
Proces Verbal 

incheiat joi, 29.10.2009 

ADUNARE GENERALA - ASOCIATIA IHTIS 

Moderator: Dl  Florin Racoci  

Ordinea de zi: 

1. Analiza modului in care s-a facut convocarea. 
2. Prezentare: 

a. Raport de activitate 
a. Raport financiar 

3. Alegeri pentru Consiliul Director si responsabilii pe activitati. 
4. Stabilirea unui Plan Strategic pentru o perioada de 3 – 5 ani (obiectiv realizarea 

Centrului Viata Independenta) 
5. Diverse (propuneri) 

 

Conform prevederilor din Statutul Asociatiei IHTIS, pe primul punct din ordinea de zi a Adunarii 

Generale, trebuie analizat modul in care s-a facut convocarea si a raspunsurilor primite din partea 

membrilor. In acest an, datorita mai multor membrii care o perioada indelungata (ani) nu s-au implicat 

in niciun fel in niciuna din activitatile IHTIS, iar online – mail, mess, site nu au dat niciun semn, am vrut 

sa stim exact cati suntem, ce asteptam fiecare de la IHTIS, dar si cum se poate implica fiecare in 

realiizarea scopului IHTIS. In acest sens, in luna septembrie am postat un anunt online, prin care TOTI 

membrii, voluntarii, sustinatorii si chiar partenerii IHTIS erau rugati sa completeze un formular, avand 

9 intrebari, ce solicitau date de contact, necesitaati, dar si precizarea modalitatilor de implicare 

personala in activitatea IHTIS. Pana la termenul stabilit, 30 septembrie 09, au decis sa ramana 

membrii activi in asociatie 15 persoane (8 cu dizabilitati si 7 voluntari). Toate acestea au fost 

convocate prin mail sau telefon. In aceasta seara sunt prezente 8 persoane, acestora adaugandu-li-se 

6 accepte verbale ale membrilor cu dizabilitati din alte localitati, ca sunt de acord cu toate deciziile ce 

le vom lua. Prin urmare, Adunarea Generala este legal constituita si se poate trece la urmatorul punct 

din ordinea de zi. 

2. S-au prezentat RAPORTUL DE ACTIVITATE si RAPORTUL FINANCIAR pentru perioada 

01.01.2009 -- 30.09.2009. Nu au fost comentarii.  

3. S-a ales Consiliul Director, propunerile fiind facute de Mihaela Mihaescu si Florin Racoci, care au 
tinut cont de gradul de implicare fizica a fiecaruia in activitatile IHTIS, in ultima perioada. Membrii 
Consililiului Director, alesi cu acordul lor si al celor prezenti, sunt: 
  - MIHAELA MIHAESCU - DIRECTOR EXECUTIV – promovare si valorificare rezultate 

- FLORIN RACOCI – cultura si educatie 

- MIRELA RUS – comunicare 

- ANA-MARIA CRETU – relatii cu alte ONG-uri:  

- PREDISCAN FLOAREA - social 

Discutand despre stabilirea responsabililor pe activitati, cei prezenti au constatat numarul redus de 
membrii activi si lipsa de solidaritate interna. In ciuda acestei probleme, s-a decis ca activitatea 
merita continuata chiar si in aceste conditii, iar responsabilitatile s-au impartit astfel: Mihaela 
Mihaescu este administrator site, dar se ocupa si de promovare si valorificare rezultate, Eugenia 
Mihaescu - secretariat, Ana-Maria Cretu - responsabil pentru relatiile cu alte ONG-uri. D-na. 
Floarea Prediscan - responsabil Asistenta Sociala, Dra Adriana Macovei si Daniela Damian - 
sanatate, Dl Florin Racoci - Cultura si Educatie. 
 
 



4. Planul strategic pe termen lung are ca obiectiv major atragerea celor 350000 de donatori a cate 
1 euro, resurse necesare construirii Centrului de Viata Independenta. Pentru a-i gasi este necesar 
sa initiem actiuni publice cu implicarea tinerilor cu si fara dizabilitati, ca oamenii sa afle despre noi 
sau sa oferim servicii. In acest sens, discutiile au fost urmatoarele: 
 
1. Pentru proiectul de consiliere psihologica online 
 

- Dl. Florin Racoci a propus: consilierea online sa se faca doar pentru cei care devin 
membri IHTIS, prin completarea fisei de inscriere. 
- Mihaela Mihaescu a propus ca aceasta consiliere online poate avea un pret minim: 1 
EURO si ca trebuie sa se elaboreze un regulament de catre echipa proiectului formata 
din D-rele Adriana Macovei si Daniela Damian - cei doi psiho-terapeuti care se ocupa de 
consiliere, iar coordonatorul proiectului de consiliere online sa fie Dra Tudora Niculae, 
care sa tina evidenta beneficiarilor si sa ii repartizeze catre cei doi specialisti. 
 
2. In cadrul proiectelor din domeniul cultural s-a discutat despre ...  
 
- obiectivele IHTIS si despre proiectele in desfasurare. De ce e nevoie de un festival, de o carte, 
de un post de radio? Raspunsul a fost: intentia este de a implica in activitati comune tineri cu si 
fara dizabilitati, pe de o parte pentru socializarea lor, si pe de alta, pentru a schimba mentalitatile 
disciminatorii ale publicului larg, public in care nadajduim a-i gasi pe cei 350000 de donatori 
pentru proiectul IHTIS, anume centrul. S-a stabilit ca dl. Florin Racoci sa fie coordonatorul pentru 
proiectele cultural-artistice ce urmaresc implicarea tinerilor cu si fara dizabilitati. S-a stabilit echipa 
pentru aceste proiecte. 
- in aceasta categorie de activitati culturale, sunt in pregatire pentru viitorul apropiat: 

 a. realizarea Festivalului Solidaritatii, in jurul datei de 03 decembrie a.c. Locatia s-a schimbat la 
Bucuresti si va fi un Festival de Colinde. Este nevoie de fonduri pentru inchiriere sala, premii, onorarii 
si o mica masa festiva. S-a propus de catre dl. Florin Racoci ca locatie Sala Tinerimea Romana. S-a 
acceptat ca Festivalul sa inceapa la ora 17:00 cu lansarea cartii ,,Ravas pentru lumea de azi'' urmand 
ca dupa aceea sa aiba loc Festivalul, cu un juriu mai restrans, pana la ora 21:30. 
 b. S-a produs de catre dl. Florin Racoci sa mergem sa colindam, dar inainte sa facem o lista cu 
adrese catre cei care urmeaza a fi colindati. D-na. Flori Prediscan a propus sa mergem in magazine si 
supermaketuri, Banci, Mall-uri, posibile locatii unde putem colinda. Se va face un afis cu solistii care 
ne vor insoti la colindat, vom inainta adrese pentru a fi primiti. 
 c. S-a discutat despre infiintarea Postului de Radio Online – un alt proiect IHTIS. E nevoie de un 
calculator, de o persoana care sa se ocupe de server, si de cca 150 RON / luna. Initial va emite 8 ore. 
Se va stabili o grila de programe. Se cauta resurse. Ca si necesitate, s-a considerat a fi un mijloc de a-
si face auzit glasul, de a comunica a acelora care ies rar sau nu ies niciodata din casa si de a ajunge 
si pe aceasta cale la sufletele celor 350000 de donatori cautati. 
 
3. Mihaela Mihaescu a facut alte propuneri, ce s-au aprobat de catre cei prezenti:  
1. O intalnire fata in fata intre membrii si voluntarii IHTIS care sa aiba loc regulat, o data la 6 

saptamani si o intalnire online tip “Conferinta pe Messenger” o data la 2 saptamani pentru a 
discuta problemele IHTIS, pentru a gasi solutii si a prezenta stadiul diferitelor proiecte. 

2. Toti cei implicati in proiectele IHTIS – membrii, voluntari, sustinatori sa se aboneze la site, astfel 
incat sa primeasca pe adresa personala de mail mesaje, ori de cate ori apare ceva nou postat pe 
site.  

3. S-a pus problema nevoii de voluntari, cum ii stimulam sa ii aducem la IHTIS. E nevoie de un 
proiect ,,Vrei sa fi voluntar?' 

4. Drept stimulare, orice voluntar sau membru care prin activitatea personala aduce la IHTIS o suma 
de bani, sa primeasca un procent de 20% din suma respectiva. 

5. S-a discutat despre nevoia unor membrii si voluntari IHTIS de a avea calculatoare, de intocmirea 
unui dosar cu motivatia fiecaruia si gasirea unor modalitati de a le obtine. 

 

Toate punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate, sedinta a fost incheiata. 

A CONSEMNAT  

TUDORA NICULAE 


