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AL AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD

IANUARIE – DECEMBRIE 2014

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 2014 AHNR-Filiala Judeţeană Arad şi-a continuat
desfăşurarea activităţilor începute în anul 2009 şi a iniţiat acţiuni noi după cum urmează:

1. Adunare Generală a AHNR-Filiala Județeană Arad
2. Derulări de proiecte:

a. „Nu suntem invizibili” – proiect inițiat în 2007 și finanţat de Club Rotary Alzenau
b. „E-comunicare” proiect inițiat în 2013 finanţat de Club Rotary Arad, Club Rotary

Alzenau, Germania, Asociaţia URS e.V. Stuttgart, Germania
c. ”Cum să ne ajutăm părinții?”- proiect nou

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 7 aprilie 2014 a avut loc Adunarea Generală a AHNR-Filiala Judeţeană Arad la
Cantina municipală Arad.
După prezentarea Raportului de Activități pe anul 2013 care s-a referit în special la cele
două proiecte - „Nu suntem invizibili” și „e-Comunicare”și a Raportului Financiar pe anul
financiar 2013, s-a prezentat un nou proiect intitulat ”Cum să ne protejăm părinţii?”.
Având în vedere că prin acest proiect ne-am propus să găsim soluția cea mai bună pentru a
reduce kilogramele în plus a persoanei cu handicap ajutând astfel părinții și asistenții
personali să-și îmbunătățească relația cu persoana cu handicap, am i-am invitat la A.G. pe

Dr. Paul Maxim
medic de medicină generală

Maria Emilia Pap
terapeut recuperare

Dr. Emilia Gheorgheoiu
medic pediatru şi nutriţionist
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Acesta a fost primul pas necesar pentru proiectul ”Cum să ne ajutăm părinţii”. S-a făcut imediat
o listă provizorie cu persoanele care au dorit să facă parte din proiect.

S-a discutat problema cotizației de membru horărându -se să nu se majoreze deocamdată.

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.

Și anul acesta am trimis 400 de lumânări plutitoare reprezentând rățuște pentru a sprijini as tfel
acţiunea de strângere de fonduri ale Clubului Rotary Alzenau.

În perioada 04-07 mai 2014 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 delegația germană și voluntarii
AHNR-Filiala Arad (respectiv familia Joldea).

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. Aceşti bani
au fost donaţi de către asociaţia URS e.V. Stuttgart, Germania.

Proiectul ”Cum să ne protejăm părinții” s-a născut în urma discuţiilor
avute cu părinţii ajungând la trista concluzie că anii grei şi-au pus
amprenta nu numai pe persoana cu handicap ci şi pe membrii familiei care
o au în îngrijire. Viața sedentară și câteva kilograme în plus a persoanei cu
handicap la care se adaugă faptul că și părinţii au îmbătrânit şi nu mai au
forţa necesară pentru a-i ridica, îmbrăca, a-i muta din pat în scaunul rulant
şi de a-i scoate din casă părăsește tot mai rar domiciliul generează tot mai
multe discuții și neînțelegeri. Specialiștii implicați în proiect au fost un
specialist nutriționist, kinetoterapeuți și masseuri
de la un cabinet de kinetoterapie din Arad. Tot
pentru membrii cu handicap grav am fost
contactaţi de un medic de medicină generală care
îşi oferă serviciile de consultanţă
în mod gratuit.
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3. PROMOVAREA ŞI SOCIALIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
Ca în fiecare an și în 2014 AHNR-Filiala Jud. Arad a participat cu lumânări la Târgul ONG-urilor
organizat de primăria municipiului Arad. 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 luna februarie 2014 am reușit prin Crucea Roșie din Arad să acordăm alimente la 5 familii cu
persoane cu handicap iar în luna iunie 2014 la 10 familii.

Tot de la Crucea Roșie Arad am primit pentru 10 persoane bonuri valorice a câte 10lei/bonul pentru
alimente, valabile pe tot parcursul anului 2014.

În luna mai asociația a primit prin Clubul Rotaract Arad scaune rolante, saltele, cârje și obiecte
pentru incontinență trimise din Franța.

În perioada 27-29 mai 2014 a avut loc Conferința serviciilor sociale Arad cu tema ”Să investim în
copii și tineri - o provocare pentru comunitate” organizat de Direcția de Dezvoltare și Asistență
Socială -DDAC- din cadrul Primăriei municipiului Arad. La această conferință Ecaterina-Ani Jager
- președinte al AHNR-Filiala Jud. Arad a prezentat, la secțiunea Bune practici, proiectele derulate și
beneficiarii serviciilor asigurate de asociație, a oferit 20 de exemplare din Ghidul realizat de AHNR
- Anunțul handicapului și 10 aranjamente de lumânări realizate de membrii asociației.

În data de 3 decembrie 2014, cu ocazia Zilei Internationale a Perspanelor cu Handicap, copii și
tineri cu dizabilități asistaţi în centrele din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) Arad, a Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC)
sau aflaţi în grija unor organizaţii neguvernamentale arădene au fost sărbătoriţi în cadru festiv. Cu
această ocazie, 21 de membri ai AHNR-Filial Județeană Arad au primit de la (DDAC) pachete cu
dulciuri.

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

În perioada ianuarie – decembrie 2014 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 2014 au fost înscrişi mai puțini membri ca în alți ani ceea
ce este bine dacă acest lucru inseamnă că numărul personaelor cu handicap nu a crescu.

6. ACŢIUNI UMANITARE (ÎMPĂRŢIRE SCUTECE, PACHETE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE
ŞI CRĂCIUN, AJUTOARAREA INDIVIDUALĂ)

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte și de Crăciun am reușit să pregătim pachete cu alimente de
bază pentru 90 de familii. Costurile au fost asigurate de Asociația URS Stuttgart, Germania și o
parte de SC CARRUS.
Lista persoanelor care necesită scutece, scaune rulante, cârje, cadruri de mers şi care au veniturile
foarte mici în familie este la asociație și în funcție de priorități aceste persoane sunt chemate și
ajutate, în măsura posibilităților noastre .
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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.

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 2015 Ecaterina-Ani Jäger
Preşedinte AHNR-Filiala Jud. Arad


