTE

Se continuă Proiectul ”Nu suntem invizibili”- un proiect în curs de derulare fiind lansat în 2007.
Având în vedere rezultatele deosebite ale proiectului, în sensul reuşitei de a valorifica în Germania
lumânările realizate de membrii noştri, s-a hotărât ca acest proiect să rămână deschis pe viitor. În
schimbul lumânărilor trimise în Germania, primim scutece şi alte obiecte necesare adulţilor şi
copiilor cu incontinenţă (aprox.10%-15% din valoarea lor), parafină şi stearină, matriţe şi culori
pentru lumânări.

Pentru a putea contribui cu lumânări la acţionea de strângere de fonduri ale Clubului Rotary
Alzenau, am trimis 200 de lumânări plutitoare reprezentând răţuşte galbene pentru a fi oferite cadou
celor care participau la concursul „Entenrennen”. Acest concurs a fost preluat şi în România şi
constă în punerea pe apă a sute de răţuşte de plastic, numerotate care participă la extragerea
tombolei organizate pentru strângere de fonduri. Surpriza noastră a fost aşa de mare şi de plăcută
încât comanda pentru 2014 nu a întârziat.

În perioada 13-16 mai 2013 AHNR – Filiala Judeţeană Arad a fost gazda delegaţiei sosite din
localitatea Alzenau, Germania, alcătuită din domnul Gerd Büttner şi Hans Jurgen Weiss de la
Clubul Rotary Alzenau, Germania.

Ca de fiecare dată, descărcarea lucrurilor din maşină se face de către domnul Büttner, iar colegul
său, ajutat de Cornel şi Dana prietenii şi voluntarii asociaţiei, duc lucrurile înăuntru.

Proiectul „E-comunicare” a continuat prin achiziţionarea a 4 (patru) laptop-uri noi care vor
completa cele patru computere pe care, patru dintre beneficiarii care sunt mai bine pregătiţi le vor
primi acasă pentru a continua comunicarea prin – skype, yahoo messenger şi facebook. Încercăm să
obţinem un sprijin financiar şi pentru 3 luni de abonament pentru primii patru beneficiari. Aceşti
bani au fost donaţi de către asociaţia URS e.V. Stuttgart, Germania.

3. PROMOVAREA ŞI SOCIALIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
În perioada 7-9 septembrie 2013 a avut loc cea de-a XV-a ediţie a Târgului ONG-urilor.
Cele 34 de organizaţii şi asociaţii neguvernamentale şi-au prezentat ofertele şi activitatea zilnică, în
corturi special amenajate pe platforma din faţa Palatului Administrativ.
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Lumânările expuse au fost apreciate de trecători dar
s-au vândut doar câteva bucăţi. Faptul că lumea le
apreciază pentru noi contează foarte mult deoarece
este aprecierea muncii noastre.

În data de 28 octombrie 2013 AHNR cu sediul
central la Arad a organizat în colaborare cu CNDR
(Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România o
conferinţă cu titlul “Implementarea legislaţiei =
Responsabilitate = Respect faţă de cetăţeni =
Integrare socială” care a fost urmată de
spectacolul de Artă şi creaţie ale persoanelor cu

handicap/dizabilităţ din regiune purtând denumirea Oameni
aproape invizibili.

Cu această ocazie, AHNR-Filiala Jud. Arad a expus lumânări
decorative şi picturi realizate de persoane cu handicap.
Poeziile scrise de Dana Cătălina Hărduţ au fost recitate de

actorul Mircea Bodolan şi
apreciate pentru a participa la
Gala Festivalului Naţional al
Artei şi reaţiei Persoanelor cu
Dizabilităţi din România - anul european al cetăţenilor. Cu această
ocazie Dana Cătălina Hărduţ luat premiul II. Transportul şi cazarea la
Bucureşti a fost asigurată de asociaţia URS e.V. Stuttgart şi Club
Rotary din Alzenau, Germania.

Copiii de la Centrul Ghiocel, care au spus poezii şi au cântat au primit
câte o lumânare cadou.

4. CONSILIERE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN LEGISLAŢIE, DREPTURI, GĂSIREA UNUI LOC DE
MUNCĂ, ETC.

În perioada ianuarie – decembrie 2013 numărul persoanelor consiliate la telefon a crescut.

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.

5. SERVICII DE SECRETARIAT - În anul 2013 au fost înscrişi noi membri, mai puţini ca în anul
2011, 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.

6. ACŢIUNI UMANITARE (ÎMPĂRŢIRE SCUTECE, PACHETE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE ŞI
CRĂCIUN, AJUTOARAREA INDIVIDUALĂ)
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În anul 2013 nu ne-am putut întâlni cu memebrii asociaţiei cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte
din cauza lipsei de bani. A fost pentru prima dată că nu ne putem întâlni să ciocnim un ou şi să
povestim.

Având în vedere că în luna septembrie, octombrie şi noiembrie A.P. angajaţi de primăria
municipiului Arad nu au primit salariile şi se apropia Crăciunul, C.D. al asociaţiei a hotărât ca
pachetele de Crăciun să conţină mai multe alimente de bază (un tub de Multivitamine, rama, paste
făinoase, orez, cub de supă (pui) de la Maggi, Kakao instant, brânză cu smântână, bomboane de
pom (500 gr.) cozonac, Kinder Bueno, ulei, miere, zahăr. În afară de alimente, fiecare membru a
primit câte un pachet de Crăciun din Germania. O parte din costuri au fost acoperite din
sponsorizarea primită de la Clubul Rotaract Arad iar o parte de SC CARRUS.

Tot în această perioadă, au fost ajutate 7 familii, care au primit din partea unui sponsor alimente.

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 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. 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, 10 februarie 2014 Ecaterina-Ani Jäger
Preşedinte AHNR-Filiala Jud. Arad


