
 

 

ACTIVITATEA FILIALEI IN PERIOADA IANUARIE 2016 – DECEMBRIE 

2016 

 SOCIAL 

In cursul anului 2016 distribuirea biletelor de calatorie interururbana a 

inceput din fata de 08 februarie datorita modificarilor aparute in distribuirea 

acestora si anume imprimarea pe bilete a datelor de identificare a titularului si 

schimbarea legitimatiilor de transport interurban. Am distribuit bilete de 

calatorie interurbana la 1.086 de persoane; 4.613 de bilete SNCFR si 4.027 de 

bilete AUTO la 186 gradul accentuat; 34 asistenti personali; 446 gradul grav; 

420 insotitori. 

Legitimatii de transport urban am distribuit la 306 de persoane, 144 

gradul grav; 12 gradul grav cu asistent personal; 16 asistenti personali; 134 

gradul accentuat. 

In luna aprilie am modificat Protocolul cu DGASPC Arad pentru a putea 

aplica stampila filialei pe legitimatiile de calatorie interurbana, pe o perioada 

de cinci ani. 

La sfarsitul anului 2016 era un nr. 863 membrii din care cu plata 

cotizatiei la zi 643, 35 de copii, 185 restantieri. 476 gradul grav, 82 accentuat si 

17 mediu,  

CULTURAL SPORTIV 

In data de 21 ianuarie, la sediul filialei a avut loc ,,Ludoteca pentru toti’’ 

unde au participat adulti, tineri si copii. Evenimentul a fost organizat cu 

ajutorul a 6 voluntari din Spania, Turcia si Portugalia, gazduiti de Organizatia 

Tinerilor cu Initiativa. La eveniment au participat elevi de la Scoala Speciala 

Sfanta Maria, membrii Filialei Arad a ANR, membrii a unor ONG-uri locale, 

dar si prieteni sau apropiati ai acestora. 

Scopul evenimentului a fost de a aduce aproape persoane din generații 

diferite pentru a depăși acele bariere inter-generaționale care uneori apar între 

acestea. 

Au fost alcătuite 6 echipe mixte, fiecare formate dintr-un elev, un voluntar 

străin și un membru al Asociației Nevăzătorilor. Cele 6 echipe au participat la 3 

probe diferite, menite să le pună în valoare calitățile fiecăruia. Au avut de 

ghicit obiecte și alimente diferite fără a le vedea, doar prin simțuri. Apoi, au 

avut de străbătut un traseu cu obstacole cu mâinile legate la spate, cărând un 

obiect foarte sensibil care trebuia dus în siguranță până la linia de sosire. Proba 

care a făcut deliciul celor mici a fost însă cea de-a treia, fiecare echipă trebuind 

să mănânce un măr fără a-l atinge cu mâna. Evenimentul s-a încheiat într-o 

atmosferă de veselie, cu cântece interpretate de către elevii clasei a IV-a de la 

Școala Specială “Sfânta Maria”. 



 

 

Această întâlnire între cele 3 generații a demonstrat că bariera vârstei și cea a 

dezavantajelor fizice se poate depăși ușor prin înțelegere, comunicare și 

deschidere. La final, toți cei implicați au recunoscut că au învățat unii de la 

alții, atât să se ajute cât și să se înțeleagă. Organizatorii ne-au asigurat că 

inițiativa, care face parte din activitățile proiectului Enact Youth Education, 

finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+, nu va rămâne 

fără o continuare, alte activități similare fiind deja planificate pentru viitorul 

apropiat. 

13 februarie 2016, a avut loc sedinta Adunarii Generale a 

Reprezentanţilor filialei, unde s-a hotarat infiintarea unei unitati protejate in 

cadrul asociatiei. 

S-au facut demersurile necesare si s-a obtinut autorizatia de functionare a 

unitatii protejate Blind Spot, care-si va incepe activitatea in anul 2017. 

La "Casa Gian Marco", am organizat, Sambata, 27 Februarie 2016, incepand cu 

ora 17:00 o cina pentru cupluri, cu ocazia sarbatorii iubirii, cu participarea a 40 

de persoane. 

Multa voie buna, dans, muzica, socializare, dar si surprize hazlii din partea 

organizatorilor la tombole. 

05 martie. A devenit deja o traditie ca membrii filialelor Asociatiei 

Nevazatorilor din Romania, Timis-Caras si Arad sa sărbătoreasca Ziua 

Internatională a Femeii, 8 Martie. Au fost prezenti un numar de 80 de persoane. 

Intr-o ambiantă placuta la restaurantul "Casa Romaneasca", str. Victoriei, nr. 

88, Arad, doamnele, au primit urări de bine si cate o floare din partea 

conducerii filialei gazda, Arad. 

Tonul petrecerii l-au dat domnii Florin Atimut, presedintele Filialei Arad, 

precum si presedintele filialei Timis-Caras, Ion Risti. A fost organizata si o 

tombola cu premii inedite. Au fost prezenti si cei doi caini ghizi din Arad, dar 

si un musafir din Timisoara, Geo. 

10 martie. A avut loc Gala de Premiere a celor mai accesibile site-uri web 

aparținând autorităților publice din județele Arad și Timiș. Gala de final a 

proiectului un web accesibil pentru toţi  in care filiala noastra a fost partenera 

alaturi de Fundaţia Education for Open Society (EOS), în parteneriat cu 

Asociația pentru Integrarea Persoanelor cu Deficiențe. Au fost premiate 

primele 3 situri mai accesibile, respectiv 1-DGASPC, 2- Universitatea  Aurel 

Vlaicu, 3- AJOFM Arad. 

15 martie 

Am participat la Ziua Mondială a Asistenţei Sociale, organizata de DGASPC 

Arad in sala Vasile Goldis a Consiliului Judetean. 



 

 

DGASPC Arad a marcat Ziua Mondială a Asistenţei Sociale sărbătorită, în 

fiecare an, în a treia zi de marţi a lunii martie. 

24 martie  

A avut loc concursul pe teme religioase Eu sant lumina lumii cu sprijinul si 

directa implicare a Arhiepiscopiei Aradului prin parintele consilier Maris 

Gabriel un apropiat al asociatiei noastre, cu participarea a 11 concurenti 

Cei prezenti au fost fost rasplatiti, de un grup de seminaristi, cu cateva 

pricesne. 

28 martie 

A avut loc, la Liceul de Arte "Sabin Dragoi" Arad, la o intalnire, in cadrul 

orelor de dirigentie cu liceenii din clasele a IX-a (Prof... Calin Teuca) si a XI-

a(Prof. Corina Teuca)  si Adrian si Veronica Benchea cu cainele ghid Max, 

carora le-au povestit care este rolul unui caine ghid in viata persoanelor cu 

dizabilitate vizuala. 

In 9 aprilie la sediul filialei noastre au avut loc concursurile "Prietenii Cartii 

Braile" si "Citire Rapida si Corecta in Braille". Si de aceasta data castigatoarea 

ambelor concursuri a fost domnisoara Borta Daniela. 

Incepand cu luna aprilie comisia de femei organizeaza in fiecare luni si joi intre 

orele 17:30 - 18:30, ora de fitness, in clubul filialei noastre. 

14 mai 2016, a avut loc sedința de constituire a Organizației de Tineret, în 

cadrul Asociației Nevazatorilor din România, filiala Arad. 

Adunarea Generală a Tinerilor, l-a ales pe domnul Daniel Ambrosi, în funcția 

de președinte. Domnia sa și-a ales echipa cu care va colabora în următorii patru 

ani. Aceasta are următoarea componență: Izabela Iuhasz, Andrei Petrisor, 

Florin Filbacher si Mihai Cristian Csetnek, vicepreședinti. 

In 26 mai, sediul filialei noastre a fost neîncapator pentru numarul mare de 

membri prezenți. 

Motivul a fost vizita primarului municipiului Arad, Gheorghe Falca, care a 

raspuns invitației noastre de a avea un dialog cu nevazatorii aradeni. 

Am fost asigurați ca lucrurile vor merge pe un fagaș normal și în ceea ce 

privește accesibilizarea spatiului public pentru persoanele cu dizabilitate 

vizuala, (ca exemplu, montarea de semafoare acustice, accesibilizarea 

mijloacelor de transport în comun), precum și de tot sprijinul necesar, și ca un 

prim pas, domnul primar ne-a transmis faptul ca,  în ședința consiliului local 

municipal, s-a votat rezilierea contractului de închiriere încheiat cu Asociația 

Nevăzătorilor din România și „transmiterea în folosinţă gratuită către filiala 

aradeana, a acestui spațiu. 

28 – 29 mai. Conducerea organizației de tineret a filialei Arad a Asociației 

Nevazatorilor din România, președinte dl. Daniel Ambrosi, a organizat în zilele 



 

 

de 28 și 29 mai 2016, la hotel Panoramic din Moneasa, o ieșire între prieteni. 

Vremea a fost favorabila, locația excelenta (balaceala la piscina hotelului), 

relaxare, socializare.  

Sâmbătă, 11 Iunie, Organizația de tineret din cadrul Asociației Nevăzătorilor 

din România, Filiala Județeană Arad, a organizat la Ghioroc o excursie de o zi, 

cu participarea unui număr de 43 de membri de la filialele ANR Arad, Alba, 

Timiș-Caraș-Severin și Satu Mare. 

Cei prezenți s-au putut destinde și bucura in voie de tot ce s-a pus la dispoziție, 

Începând cu piscina locației, biliard, tenis de masă, dar, s-au și intrecut la cele 

trei concursuri de șah, table și cruce. 

Pe lângă toate acestea datorită spatiului de care dispune pensiunea, aceștia au 

putut să aleagă fie să se intrețină cu muzică de la terasă, fie să stea intr-un loc 

liniștit cu aer curat alături de prieteni la o șueta, astfel fiind mulțumită toată 

lumea. 

02 iunie a fost organizata o excursie la Orsova. Cu Dierna, croaziera pe 

Dunare, cu participarea unui număr de 90 de membri de la filialele ANR Arad 

și Timiș - Caraș-Severin. 

Traseul incepe din portul Orșova și merge circa trei ore in amonte pe Dunare, 

printre "cazanele" cele mai spectaculoase. În timp ce "Dierna" iși urma cursul 

lin, calatorii se delecteaza cu un prânz pe cinste cu șalau, pui sau porc la gratar, 

fiecare dupa preferințe, precum și cu bauturi racoritoare. 

Luni, 13 iunie 2016, la sediul din str. Unirii, nr. 10, ap. 7 a filialei Județene 

Arad a Asociației Nevăzătorilor din România (ANR), s-a inceput  faza pe 

filiala a concursului național de șah pentru nevazatori. 

Câștigator, a fost domnul Andraș Francisc. 

Filiala Județeana Arad, a organizat în data de 17 iulie, excursie de o zi la Baile 

Mako din Ungaria, având la dispoziție un singur autocar. 

Plecarea a avut loc la ora 07.00. In ciuda vremii potrivnice ne-am deplasat un 

grup numeros la strandul din orasul Mako Ungaria. 

Pe langa balaceala mult dorita am beneficiat si de programe artistice cu ocazia 

festivalului local-zilele strandului. Toti cei prezenti au putut urmari 

reprezentatii de dans, demonstratii de magie, cat si un recital sustinut de vedete 

locale. Prezentarea programului a fost facuta si in limba romana. 

23 iulie. Inconjurati de familie si prieteni, Eva si Gabriel Horga, doi membrii ai 

filialei noastre, au spus un “da” hotarat in fata ofiterului de stare civila. Noi le 

dorim multa fericire si casa de piatra! 

In perioada 22-24 iulie, a avut loc prima editie a ceea ce s-a dorit a fi 

"Weekendul prieteniei". 

Am avut oaspeti din Bihor, Alba, Bucuresti, cu pareri de rau ca n-au reusit sa 



 

 

mai ajunga si de la alte filiale. Atmosfera a fost una cu adevarat prieteneasca, 

chiar interculturala cu participanti si din alte tari cum ar fi: Armenia, Turcia, 

Macedonia, Spania si Franta. 

9 august 

Filiala Arad a organizat în perioada Postul Adormirii Maicii Domnului, un 

pelerinaj la Mănăstirea Prislop pentru persoanele nevăzătoare. 

La pelerinaj au participat și însoțitori ai nevăzătorilor, dar și corul de copii 

Sfințișorii al Parohiei Ortodoxe Aradul Nou, condus de părintele Gabriel 

Cosmin Mariș, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului. 

Cei 110 pelerini s-au închinat în biserica Mănăstirii Prislop, ce datează din 

secolul al XVI-lea, au vizitat mormântul părintelui Arsenie Boca, peștera 

Sfântului Ioan de la Prislop şi Castelul Hunedoarei. 

23-29 august 

Filiala Arad, a organizat în luna august un sejur la mare, în stațiunea Saturn, la 

hotel Aida. 

De la bronzul de rigoare, scaldatul în mare, socializarea în locațiile stațiunii, 

plimbarile romantice pe faleza, pâna la plimbarea cu șalupele și cu 

hidrobicicletele pe mare, cu bicicletele tandem și bicicletele cu patru rânduri de 

pedale pe uscat, totul a fost la superlativ. 

20-22 septembrie  am participat la concursul interfiliale gazduit de filiala Bihor 

– Salaj cu un numar de 6 persoane. 

29 septembrie s-a inceput  un curs de initierea nevazatorilor pe smart phone. 

07 octombrie. In preambulul Zilei Internaționale a Bastonului Alb, 15 

octombrie, membrii filialei noastre au avut posibilitatea de a urmari un film 

accesibilizat: TOTO ȘI SURORILE LUI, la cinematograful Arta. 

15 octombrie, începând cu ora 10:00, la reuniunea, deja devenita tradiție, între 

membri, prilejuita cu ocazia Zilei Internaționale a Bastonului Alb, sediul 

filialei a devenit neancapator datorita numarului mare de participanti. 

14 octombrie a avut loc o sedinta extra-ordinara  a Adunarii Generale cu 

pricipalul subiect implinirea a 25 de ani de la infiintarea filialei noastre. 

17 octombrie, de la ora 19.00, la hotel Leon Arad, am participat la evenimentul 

"Cina dialog în întuneric", organizat de Clubul Lions Arad 2007. 

Evenimentul a avut loc, la Arad, pentru al treilea an consecutiv. 

Timp de câteva ore, participanții au dialogat, au luat cina și au stat în întuneric 

deplin, legați la ochi, experimentând astfel modul de viață al persoanelor cu 

dizabilitate vizuala. 

Banii adunați în urma achitării taxei de participare, în valoare de 70 de lei de 

persoană, au fost donate  Asociației Nevăzătorilor, filiala Arad, pentru 

achizitionarea unei imprimante Braille. 



 

 

20 octombrie 

Tineri voluntari din Portugalia, Macedonia, Spania, Turcia, alături de câțiva 

dintre colegii noștri din Organizația de Tineret a Asociației Nevăzătorilor din 

România, Filiala Arad, au participat, marți, la un frumos experiment 

intercultural. 

Tinerii și-au prezentat tradițiile și obiceiurile țării lor prin cântece și dansuri, 

prezentări, delicii culinare, suveniruri și alte elemente pregătite de aceștia. 

1 noiembrie - Cardul european de dizabilitate  

Cardul European pentru Dizabilitate este instrumentul prin care persoanele cu 

nevoi speciale pot beneficia de acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi 

de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene, 

participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi 

în România şi Europa. Ţările incluse în acest proiect, pe lângă România, sunt 

Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta. 

Scopul proiectului este facilitarea mobilităţii transnaţionale prin intermediul 

emiterii Cardului European pentru Dizabilitate. Proiectul se adresează unui 

grup ţintă de 50.000 de persoane cu dizabilităţi din România. Tot câte 50.000 

de astfel de carduri vor fi emise în alte şapte ţări din UE. Proiectul reprezintă 

un model pilot la nivel european pentru asigurarea incluziunii sociale prin 

participarea la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber a 

persoanelor cu dizabilităţi, în România şi în alte state membre UE participante 

în proiect. 

De acest card pot beneficia persoanele cu dizabilităţi (copii şi adulţi), în baza 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap (grav, accentuat, mediu sau 

uşor). 

Cardul este nominal, netransmisibil, se eliberează doar la cerere, fiind valabil 

de la 01 ianuarie 2017 până în luna august 2020. 

8 noiembrie 

Socializare între tineri la sediul filialei noastre! 

Nevazatori din Asociatiile omologe din Grecia, Cipru, Macedonia, Bulgaria, 

alături de câțiva dintre colegii noștri din Organizația de Tineret a Filialei   

Arad, au participat, marți, la un frumos experiment intercultural. 

Tinerii și-au prezentat tradițiile și obiceiurile țării lor prin cântece și dansuri, 

prezentări, delicii culinare, suveniruri și alte elemente pregătite de aceștia. 

Totul a culminat cu o oala mare cu sarmale pregatita de ai noștri! 

17 noiembrie 

In filiala noastra, a fost motiv de sarbatorire, fiind ziua lui Marinel Gligor, 

caruia colegii si prietenii i-au pregatit o surpriza. Acestia din urma l-au invitat 

la un concurs (la care de altfel este nelipsit), concurs care s-a dovedit a fi o 



 

 

petrecere surpriza.  

Multumim celor prezenti pentru bucuria adusa prietenului si colegului nostru. 

21 noiembrie A inceput proiectul cultural in care cu ajutorul actritei Oltea 

Blaga incercam sa formam o trupa de teatru, cu intalniri de o data pe 

saptamana. Actriței Oltea Blaga, îi mulțumim tare mult că, voluntar, se implică 

în lucrul cu persoanele cu deficiențe vizuale. 

Ținând cont că teatrul poate fi un instrument puternic de educație, constituirea 

acestei trupe se dorește un experiment cultural, educativ și creativ.  

17 noiembrie s-au inceput repetitiile pentru colidele de Craciun. 

1 Decembrie, Ziua Natională a României, zi de sărbătoare la Filiala Județeana 

Arad! 

Cu ocazia Zilei Naționale, la sediul din Strada Unirii, Nr. 10, Ap. 7,  am 

sărbătorit tradițional românește cu palincuță și fasole cu ciolan la cazan, 

asistată de o pită mare de Pecica! 

Am avut parte de cântec, veselie, socializare cu prietenii, dar și mese pline!  

6 decembrie  

Imprimantă Braille pentru nevăzători 

Eveniment, marţi, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România (ANR), filiala 

Arad. Doamnele din Clubul Lions 2007 şi domnii din Clubul Lions Arad au 

dăruit nevăzătorilor arădeni, o imprimantă Braille, care converteşte scrisul 

normal în scris Braille – alfabetul nevăzătorilor. Aparatul valorează 11.500 

de lei. O parte din bani (6.000 de lei) s-au strâns în cadrul unui eveniment 

organizat de Ziua Bastonului (15 octombrie) – „cina pe întuneric”. Ulterior, 

această sumă a fost completată prin eforturile doamnelor şi domnilor din Lions. 

Imprimanta Braille va fi folosită la tipărirea unor manuale pentru copii, a unor 

cărţi de lectură, romane, cărţi de bucate, în funcţie de dorinţele nevăzătorilor. 

De asemenea, cu ajutorul imprimantei vor fi tipărite manuale speciale de 

muzică, cu portativ, cu note – puse într-un cod în scriere Braille. O altă utilitate 

a imprimantei e direcţionată spre accesibilizarea unor instituţii pentru 

nevăzători, în sensul instalării unor inscripţii în Braille privind accesul într-o 

instituţie, identificarea unui birou. Am putea veni în întâmpinarea instituţiilor 

de a confecţiona aceste înscrisuri. 

9 decembrie  

In clubul filialei noastre comisia de femei a organizat a doua editie a 

concursului culinar "Ciornei Valetina" cu tema:"Si eu pot fi o buna gospodina". 

La acest concurs au fost 6 concurente, care au demonstrat legate la ochi, 

iscusinta si indemanare. Cele 5 probe au constat in: curatire si procesare 

legume, pregatire sandwich-uri si salata de fructe si recunoastere ingrediente. 

Juriul format din Iuhasz Edita, Barnutia Mihaela si Almasi Viorica, a punctat 



 

 

aspectul si calitatea preparatelor, timpul necesar de pregatire, si nu in ultimul 

rand tinuta concurentelor. Publicul numeros a sustinut frenetic participantele, 

asteptand cu nerabdare sa guste din preparatele acestora. Castigatoarele au fost 

premiate de un salon de infrumusetare. Locul 3 - o sedinta la cosmetica, a fost 

castigat de Rus Olivia. Locul 2 - o sedinta de manichiura cu gel - castigat 

de Olimpia Ciocan. Locul 1 - o sedinta la hairstylist - castigat de Aldea Livia. 

Castigatoare locului 1 a primit din partea doamnei Cati Pascal-Club Lions 

2007, un pachet complet la un salon de lux. 

14 decembrie  

Filiala Arad a incheiat un parteneriat cu MediaSoft si organizeaza cursuri de 

limba germana incepand cu 16 ianuarie 2017. 

Structura cursului 

Cursul este structurat pe 4 niveluri de competenţe : 

- incepator 

- intermediar 

- mediu 

- avansat 

Un nivel (modul) se desfăşoara pe parcursul a 40 ore ( 1 ora= 50 minute) – 13 

sedinte. 

Persoanele dintr-o grupa sunt de acelasi nivel. Accederea la curs se face în baza 

unui test iniţial. 

Modulele pot fi sau nu parcurse in totalitate. Parcurgerea poate fi facuta 

succesiv, fara pauze, sau la un anumit interval, la optiunea cursantului. 

¨ Competenţe: citit, vorbit, scris, ascultat. 

Suportul de curs se distribuie cursantilor in format electronic, insotit de 

suportul audio aferent lectiilor. (CD ) 

¨ Lector – lectori de specialitate, acreditati, cu experienta in educatia adultilor. 

Pret/modul/persoana este de 300 de lei. 

Cursurile vor avea loc la sediul filialei. 

20 decembrie 

Marți 20 decembrie 2016 la sediul Asociației Nevăzătorilor din Arad, a avut 

loc serbarea dedicată praznicului Nașterii Domnului. Cu acest prilej, corul 

nevăzătorilor împreună cu un grup de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox 

din Arad, au susținut un concert de colinde tradiționale și poezii specifice 

sărbătorii. 

Corul Nevăzătorilor a fost înființat de părintele Gabriel Mariș consilier social 

https://www.facebook.com/olimpia.banciu
https://www.facebook.com/cati.pascal.5


 

 

al Arhiepiscopiei Aradului în urmă cu trei ani, fiind pregătit și condus anul 

acesta, de elevii seminarului. Colindele au umplut de bucurie duhovnicească pe 

toți cei prezenți. 

La finalul concertului, părintele consilier a transmis membrilor asociației, 

dorintele de bine și sănătate, împliniri și bucurii duhovnicești și arhiereasca 

binecuvântare a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului, 

asigurându-i totodată de permanenta purtare de grijă a blândului ierarh. 

La finalul serbării, Dl. Florin Atimuț – președintele asociației, a adus un cuvânt 

de mulțumire pentru ajutorul oferit de fiecare dată la toate acțivitățile religioase 

ale asociației prin Sectorul Social. A mulțumit deasemenea și enoriașilor 

Parohiei Țela prin părintele paroh Aurel Blidar, pentru cele 70 de pachete de 

Crăciun oferite membrilor asociației, dar și altor sponsori care susțin 

activitățile asociației în cursul anului, Lions 2007 Arad, Stefano Company si 

Mihaela Barnutiu. 

31 decembrie. In al 3 an consecutiv, la sediul filialei noastre, s-a organizat 

petrecere de Revelion la care de aceasta data au fost 16 participanti. 


