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AL AHNR- FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD

IANUARIE – DECEMBRIE 2016

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 2016 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.

Pentru primăvară-vară am pregătit lumânări din culori deschise și vii.

Și anul acesta am trimis 600 de lumânări plutitoare în formă de rațe. Aceste
lumânări sunt oferite, an de an, cadou din partea asociației participanților
la evenimentul ”Cursa rățuștelor” care are ca scop strângere de fonduri.

În fiecare an după cursa rățuștelor, președintele Clubului Rotary
Alzenau donează asociației noastre 1000 de Euro pentru achiziționarea

scutecelor pentru membrii noștri.
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Anul acesta am pregătit aranjamente de lumânări pentru
oficialitățile din Arad și pentru sponsori.

”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. Anul acesta proiectul a început în 17 Mai și a ținut până în data de 16 Septembrie 2016 și a
cuprins 16 beneficiari. Gimnastica și masajul au fost asigurate de 2 ori pe săptămână la Casa
Izvorul Sănătății. Transportul beneficiarilor s-a făcut cu microbuzul asociației condus de Dana
Joldea.
Costurile de transport și serviciile de recuperare sunt asigurate de Asociația ”URS e.V.” Stuttgart,
Germania.

În data de 15.06.2017 a sosit la Arad doamna Elisabeth Kunstler - sponsorul acestui proiect.
Pentru cele 2 zile, cât a stat la Arad, am pregătit pentru doamna Kunstler un program de vizite la:
mănăstirea Bodrog, mănăstirea Maria Radna și mănăstirea din Gai. La întoarcere de la Bodrog
doamna Kunstler a vizitat asociația și atelierul de lumânărit.

2. PROMOVAREA ŞI SOCIALIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

În perioada 22-23 septembrie
2016 a avut loc cea de-a XVII-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.

Ca de obicei, prezența AHNR-
Filiala Arad la Târg a fost
asigurată de Florica Păiușan, Dana
Hărduț și mama ei, Adi și Tabita,

Finster Costelia-Kati și Ecaterina
Jager. Lumânările expuse de noi au fost apreciate de multă lume.
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Participări
AHNR-Filiala Arad a răspuns inivitațiilor la trei evenimente

Ziua Mondială a Asistenţei Sociale - 18 martie 2016 Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă
Comunitară a organizat în Sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ o conferinţă cu tema
„Relaţia dintre asistentul social şi beneficiar”. Au luat cuvântul primarul Aradului Gheorghe Falcă,
directorul general al DDAC, Oana Pârvulescu şi reprezentanţi ai mediului academic arădean. S-a
vorbit despre importanţa asistenţei sociale, despre buna colaborare a DDAC cu ONG-urile şi mediul
academic arădean şi a fost evidenţiat sprijinul total acordat de Consiliul Local al Municipiului Arad.

După o scurtă intervenție, președintele AHNR-Filiala Arad a înmânat pachete cu aranjamente de
lumânări realizate de membrii asociației

În cadrul întervenției, Ecaterina Jager a lansat o invitație de colaborare asociației ”Cetatea
voluntarilor” prezenți în sală. Anamaria Nyeki - presedinta asociației ”Cetatea voluntarilor” a fost
interesată de această posibilă colaborare dar până în prezent nu s-a întâmplat nimic.

În data de 2 septembrie 2016 s-au
împlinit 10 ani de la trecerea în
eternitate a doamnei Ioana Monica
Antoci - fondatoarea AHNR,
președinte a AHNR și a AHNR-
Filiala Județeană Arad. Cu această
ocazie, Ecaterina-Ani Jager -
Secretar General al AHNR, a
organizat o acț iune de comemorare
unde a prezentat un material
realizat din imagini de la diferitele
activități inițiate și desfășurate de
doamna Antoci. Materialul s-a
referit în special la aspectele care
nu sunt cunoscute, la munca din

spatele fiecărui protest sau memoriu
adresate organismelor guvernamentale ori de câte ori drepturile persoanelor cu handicap din
România erau încălcate, ce a însemnat elaborarea primei legislații în domeniu pentru persoanelor cu
handicap din Romania (1991-1992), câtă muncă de lobby și advocacy a fost depusă pentru ca
drepturile persoanelor cu handicap să fie cuprinse și în prima Constituție democratică a României în
Art.46 privind Protecţia persoanelor handicapate.
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Comemorarea a avut loc în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Arad și au participat Domnul
Ioan Adrian Mihalcea-președintele AHNR și fratele doamnei Monica Antoci, Daniela Tontsch -
președinte CNDR,  Justina Radu - DEx al CNDR, doamna Burcea Grigorița - președinte al AHF-
Mehedinți, domnul Dan Antoci-președinte de onoare al AHNR, Alexandru Antoci - fiul Monicăi
Antoci și un număr impresionant din membrii asociației noastre. Din partea oficialităților din Arad
au participat doamnele Etelka Nagy, Juhasz Edita, Adriana Memete, Alina Mrej.

În data de 4 Noiembrie 2016 a
avut loc un eveniment deosebit
de important în viața asociației.
Tabita și Adi s-au căsătorit. Adi
și Tabita sunt împreună de peste
10 ani și după ce tatăl lui Adi a
încetat din viață iar cei doi au
rămas singuri, fără sprijin și
familie, s-au hotărât se se
căsătorească.

În data de 29 septembrie 2016 a avut loc inaugurarea Clubului "La punctul 0" la sediul AHNR-
Filiala Județeană Arad. Activitățile clubului se adresează
persoanelor cu handicap neuromotor care au o dizabilitate
care le creează un handicap sever sau accentuat, obligându-
i să stea în casă 80-95% din timpul anului și participă doar
ca beneficiari pasivi ai proiectelor pe care asociația le
derulează.

Dorim ca acest ”Club” să fie locul unde să se întâlnească,
să socializeze, să
vizioneze filme scurte

despre semeni de-ai lor cu handicap care au
reușit să-și depășească situația, să-și învingă
temerile, să asculte
muzică, să vizioneze
binecunoscutele desene
animate de Walt Disney
pe care să le discute și să
spună ce le-a plăcut cel
mai mult, să joace jocuri
de societate, să asculte
povești, poezii, povestiri, anecdote etc., să coloreze sau să desenze.
Activitățile, care vor începe în luna mai 2017 vor fi coordonate și
supravegheate, ca de obicei, de voluntari.

La deschidere au participat reprezentanți : ai DDAC Arad, Consiliului
Județean, DGASPCArad, CARP Arad, ai Clubului Rotary Arad și
bineînțeles o parte din membrii asociației. Pentru a face acest club ceva
special, s-a achiziționat un pom pe care s-au agățat frunze scoase la
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Filiala Județeană Arad. Activitățile clubului se adresează
persoanelor cu handicap neuromotor care au o dizabilitate
care le creează un handicap sever sau accentuat, obligându-
i să stea în casă 80-95% din timpul anului și participă doar
ca beneficiari pasivi ai proiectelor pe care asociația le
derulează.

Dorim ca acest ”Club” să fie locul unde să se întâlnească,
să socializeze, să
vizioneze filme scurte

despre semeni de-ai lor cu handicap care au
reușit să-și depășească situația, să-și învingă
temerile, să asculte
muzică, să vizioneze
binecunoscutele desene
animate de Walt Disney
pe care să le discute și să
spună ce le-a plăcut cel
mai mult, să joace jocuri
de societate, să asculte
povești, poezii, povestiri, anecdote etc., să coloreze sau să desenze.
Activitățile, care vor începe în luna mai 2017 vor fi coordonate și
supravegheate, ca de obicei, de voluntari.

La deschidere au participat reprezentanți: ai DDAC Arad, Consiliului
Județean, DGASPCArad, CARP Arad, ai Clubului Rotary Arad și
bineînțeles o parte din membrii asociației. Pentru a face acest club ceva
special, s-a achiziționat un pom pe care s-au agățat frunze scoase la
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Comemorarea a avut loc în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Arad și au participat Domnul
Ioan Adrian Mihalcea-președintele AHNR și fratele doamnei Monica Antoci, Daniela Tontsch -
președinte CNDR,  Justina Radu - DEx al CNDR, doamna Burcea Grigorița - președinte al AHF-
Mehedinți, domnul Dan Antoci-președinte de onoare al AHNR, Alexandru Antoci - fiul Monicăi
Antoci și un număr impresionant din membrii asociației noastre. Din partea oficialităților din Arad
au participat doamnele Etelka Nagy, Juhasz Edita, Adriana Memete, Alina Mrej.

În data de 4 Noiembrie 2016 a
avut loc un eveniment deosebit
de important în viața asociației.
Tabita și Adi s-au căsătorit. Adi
și Tabita sunt împreună de peste
10 ani și după ce tatăl lui Adi a
încetat din viață iar cei doi au
rămas singuri, fără sprijin și
familie, s-au hotărât se se
căsătorească.

În data de 29 septembrie 2016 a avut loc inaugurarea Clubului "La punctul 0" la sediul AHNR-
Filiala Județeană Arad. Activitățile clubului se adresează
persoanelor cu handicap neuromotor care au o dizabilitate
care le creează un handicap sever sau accentuat, obligându-
i să stea în casă 80-95% din timpul anului și participă doar
ca beneficiari pasivi ai proiectelor pe care asociația le
derulează.

Dorim ca acest ”Club” să fie locul unde să se întâlnească,
să socializeze, să
vizioneze filme scurte

despre semeni de-ai lor cu handicap care au
reușit să-și depășească situația, să-și învingă
temerile, să asculte
muzică, să vizioneze
binecunoscutele desene
animate de Walt Disney
pe care să le discute și să
spună ce le-a plăcut cel
mai mult, să joace jocuri
de societate, să asculte
povești, poezii, povestiri, anecdote etc. , să coloreze sau să desenze.
Activitățile, care vor începe în luna mai 2017 vor fi coordonate și
supravegheate, ca de obicei, de voluntari.

La deschidere au participat reprezentanți: ai DDAC Arad, Consiliului
Județean, DGASPCArad, CARP Arad, ai Clubului Rotary Arad și
bineînțeles o parte din membrii asociației. Pentru a face acest club ceva
special, s-a achiziționat un pom pe care s-au agățat frunze scoase la
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imprimantă cu pozele fiecărui membru in parte. Acest pom înseamnă: tulpina este AHNR-Filiala
Arad, crengile suntem cei care avem grijă de membrii, frunzele sunt membrii, stelele sunt sponsorii
și voluntarii asociației iar becurile și lumina generată, reprezintă activitatea noastră de bază -
lumânăritul.

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

În perioada ianuarie – decembrie 2016 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.

4. SERVICII DE SECRETARIAT - În anul 2016 au fost înscrişi noi membri și au plecat dintre noi alți
câțiva. 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.

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

În anul 2016 ne-am întâlnit cu memebrii asociaţiei cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte și cu
ocazia Crăciunului. Au fost pregătite 90 de pachete cu alimente de bază și dulciuri.

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. Achiziționarea unui microbuz care să ne servească în siguranță încă câțiva ani.

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.

Ecaterina-Ani Jäger
Preşedinte AHNR-Filiala Jud. Arad Arad, 10 ianuarie 2017


