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SCRISOARE DE INTENȚIE

Mă numeesc MIHAELA MIHĂESCU și reprezint Asociația IHTIS, asociaţie
ortodoxă, cu specific socio-cultural, care militează pentru o integrare socială reală
a tinerilor cu dizabilităţi fizice - având coeficient de inteligență normal,
auto–reprezentarea fiind forma prin care noi pledăm pentru atingerea scopului
propus.

În paginile ce urmează, este descrisă atât asociația cât și povestea proiectului
nostru de amploare - Centrul de Viață Independentă, considerat o “A DOUA ȘANSĂ”
pentru tinerii care poartă povara erorilor medicale – caracterizați de dizabilități
severe, în fața cărora toate ușile se inchid.

După cum veți observa în prezentarea ce urmează, pornind de la
considerentul că locuința reprezintă o etapă inițială în destinul uman, o premisă a
împlinirii personale și un garant al libertății, suntem deciși să valorificăm toate
oportunitățile de strângere de fonduri, presupunând că un procent minim de 20%
din valoarea acestui indrăznet proiect, poate constitui un prim obiectiv realizabil, în
baza căruia să aspirăm apoi la fonduri europene.

Mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a analiza
demersul Asociației IHTIS, de realizare a unui așezământ special,
prin împreună-lucrarea beneficiar-arhitect, comunitatea fiind
factorul decisiv în cadrul Campaniei intitulate sugestiv: 

“350.000 oameni x 2 EUR = Centrul de Viață Independentă”

Cu consideraţie,
MIHAELA MIHĂESCU 
Director Executiv



CURICULUM VITAE
1. Informaţii generale

Nume ASOCIAŢIA IHTIS
Beneficiari   Tineri cu dizabilităţi fizice, având coeficient de inteligenţă normal.

Statut Juridic  

Asociaţie ortodoxă cu specific socio-cultural, naţională,
neguvernamentală, non-profit, având personalitate juridică,
înfiinţată în anul 2004, în temeiul OG 26/2000, având
binecuvântarea PR. MIHAI-ANDREI ALDEA.

Sediul social Sat DUMENI, Comuna GEORGE ENESCU, Judeţ BOTOŞANI

Adresa de corespondenţă Str. Covasna nr.5, bl. A5, et.3, ap.14, sector 4, Bucureşti

Ţara       România

Telefon 0767732077

E-mail michi_mihaescu@yahoo.com 

Data înfiinţării 2004

C.U.I. 16690411 

Cont bancar RO14RNCB00440028/65610001 - BCR, Agenţia Dorohoi

Website http://asociatia-ihtis.ro 
2. Organigramă

Consiliul Director

Director Executiv MIHAELA MIHĂESCU

Contabil MARIA MIHAI

Administrator EUGENIA MIHĂESCU

Responsabili pe activităţi
Promovare 

Valorificare rezultate MIHAELA MIHĂESCU

Social ANCA NEGOESCU şi  FLORENTINA BUNDA
Medical

Consiliere psihologică online MĂDĂLINA - ANDREEA GRAMA



3. Descriere

Motto
Eu învăţ să-mi depăşesc condiţia;
Tu învaţă să mă accepţi !

Crez NU POT, NU EXISTĂ.

Scop Asociaţia IHTIS vizează direct domeniul “tineret defavorizat
social pe motiv de dizabilitate”, urmărind: crearea cadrului prielnic
creşterii gradului de independenţă şi integrarea socială reală a
tinerilor cu dizabilităţi fizice – având coeficient de inteligenţă
normal, adecvat vârstei, capabili a se auto-reprezenta în societate
prin aptitudini şi abilităţi personale.

4. Proiecte şi Acţiuni

EDITURA IHTIS
(titluri de carte)

Viaţa în fotoliu rulant
Eu & Lumea în care trăiesc
Suflet lângă suflet prin cântec 
Răvaş pentru lumea de azi
Resursă în Societate – RO / EN
Auto-reprezentarea – Factor esenţial al integrării

ÎMPREUNĂ PENTRU IHTIS
Curs New Media - Blogul ca mijloc de advocacy
Crearea viralului “Poţi ajuta? Sigur că da!”
Spectacol umanitar

ÎMPREUNĂ ÎNTREGI
Spectacol umanitar.
Campania de sensibilizare “Un minut în fotoliul rulant”.
Campania de advocacy “Strigătul unei mame în loc de clopoţel”
Festivalul “Suflet lângă suflet prin colindul românesc”.
Consiliere psihologică online.

CE POT FACE EU
PENTRU COMUNITATE?

Masa rotundă “Auto-reprezentarea - factor esenţial al integrării”
Editarea / diseminarea lucrării cu același nume “...”
Evenimente publice de promovare a tinerilor cu dizabilităţi.  

SOLIDARITATE
PENTRU diz/ABILITATE

Elev pentru o zi - prezenţa la ore a unui tânăr neşcolarizat.
SA VORBIM DESPRE diz / ABILITATE - într-un liceu special
Spectacolul “SOLIDARITATE PENTRU diz/ABILITATE” -

destinat elevilor din şcolile speciale şi de masă.
Susţinere financiară timp de 3 ani a unui tânăr instituţionalizat

pentru a urma Şcoala de Artă Populară “Titel Popovici”, Iaşi.

Festivalul concurs de 
Colinde şi Datini Ortodoxe
TREC MAGII PRIN VATRA

MOLDOVEI

Festivalul bucuriei izvorâte în lume prin Naşterea Mântuitorului
– are rolul de a aduce faţă în faţă tinerii cu şi fără dizabilităţi, veniți
cu gândul de a primi cel mai măreţ TROFEU pe care o comunitate
îl poate oferi – acela de A FI ÎMPREUNĂ.  

CUNOSCÂNDU-NE
DREPTURILE -

COMBATEM 
DISCRIMINAREA

Conştientizarea faptului că de multe ori… “Oamenii sunt egali cu
toţii în faţa legii, dar nu şi în faţa persoanelor care supraveghează
aplicarea sa”, preocupându-ne o corectă informare a tinerilor cu
dizabilităţi (beneficiari direcţi) în privința drepturilor avute.

CAMPANIE FUND-RAISING
350000 OAMENI X 2 EURO

=
CENTRUL DE VIAŢĂ

INDEPENDENTĂ

Licitaţii de carte din biblioteci personale
Spectacole umanitare
Confecţionare la domiciliu de produse hand-made
Realizarea dosarului tehnic / proiectarea centrului
2% pentru IHTIS          



5. Declarații beneficiari, parteneri și colaboratori  

BOGDAN IONUȚ
APETREA

- beneficiar -

Experimentul “ELEV PENTRU O ZI”, a fost o provocare. Prezența
sa la ore, l-a determinat să constate că: “A fi elev înseamnă mult
mai mult decât credeam: înseamnă emoția primului pas trecut
peste pragul clasei, înseamnă mulțimea ochilor curioși, înseamnă
un dascăl transformat în părinte, înseamnă o amintire a vieții pe
care nici o informație online nu o poate înlocui”.

ADINA MÎNICAN

- voluntar -

„Întregul eveniment ne-a supus la un test: testul diversității. Trăim
într-un mediu în care prezența persoanelor cu dizabilități este
vizibilă într-o mică măsură, de aceea ne lipsește obișnuința de
a-i privi pe cei care nu sunt ca noi drept niște ciudați sau ne
întoarcem către ei cu milă, fără a conștientiza că de fapt tot ce își
doresc este să ne arate CĂ POT să trăiască la fel ca noi. Cred că
asemenea manifestări ar trebui să aibă loc mult mai des și să fie
mediatizate într-o mai mare măsură. Poate așa vom înțelege că o
poezie poate fi recitată la fel de bine stând într-un fotoliu rulant sau
un cântec are aceeași rezonanță în inimile noastre chiar dacă este
cântat de o persoană care a avut neșansa de a fi …. diferită”.

RADU CĂJVĂNEANU

- partener -

Au evoluat pe scenă reale talente, într-un eveniment de amploare,
comparabil cu un festival județean. Sunt necesare însă, inițierea
unor proiecte europene care să sprijine astfel de demersuri care,
de multe ori, încep prin voluntariat, dar apoi trebuiesc concretizate
în atragerea unor fonduri europene care să susțina ideile în-
noitoare, de esență, pentru diferite categorii de persoane”. 

MARIA FELICIA MIHAI
- DGASPC BT -

Oamenii adevărați, adevăratele lecții de viață, este important să
apară în linia întâi pentru a construi sisteme de valori, a sparge
bariere și a îmbunătăți mentalități.

6. Premii

2009 Premiul III şi Menţiuune, Gala Societăţii Civile - pentru 
Proiectul “ÎMPREUNĂ PENTRU IHTIS”.

2010 Premiul III şi Premiul Special ERSTE, Gala Societăţii 
Civile - pentru Proiectul “ÎMPREUNĂ ÎNTREGI”.

2011
Finalistă a Galei Naţionale a Proiectelor de Voluntariat – 
Secţiunea Activism Civic şi Drepturile Omului - cu Proiectul 
“CE POT FACE EU PENTRU COMUNITATE?”.

2012
Premiul I la Gala Judeţeană a Proiectelor de Voluntariat și 
Premiul I la Gala Naţională a Proiectelor de Voluntariat,        
Secţiunea Activism Civic şi Drepturile Omului - pentru Proiectul 
“SOLIDARITATE PENTRU diz-ABILITATE”.



Istoric

În viziunea Asociaţiei IHTIS, normalitatea este sinonimă cu libertatea de a trăi demn,
punând în prim plan cugetul, răbdarea, învăţătura ortodoxă şi faptele personale. Fondată la
iniţiativa și prin directa implicare a unei persoane cu dizabilităţi fizice asociate, IHTIS s-a vrut a fi
încă de la început un ideal frumos, neînţeles însă câţiva ani în şir, datorită faptului că NU
corespundea tiparului de “ONG care oferă ajutoare”. Perioada 2004 – 2012 a generat o bună
experienţă în definirea Asociaţiei IHTIS, prin care copiii și tinerii cu dizabilităţi fizice severe - având
IQ normal – au fost îndemnaţi să se auto-reprezinte, fiind ei înşişi iniţiatori, coordonatori şi
beneficiari ai proiectelor în sfera socio-culturală. Prin varietatea abilităților acestora, IHTIS
înseamnă astăzi luptă câştigată împotriva discriminării, conştientizare, sensibilizare, socializare...

În anul 2008, Asociaţia IHTIS a fost aleasă, alături de alte 4 organizaţii, ca benficiar în cadrul
unui proiect iniţiat de Fundaţia Soros şi Centrul pentru Jurnalism Independent, proiect ce îşi
propunea să familiarizeze 5 organizaţii neguvernamentale cu principala formă de new media,
blogul şi să ofere o platformă de schimb de informaţii cu privire la noile tehnologii şi efectele folosirii
lor în activitatea de zi cu zi a organizaţiilor.

Astfel, activitatea Asociaţiei IHTIS a devenit cunoscută, dorinţa realizării unui Centru de
Viaţă Independentă a atras atenţia tuturor, iar curajul de a gândi un proiect de o aşa amploare a
determinat organizatorii (Fundaţia Soros şi Centrul pentru Jurnalism Independent) să demareze
în sprijinul nostru o campanie de strângere de fonduri, însotită de un clip de promovare intitulat
sugestiv “Poţi ajuta? Sigur că da!”.  Rezultatul campaniei fiind suma de 7000 EUR.  

În perioada 2009 – 2011, campania de strângere de fonduri a fost redusă ca intensitate,
considerând prioritară găsirea specialiştilor-arhitecţi care să înţeleagă cu ADEVĂRAT ce urmărim
şi să ne călăuzească în direcţia dorită.

Grupul ARHIPERA a fost echipa îndelung aşteptată, pe care tot Fundaţia SOROS a
intersectat-o cu IHTIS,  ARHIPERA acţioneaza acolo unde este nevoie de arhitectură dar grupul
uman beneficiar al arhitecturii nu este capabil să o genereze, consolidând astfel potenţialul
comunităţii. În viziunea grupului, locuinţa trebuie să se adapteze cerinţelor pe care le aduc cu sine
zonele afectate de sărăcie extremă şi propune o acţiune participativă la care contribuie şi
comunitatea.

Ineditul în activitatea grupului (activitate realizată pe bază de voluntariat) îl reprezintă
“Arhitectura socială participativă”, un fenomen al modelării spaţiului pentru împlinirea
capabilităţilor grupurilor umane aflate în situaţie de vulnerabilitate, împreună cu acestea.
Mai exact, este vorba de o proiectare participativă, definită prin împreună-lucrarea
architect – beneficiar, rezultând un spaţiu public a cărui dimensiune socială se exprimă în exterior
şi participă la viaţa urbană.

Aşadar, Centrul de Viaţă Independentă a fost cuprins în programul de sprijin pe care
Grupul ARHIPERA îl acordă grupurilor vulnerabile şi marginalizate pentru integrare socială, acces
la educaţie şi pe piaţa forţei de muncă. 

Terenul aferent constructiei, cei 7000 EUR, Dosarul de Proiectare şi prezentarea tehnică
detaliată ce poate fi făcută acestuia în faţa potenţialilor sponsori şi parteneri, precum şi susţinerea
specialiştilor ARHIPERA până la finalitatea proiectului, este stadiul în care ne aflăm acum.



Detalii tehnice

Uşor se poate observa că sunt tineri cu dizabilităţi similare şi cu mod de viaţă diferit. Unii
pot conduce un autoturism – în timp ce alții se ruşinează a ieşi din casă. Un mod de ajutor eficient,
cu rezultate deosebite în ţările în care se practică, este cel numit: Peer Counseling.  Un “Peer”
prin împărtăşirea propriei experienţe ajută persoana aflată în aceeaşi situaţie cu a sa (dar care
întâmpină dificultăţi în viaţa de zi cu zi) să iasă la liman.

Crearea cadrului prielnic integrării sociale a tinerilor cu dizabilități fizice, având IQ normal,
este scopul Asociației IHTIS. Așadar, în viziunea nostră, Centrul de Viaţă Independentă este un
așezământ în care beneficiarul (tânărul cu dizabilități fizice) stă temporar. Fiecare vine cu o
anumită nevoie personală (ex. să fie învățat cum poate călca rufele, cum poate găti etc. – șezând
în fotoliul rulant sau folosindu-și o singură mână) și pleacă instruit cum și ce trebuie să facă pentru
a reuși acestea. Instructori vor fi tot persoane cu dizabilități similare cu cele ale persoanei instruite,
în ciuda cărora, știu și pot fi independente (gătesc, spală, se îmbracă singure, profesează o
meserie etc.).

Viața independentă este un drept fundamental, iar exercitarea acestuia se realizează prin
auto-reprezentare care se întâmplă practic atunci când sunt desființate două bariere sociale:
mentalitatea și accesibilitatea. Acesta este scopul realizării Centrului de Viață Independentă
care în viziunea noastră, IHTIS – ARHIPERA – FUNDAȚIA SOROS, își propune să devină un
reper în Satul Dumeni, nu prin gabarit, ci prin funcținea sa și prin comunicarea vizuală a acestei
funcțiuni la nivelul întregii comunități.

În prezent, conform buletinului statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale,
numai în Județul Botoşani sunt înregistrate 10.463 copii, tineri și persoane adulte cu deficiențe.

Centrul de Viață Independentă Dumeni, va oferi anual unui număr de cca. 100 beneficiari
din zona de N-E a țării, 3 săli de curs, un spațiu polivalent, o zonă de restaurant și bucatarie,
9 camere de cazare, spații pentru recepție, depozitări, spații tehnice, circulații orizontale și
verticale. Toate spațiile clădirii sunt dimensionate pentru a permite accesul și utilizarea de către
persoane în scaun cu rotile, inclusiv bucătăria restaurantului, cu zona de preparare a hranei. Toate
funcțiunile vor gravita în jurul unui atrium din sticla care găzduiește rampele de legătură între cele
două niveluri ale Centrului și care le fac accesibile utilizatorilor de fotolii rulante în mod
independent, fără asistență. 

Atriumul, care face tranziția între spațiul public și cel privat, este o interpretare
contemporană a elementului tradițional de prispă. Din punct de vedere al economiei de energie,
el acționează ca o seră iarna, înmagazinând căldura. Vara se deschide complet, asigurând
ventilarea corespunzătoare a spațiilor interioare. Arhitectura practicată este ecologică, prin
folosirea de materiale locale din surse regenerabile și utilizarea soluției de seră pentru atrium.

„Arhitectura poate fi o modalitate 

de a face bine şi de a schimba viaţa unei comunităţi,

transformând o realitate existentă într-o realitate dorită”.



Schițe centru:

2 EURO X 350.000 OAMENI 
=

CENTRUL DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ



Etapele proiectului 

Perioada de desfăşurare a proiectului:

• Început în anul: 2008 • Estimat a se încheia în anul: 2017

INEDIT:
Activitățile sunt coordonate de o persoană cu dizabilități fizice asociate

ACTIVITĂȚI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Realizarea Blogului Asociației
IHTIS și a viralului “Poti ajuta? Sigur
că da!” 
Colaborator: INDIE STUDIO
Parteneri: Fundația SOROS și Centrul
de Jurnalism Independent

X

2. Campanie de fund-rising 
Parteneri: COSMOTE, ORANGE,
VODAFONE, ROMTELECOM,
Seminarul Liceal Teologic “Sf. Ioan
Iacob” și Casa Municipală de Cultură
Dorohoi, 

X X

3.Realizarea studiilor solului și a
temei de proiectare. X X
4. Concepere, editare, diseminare
material informativ și promovare
media  
Colaborator: Tipografia SHIK
București

X X X X

5. Realizarea dosarului tehnic
Colaborator: Grupul ARHIPERA X X 
6. Inițierea / implementarea de
proiecte socio-culturale, vizând
recunoașterea activismului social al
Asociației IHTIS în comunitate.
Parteneri: APC EUROPE DIRECT,
Instituții de învățământ speciale și de
masă din Jud. Botoșani, ong-uri,
instituții publice.
Partener Media: DOROHOI BEWS

X X X X X X X

7. Campanie de fund-rising, pentru
atingerea unui procent minim de 20%
din valoarea proiectului.

X X X

8.  Accesarea fondurilor europene X X
9. Realizarea / amenajarea 
constructiei.

X X X



Puteți ajuta? Sigur că da!

2% – sumă ce poate fi direcționată către Asociația IHTIS este mică, însă
un număr mare de susținători poate aduce un suport vizibil unui proiect social, cum
este: Centrul de Viață Independentă.

Calculul procentului ce poate fi direcționat spre Asociația IHTIS este simplu:
valoarea datorată anual statutului (sub formă de impozit pe venit) se înmulțește cu
2, apoi se împarte la 100. Rezultatul obțimut constituie suma ce va ajunge abia la
sfârșitul anului 2013 în contul Asociației IHTIS.

Exemplu: 
În 2013 aveți de achitat la Administrația Financiară un

impozit pe venit de 625 RON

Calculul se face astfel: 625 x 2 / 100 = 1250 / 100 = 12,5 RON.

Rezultatul obținut este „Suma” ce trebuie înscrisă în Formularul 230, pe lângă
celelalte informații solicitate.

Apoi, atât Formularul 230 completat cât și o copie după Fișa Fiscală (în baza
căreia s-a facut calculul), se depun la Administrația Financiară de care aparține
fiecare cu domiciliul sau se trimit la sediul Asociației IHTIS.

Această alegere nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular completat
până la data de 15 mai 2013. 

Prin formularul de mai jos, dv îndemnați Statul sa aloce un procent de 2% din
impozitul pe care oricum îl plătiți anual, pentru o cauză socială.

VĂ MULȚUMIM !

Pentru a sprijini ong-urile, regiunea central-est europeană
a dezvoltat, în ultimii ani, un mod de stimulare fiscală
cunoscut sub numele de Legea 1%. România a preluat
modelul în 2004 și l-a făcut funcțional din anul următor.
Odată cu modificarea Codului Fiscal, prin introducerea
cotei unice, de la 1 ianuarie 2005, cota din impozit care
poate fi redirecționată către entitatile nonprofit s-a dublat,
de la 1% la 2%.




