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AL AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD

IANUARIE – DECEMBRIE 2015

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 2015 AHNR-Filiala Judeţeană Arad şi-a continuat
desfăşurarea activităţilor începute în anul 2009 şi a iniţiat acţiuni noi după cum urmează:

1. 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

2. Promovarea şi socializarea persoanelor cu handicap
3. 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.

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

1. DERULĂRI DE PROIECTE

Se continuă Proiectul ”NU SUNTEM INVIZIBILI”- în cadrul căruia se realizează lumânări din ce în
ce mai deosebite și diversificate. Se folosesc noi metode și materii prime noi.

Ca în fiecare an am trimis lumânări plutitoare reprezentând rățuște pentru a sprijini astfel acţiunea
de strângere de fonduri ale Clubului Rotary Alzenau.

Delegația din Alzenau Germania a fost de două ori la noi , respectiv în
perioada 22-25 martie și 3-5 noiembrie 2015. Ca de obicei, delegația a fost
formată din domnul Gerd Büttner şi Hans Jurgen Weiss de la Clubul
Rotary Alzenau, Germania.

Dacă în luna martie la descărcat au ajutat
și o mămică și două persoane de la Clubul
Rotary Arad, în luna noiembrie
descărcarea s-a
făcut cu Dana
Joldea și

gardianul de la serviciul social al
primăriei.
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În 2015 am trimis cu delegația din Alzenau peste 800 de lumânări turnate și
executate manual de Florica Hărduț.

În schimbul acestor lumânări am primit
scutece și articole pentru persoane cu
incontinență urinară și materie primă pentru
lumânări.

Proiectul „E-COMUNICARE” și-a încheiat prima etapă. 7 cursanți dintre care doar 3 știu să
citească și să scrie ceilalți nefiind cuprinși niciodată într -un
sistem educațional preșcolar sau școlar,  au reușit să învețe
să utilizeze programul de comunicare ”skype” și să
acceseze ”youtube”. Ei au primit câte o diploma de
participare la cursuri. Fiecare din ei au primit cadou și
laptopurile pe care au învățat să socializeze și o cască cu
microfon. Premierea lor a avut loc în cadrul unei conferințe
de presă care a avut loc marți 27 octombrie 2015 la Casa de
Retragere Rezidențiala (al CARP-ului) din Str.Grigore
Alexandrescu, Nr.11, Arad. La conferința de presă a

participat și președintele Clubului Rotary Arad. Proiectul este deschis și continuă cu ceilalți
beneficiari cuprinși în proiect dar care nu au reușit încă să stăpânească singuri tastatura.

”CUM SĂ NE AJUTĂM PĂRINȚII?” este un proiect demarat în 2014 dar care continuă la cererea
membrilor. Acest proiect încearcă să vină în ajutorul familiei care are în îngrijire o persoană cu
handicap supraponderală, stare care creează situații de tensiune între persoana cu handicap și
familie. Costurile de transport și serviciile de recuperare sunt asigurate de Asociația ”URS e.V.”
Stuttgart, Germania.

2. PROMOVAREA ŞI SOCIALIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
În perioada 17-18 septembrie 2015 a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Târgului ONG-urilor.
Organizaţiile şi asociaţiile neguvernamentale şi-au prezentat ofertele şi activitatea zilnică, în corturi
special amenajate pe platforma din faţa Palatului Administrativ.

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.
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Participări
AHNR-Filiala Arad a răspuns inivitațiilor la trei evenimente organizate de DGASPC Arad și anume:
1. În data de 29 octombrie 2015 AHNR-Filiala Județeană Arad a participat la seminarul ”O viață

independentă pentru persoanele cu dizabilități” organizat de DGASPC Arad la Camera de
Comerț, Inustrie și Agricultură a județului Arad.

La acest seminar președintele AHNR-Arad a prezentat lucrarea "Cum să facem ca dezavantajul
persoanelor cu dizabilitați sa nu devina handicap?” despre care presa electronică locală a scris
următoarele:

2. Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilitati, organizat de
DGASPC Arad si Federatia Plus pe data de 3 decembrie 2015, la
Centrul de Afaceri Maris (Micalaca, zona Selgros). În încheierea
intervenției sale, președintele AHNR-Filiala Arad a lansat o
propunere și anume, ”de a organiza evenimente similare nu numai
între noi, cei care cunoaștem adevărata valoare a fiecărui efort
depus pentru cele mai mici realizări mari ci și  pentru publicul larg
pentru a face cunoscute aceste persoane sensibile care, deși se
luptă zi de zi cu probleme necunoscute de alții, încă mai pot zâmbi
și se pot bucura...”

”Președintele AHNR Arad, Ecaterina Jager, a prezentat
participanților la seminar un material ce a captat atenția
auditorului, intitulat sugestiv „Cum sa ajutam ca
dezavantajul persoanelor cu dizabilitați sa nu devina
handicap?” aducând exemple concrete despre ce înseamna
lupta de zi cu zi a persoanelor cu dizabilitați de a se integra
pe piața muncii, de a obține deprinderi de viața
independente.”

sursa: www.actualități-arad.ro
www.arq.ro
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La acest eveniment au participat
și

Dana Cătălina Hărduț, Florica
Păiușan,

Finster Costelia și Florica Hărduț.

3. Sesiune de Informare privind Acreditarea Serviciilor Sociale organizată de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad împreună cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Arad care a avut loc vineri, 04.12.2015, la sediul DGASPC Arad, de pe str.
Iustin Marşieu, nr.22A.

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

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 şi de către preşedinte. În cazurile speciale s-a apelat la
specialişti voluntari ai asociaţiei noastre.

4. SERVICII DE SECRETARIAT - Din motive organizatorice, În anul 2015 serviciile de secretariat s-
au desfășurat zilnic începând cu ora 13.00.

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

La fel ca în anii precedenți, acei membri ai asociației care au o situație financiară precară, au primit
de sarbători pachete cu alimente de bază. 2015 a fost primul an în care am putut acoperi, pentru doi
membri, costuri pentru medicamente și pentru tratamentul ambulator la Cabinetul de Recuperare
Medicala. Banii necesari pentru a acoperi aceste costuri au provenit de la asociația URS e.V.
Germania.

Clubul Rotract Arad a coordonat proiectul
“Camion vers la Roumanie”, un proiect
international intre Franta si Arad/Romania. Este
vorba despre un transport umanitar de
consumabile medicale care au fost distribuite la
AHNR si diferitelor sectii ale Spitalului Judetean.
Delegația din Franța, alcătuită din medici și
personal medical, au vizitat asociația noastră și au
rămas impresionați de tot ceea ce s-a făcut și ceea ce se face. La plecare, fiecare persoană a priomit
o lumânare - la alegere - din cele confecționate de Florica Păiușan și de Florica Hărduț.
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de vicepreşedinte, de un părinte resursă şi de către preşedinte. În cazurile speciale s-a apelat la
specialişti voluntari ai asociaţiei noastre.

4. SERVICII DE SECRETARIAT - Din motive organizatorice, În anul 2015 serviciile de secretariat s-
au desfășurat zilnic începând cu ora 13.00.

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

La fel ca în anii precedenți, acei membri ai asociației care au o situație financiară precară, au primit
de sarbători pachete cu alimente de bază. 2015 a fost primul an în care am putut acoperi, pentru doi
membri, costuri pentru medicamente și pentru tratamentul ambulator la Cabinetul de Recuperare
Medicala. Banii necesari pentru a acoperi aceste costuri au provenit de la asociația URS e.V.
Germania.

Clubul Rotract Arad a coordonat proiectul
“Camion vers la Roumanie”, un proiect
international intre Franta si Arad/Romania. Este
vorba despre un transport umanitar de
consumabile medicale care au fost distribuite la
AHNR si diferitelor sectii ale Spitalului Judetean.
Delegația din Franța, alcătuită din medici și
personal medical, au vizitat asociația noastră și au
rămas impresionați de tot ceea ce s-a făcut și ceea ce se face. La plecare, fiecare persoană a priomit
o lumânare - la alegere - din cele confecționate de Florica Păiușan și de Florica Hărduț.
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În data de 13.11.2015 a avut loc
”Seara lumânărilor” a VI-a ediție
organizată de Clubul Rotaract Arad.
Lumânările comandate pentru această
ocazie și banii adunați din tombola
au fost donați asociației noastre și
folosiți pentru cadourile de Craciun.

Ce ne propunem pentru viitor

Amenajarea unui spațiu care să servească drept ”CLUB” care să ofere un loc al lor unde să se
întâlnească, să socializeze, să vizioneze filme, să joace jocuri de societate, să asculte povești, poezii,
povestiri, anecdote etc. Pentru părinți, vom asigura consiliere spirituală, psihologică și juridică.
Pentru aceasta spațiul a fost igienizat, s-au pus jaluzele noi executate la comandă și achitate de
Clubul Rotary Arad. Sperăm ca inaugurarea clubului să se facă în luna septembrie 2016.

AHNR-Filiala Judeţeană Arad îşi continuă activităţile 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.

Ajutorarea membrilor prin 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 2016 Ecaterina-Ani Jäger
Preşedinte AHNR-Filiala Jud. Arad
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