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Cititorii vor descoperi în
lucrarea de faţă o altă imagine a
tânărului cu dizabilităţi fizice,
dornic să făptuiască după
puterea şi voinţa personală spre
folosul său, al semenilor şi al
întregii societăţi.

Readers will discover in
this paper a different image of
the physically disabled young,
eager to work by his personal
will and power to benefit himself,
the world around him and the
whole society.



MOTIVAŢIE / MOTIVATION

EU POT !

OBIECTIVE:

- Încurajarea tinerilor cu dizabilităţi fizice de a tinde
spre o viaţă activă; 
- Conştientizarea cetăţenilor cu privire la capacităţile
restante ale tânărului cu dizabilităţi fizice;
- Sensibilizarea cetăţenilor de a privi tânărul cu
dizabilităţi fizice ca parte integrantă a societăţii.

I CAN !

OBJECTIVES:

- Encouraging young people with physical disabilities
to strive for an active life; 
- People's awareness of the outstanding capabilities
of physically disabled young;
- People’s awareness of seeing physically disabled
young as part of society.
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SELF - ADVOCACY
INDEPENDENT LIVING

RESOURCE IN SOCIETY

AUTO-REPREZENTARE
VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

RESURSĂ ÎN SOCIETATE



Uneori, am fost avertizată că greşesc intrând
în competiţie directă cu tinerii fără dizabilităţi. Alteori,
am fost acuzată că sunt rea, refuzând ”protecţia” şi
”oferta de a mi se da totul de-a gata”...

Dar nimeni nu mi-a putut diminua convingerea
că o integrare socială reală înseamnă: implicare,
participare directă, respectarea dreptului de a decide
independent, acordarea şanselor de a fi prezentă la
toate acţiunile sociale şi culturale conform
capacităţilor  restante.

În viziunea mea: “NU POT” NU EXISTĂ!
Toate mărturiile ce vor urma au un singur

SCOP: Promovarea tânărului cu dizabilităţi ca
fiind: RESURSĂ ÎN SOCIETATE.

Sometimes, I was warned that I (am) wrong,
when I  entered in a direct competition against youth
without disabilities. Other times I was accused  that I
am mean because I refused "protection" and the
"offer to get everything on the tray"...

But no one could weaken my conviction that a
real social integration means: involvement, direct
participation, respect for the right to decide
independently, granting chances to be present in all
social and cultural activities in accordance with my
remaining capacity.

In my view the word: "I CAN’T" DON’T
EXIST!

All the following testimonials have one single
PURPOSE: To promote young disabled people
as: RESOURCES IN SOCIETY.
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CE ÎNSEAMNĂ A FI “RESURSĂ”?

Ecuaţia e simplă: abilităţi personale +
perseverenţă + strădanie + rezultate + mediatizare
=> (pot genera) o integrare socială deplină, spre care
orice tânăr cu dizabilităţi fiziice năzuieşte.

WHAT MEANS TO BE “RESOURCE”?

The equation is simple: personal skills +
determination + endeavor + results + media => (can
generate) a full social integration for any disabiled
person who desires this. 
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Am fost copil şi adoram să mă joc cu cei de
vârsta mea... Am fost elevă, iar şcoala era viaţa
mea... Am avut apoi un loc de muncă… Am fost şi
voluntar - prima lecţie învăţată a fost aceea că:
“zadarnic îi oferi unui om apă, dacă lui îi este foame”. 

Hrana de care m-am îngrijit mereu a o avea a
fost - arta participativă - nevoia de a mă alătura
diverselor grupuri, integrând minte şi trup, reflecţie şi
acţiune, gând şi intuiţie - pe scurt: nevoia de a fi
ÎMPREUNĂ cu ceilalţi. 

Un ideal măreţ - A FI ÎMPREUNĂ - într-o
societate în care dizabilitatea unui om pare a-i
spulbera acestuia şansele, drepturile şi năzuinţele...

Lucrarea de faţă are menirea să ilustreze că a
fi resursă înseamnă a putea face ceva ÎMPREUNĂ
cu cei din jur. Iar EU... POT!

I was a kid and loved to play with those of my
age. I was a student, and school was my life. Then I
had a job. Also I’ve been a volunteer - the first lesson
I learned was: "it’s pointless to offer water to
someone who is hungry." 

Diet that I have looked always to have was -
participatory art - the need of joining various groups,
integrating mind and body, reflection and action,
though and intuition - in short: the need of being
TOGETHER with others. 

A great ideal - TO BE TOGETHER - in a
society where being a disabled  person to take away
all your chances, rights and aspirations ... 

This paper is meant to illustrate that being a
resource means to be able to do something along
with those who surround you. And I ... CAN!
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EU POT FI PEER !

“PEER COUNSELING” este metoda prin care
experienţa unei persoane este împărtăşită celui ce se
confruntă cu probleme similare. Un peer nu rezolvă
situaţia semenului aflat în impas, ci îl încurajează prin
îndemnul: “aşa cum eu am reuşit, poţi reuşi şi tu”.

I CAN BE PEER !

"Peer Counseling" is the method by which a
person's experience is shared by those who are
facing similar problems. A peer does not solve our
fellow deadlock situation, but it encourages him
through this motivation: "Like I succeeded, you can
succeed too".
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Pe mine m-au ajutat mult călăuzele alese –
“peers” - de la care am “furat” tot ce observam că-mi este
necesar să progresez. Am folosit termenul “furat” întrucât
nu le-am oprit din drum ci, admirându-le faptele am căutat
în mine însumi posibilităţi proprii de a mă alătura lor.

Am privit orice colaborare ca pe un drum
întortocheat pe care aş fi onorată să-l parcurg. Mereu am
fost conştientă că nicio călăuză nu are nevoie de mine
pentru a-şi continua drumul, ci, eu sunt cea care trebuie
să gâfâi în urma ei. 

A citi, a asculta, a învăţa... ce poate urma
acestora? Cu siguranţă “a făptui” - a patra verigă dintr-un
lanţ numit VIAŢĂ, care le reflectă vizibil pe primele trei.

Acum eu sunt “peer-ul”, călăuza celor ieşiţi “la
furat” poveţe şi vă voi vorbi despre IHTIS.

I got a lot of help from my chosen guides - those
“peers” from whom I "stole" everything I noticed that I
need in order to progress. I used the term "stole"
because I did not stop them folowing their path but,
admiring their actions I looked inside of me for my own
opportunities to join them. 

I have seen each contribution as a sinuous path
which I would be honored to follow. I was always aware
that none of the guides will need me to continue on their
path, and it is me the one who has to walk behind them.  

To read, to listen, to learn ... is there anything else
that can follow these? Certainly "to take action” - the
fourth link from a chain called LIFE and which clearly
reflects the first three. 

Now I am the “peer“, the guide of those who want
to "steal" adviice, and I will tell you about IHTIS.
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UN “PEER” ESTE UN POVESTITOR !

Un “PEER” trebuie să fie sincer şi realist.
Persoana consiliată este cea care decide în ce
măsură pune în practică informaţia aflată. Astfel,
când apar rezultatele, ele aparţin persoanei consiliate
în întregime.

A “PEER” IS A "STORYTELLER" !

A “PEER” must be honest and realistic. The
advised person is to decide to which extent will
implement found information. Thus, when the results
appear, they all belong to the counseled person.
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În 2001 am întâlnit staff-ul unui ONG din
Franţa, adulţi cu dizabilităţi fizice severe însoţiţi de
studenţi-voluntari care îi ajutau fizic (îi îmbrăcau, îi
hrăneau, îi transferau dintr-un loc într-altul). Dar în
dialogul direct se auto-reprezentau, ne împărtăşeau
din experienţa lor ca leaderi ONG, nu prin viu grai
(nici atât nu puteau) ci, cu ajutorul unor tastaturi
plasate în faţa lor. Atunci am  gândit că: “Dacă ei pot,
trebuie să POT şi eu”, 

Au urmat trei ani de auto-informare online sau
cursuri în privinţa a tot ce înseamnă “lumea ONG”.
Niciun sacrificiu nu-l consideram a fi prea mare
pentru ţelul meu. Îmi imaginam un ONG care să ofere
şansa tinerilor cu dizabilităţi fizice severe de a se
auto-reprezenta. AŞA, ÎN 2004, A LUAT FIINŢĂ
IHTIS.

In 2001 I met the staff on an NGO from
France, they were adults with severe physical
disabilities accompanied by volunteers - students to
help them dress, feed and move from one place to
another. But in our direct dialogue they were self-
represented, they were sharing their experience as
an NGO leaders by typing on some keyboards placed
in front of them (they were not even able to talk). At
that time I thought: "If they can, I must make it too". 

Three years of online self-information
followed, along with courses related to what means
an NGO. No sacrifice was too much for my goal. I
imagined an NGO that provides the chance of self-
advocacy for youth with severe physical disabilities.
THIS IS HOW, IN 2004, IHTIS WAS FOUNDED.
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SCRISUL - O ARMĂ A COMUNICĂRII
LA ÎNDEMÂNA ORICUI

Omul ar trudi în zadar dacă nu ar lăsa, prin
intermediul cărţilor învăţătura dobândită în timp, spre
folosul şi progresul acelora ce vin din urmă. Scriitorii
- sunt consilierii de la care învăţăm gratuit toate cele
necesare viitorului nostru.

WRITING-A COMMUNICATION WEAPON
WITHIN EVERYONE’S REACH

A human’s work would be useless if the
knowledge gained from it wouldn’t be left through
written books for the new generation to use it and
progress. Writers - are those counselors from whom
we learn for free all we need for our future.
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Este adevărat că persoana cu dizabilităţi are
nevoie de ajutor dar, la rândul său îşi poate însuşi o
profesie prin care să se simtă utilă, să echilibreze
balanţa între  “a primi” şi “a dărui”.

Am experimentat aceasta în mai multe
rânduri, arătând că profesia de tehnoredactor poate fi
exercitată cu succes. Prin scris îmi fac cunoscute
opiniile, ajung la sufletele celor ce mă privesc cu
reticienţă la început şi pot deveni “resursă”. 

Activitatea mea la IHTIS a început prin
lucrarea “Viaţa în fotoliul rulant”, căreia i-au urmat:
“Eu & lumea în care trăiesc”, “Răvaş pentru lumea de
azi”, “Suflet lângă suflet prin cântec” sunt cărţi ale
căror autor sunt. Acestora li se mai adaugă o carte de
suflet, pe care doar am tehno-redactat-o cu bucurie:
“Trăiri  Lăuntrice”. 

It is true that a disabled person needs help but
in return he/she may acquire a profession which
makes him/her feel useful and maintain the balance
between "receiving" and "giving". 

I experienced this myself several times
showing that the profession of technical editor can be
performed successfully. By writing I make my views
known, I reach the souls of those who first are
reluctant towards me and I can become a resource. 

My activity for IHTIS began with a book called
"Life in a wheelchair" followed by: "I & the world I live
in", “Epistle for today's world”, "Soul to soul through
song". Those are books I’ve written. To them I can
add a book which I gladly edited, a book of my soul
called: “Inner Feelings".
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COMUNICAREA 
ESTE ARTA DE A TRĂI

În cazul persoanelor care au o dizabilitate
fizică ce le ţine mai mult sau mai puţin izolate, primul
contact cu “restul lumii” se face prin intermediul
internetului. Principala forma de new media -
BLOGUL, reprezintă o punte de comunicare între
tinerii cu şi fără dizabilităţi.

COMMUNICATION IS 
THE ART OF LIVING

For those who have a physical disability which
keep them more or less isolated, the first contact with
“the rest of the world” is made by Internet. Main form
of new media - THE BLOG, is a communication
bridge between young people with or without
disabilities.
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Ştirea este un gen jurnalistic, care prezintă
acțiunea într-o formă comunicabilă.

Despre latura pozitivă din viaţa tinerilor cu
dizabilităţi fizice şi capacitatea lor de auto-
reprezentare - ştirile lipsesc. 

Datorită Proiectului “New Mediia - Blogul ca
mijloc de Advocacy” iniţiat în 2008 de Fundaţia
SOROS în care am învăţat tainele bloggerilor, de
peste doi ani blogul IHTIS ilustrează ceea ce presa
rareori reuşeşte: redactarea şi prezentarea online a
evenimentelor aşa cum însuşi tinerii cu dizabilităţi le
relatează. 

Presa IHTIS online: 200 articole, 700
comentarii, 30 de filmuleţe create pentru TV IHTIS şi
peste 105.000 vizitatori – în mai putin de 2 ani,
reprezintă o alternativă media ce doar la IHTIS o
puteam genera.

The news is journalistic genre which presents
action in a communicable form. 

The news about the positive side of life for
young people with physical disabilities and about
their capacity of self-advocacy are missing. 

Thanks to a project initiated by SOROS
Foundation where I have learnt about blogger’s
secrets, the IHTIS Blog illustrates since two years
what press rarely does: online editing and
presentation of events as young people with
disabilities narrate.

IHTIS Press online means: 200 articles, 700
reviews, 30 videos created for IHTIS TV and over
105,000 visitors – in less than two years;  this is a
media alternative which only IHTIS can generate. 
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IHTIS CULTURAL
UN DOMENIU ÎN CARE EXCELĂM

Oricând şi oriunde cultura şi educaţia trebuie
să primeze, integrarea socială însemnând în fapt
implicarea tinerilor cu şi fără dizabilităţi fizice în
activităţi pe măsura aptitudinilor şi aspiraţiilor în care
fiecare poate activa. 

CULTURAL IHTIS
ONE AREA IN WHICH WE EXCEL

Whenever and wherever culture and
education should take priority, social integration
actually means involving young people with and
without physical disabilities in actions according to
their skills and aspirations where eveyone can
participate.
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Blogul IHTIS şi câteva cărţi ediitate au însemnat
pentru mine începutul unui drum frumos. M-am întrebat
mereu: Ce OM de cultură ar accepta colaborarea cu o
persoană cu dizabilităţi? Cine mi-ar acorda şansa să îi
stau în preajmă, să învăţ din experienţa sa, şi împreună
să scoatem în evidenţă talentul creativ comun tinerilor cu
şi fără dizabilităţi?

Am căutat OMUL potrivit şi... l-am găsit. Despre
primul proiect făcut împreună avem mărturia sinceră a
unui spectator: “A fost pentru mine, un mesaj divin şi
frumos prin care Dumnezeu mi-a arătat că mai sunt şi
alţii ca mine, care POT şi chiar FAC lucruri minunate,
frumoase şi aduc un strop de lumină şi puritate, chiar
dacă sunt în cărucior de invalizi. Mii de felicitări !”

Aşa sunt toate aprecierile de când îmi este alături
OMUL: FLORIN RACOCI.

IHTIS Blog and several books meant for me the
beginning of a beautiful path. I always wondered: Which
man working in cultural field will accept to collaborate
with a disabled person? Who would give me the chance
to be near, learn from his experience and together to
emphasize common talents of young people with and
without disabilities?

I’ve looked for the right person and … I found it.
We have a honest testimonial of a spectator regarding
the first project we made together: “For me it was like a
divine, beautiful message through which God showed
me that there are others like me who CAN and DO
astonishing, beautiful things and bring a bit of light and
purity even if they are in a wheelchair. Thousands of
greetings!” This is how all the appreciations are since
when the man FLORIN RACOCI is beside me.
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SUFLET LÂNGĂ SUFET
PRIN CÂNTEC

Serile culturale IHTIS sunt întotdeauna de
excepţie, interpreţii populari arătând fără rezerve
iubirea faţă de folclor, frumosul în cel mai curat sens
al cuvintelor, dar mai presus de orice dragostea de
aproapele şi de public, solidaritatea şi omenia.

SOUL TO SOUL 
THROUGH SONG

IHTIS cultural evenings are always
exceptional; folk singers show without reservation
their love towards folklore, beauty in the purest sense
of the word and, above all, love for those near and
audience, solidarity and sympathy. 
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Serile culturale IHTIS aduc faţă în faţă solişti
consacraţi şi tineri cu şi fără dizabilităţi aflaţi la
început de drum. În prima parte, interpreţii consacraţi
alcătuiesc juriul pentru evaluarea concurenţilor - iar la
final, îşi unesc cu toţii sufletele pe aceeaşi scenă, prin
cântece şi bucuria succesului. 

“Atunci când sunt invitat în acţiuni umanitare
mă simt util, cu sufletul mai curat. În astfel de
evenimente, pe lângă aplauze, primesc şi lacrimile
oamenilor care mă apreciază” - afirmă cu sinceritate
PETRICĂ CIOBANU, un îndrăgit interpret popular
care este mereu alături de IHTIS.

Prin evenimentele de acest gen, urmărim
împlinirea dorinţei comune tineriilor interpreţi cu
dizabilităţi: “Singurul lucru de care avem nevoie este
să ieşim din casă, să fim cunoscuţi şi trataţi cu
normalitate”.

IHTIS cultural evenings bring together famous
soloists and young persons with and without
disabilities for whom the path is about to start. In the
first part, famous performers form the jury who will
evaluate the contestants – and at the end everyone
share their soul on the same stage through songs
and the joy of success.

“When I am invited to humanitarian activities I
feel useful and I feel my soul being pure. On such
occasions besides applause I receive the tears of
those who appreciate me” – these are the honest
words of PETRICA CIOBANU, a popular folk singer
who is always near IHTIS. 

Through such events we want to fulfill a
common wish of young disabled performers: “The
only thing we need is to get out of the house, to be
known and to be treated normally.”
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COLINDUL ROMÂNESC
FESTIVALUL SUFLETELOR SOLIDARE

An de an, un grup mic de voluntari - creştini îşi
unesc sufletele şi glasurile şi generează, în preajma
Crăciunului, un eveniment unic pe care cu greu îl
poate transforma cineva în cuvinte - Festivalul IHTIS
“Suflet lângă Suflet prin Colindul Românesc”.

ROMANIAN CAROLS
FESTIVAL OF SOULS SOLIDARITY

Every year a small group of volunteers –
Christians join with their soul and voice and generate,
around Christmas, a unique event which can be
hardly described by words – The IHTIS Festival “Soul
to Soul through Romanian Christmas Carol.”
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Festivalul IHTIS - un eveniment căruia orice
descriere îi poate diminua esenţa, perfecţiunea,
sensibilitatea. Şi totuşi, un participant a scris...

“De câteva zile încerc să scriu ceva, însă n-am
reuşit asta pentru că nu-mi găsesc cuvintele potrivite
să exprim ceea ce am simţit. Nu pot! E greu. A fost
minunat totul! Nu meritam să fiu între asemenea
oameni! Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că am putut
trăi astfel de clipe alături de voi! Copilaşii cu
dizabilităţi au fost minunati, chiar avem ce învăţa de
la ei. Interpreţii de muzică populară ne-au colindat
tare frumos... M-au impresionat toţi concurenţii, parcă
nu puteam alege... Misiunea juriului a fost grea. Ştiu
cât aţi muncit şi mai ştiu şi sacrificiile făcute“.

IHTIS Festival an event of which its essence,
perfection and tenderness can be diminished by any
description. Yet, one participant wrote…

“Since few days I am trying to write something
but I can’t because I cannot find the right words to
express what I felt. I can’t! It’s hard. Everything was
wonderful! I did not deserve to be among such
people! I thank the Good Lord because I could live
such moments with you! The disabled kids were
wonderful we certainly have something to learn from
them. Folklore singers sang beautiful carols … I was
impressed by all contestants it was like I could not
choose between any of them… They had fair
chances and jury’s mission was a tough one. I know
how much you worked and I also know the sacrifices
you have made.”
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ECOUL FAPTELOR NOASTRE

Varietatea activităţilor culturale a atras atenţia
celor ce gândesc, simt şi acţionează în aceeaşi
direcţie. Prin intermediul blogului IHTIS, cititorii ne-au
cântărit fiecăruia aptitudinile şi rezultatele; aşa au fost
selectaţi cei consideraţi “resursă” şi răsplătiţi cu
onoranta invitaţie de a participa în acţiuni de neuitat.

OUR DEEDS ECHO

The variety of cultural activities drew the
attention of those who think, feel and act in the same
direction. For each of us readers weighed our abilities
and results through IHTIS Blog. This is how those
considered to be a “resource” were selected and
rewarded with the honorable invitation to participate
to unforgettable activities. 
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Prima invitaţie de acest gen a venit din partea
Domnului OVIDIU ROŞCA – director al Festivalului
“Dobroge, Mândră Grădină” – adresată celor activi în
domeniul cultural din IHTIS. M-a impresionat nespus,
afirmaţia domniei sale: “Dorim ca prin secţiunea
dedicată tinerilor cu dizabilităţi să reuşim să facem
cât mai mult pentru aceşti tineri, fără a face diferenţa
între tinerii fără dizabilităţi şi tinerii cu dizabilităţi,
considerându-i egali în tot ce facem împreună”. 

Câţi semeni de-ai noştri gândesc astăzi astfel? 
Fie că au cântat sau jurizat, toţi participanţii au

fost răsplătiţi, iar Departamentul Cultural IHTIS a
devenit mai bogat cu o Diplomă de Excelenţă şi cu un
voluntar cu care ne mândrim: Dra ADINA MÎNICAN.

Mulţumiri tuturor!

The first invitation of this type came from Mr.
OVIDIU ROSCA – the Director of International
Folklore Festival “Dobroge, mandra gradina” – this
invitation being addressed to those from IHTIS who
are active in the field of culture. I was deeply
impressed by his statement: “We would like that
through our dedicated section for young disabled
people to be able to do as much as we can for them
without making a difference between young people
with disabilities and those without disabilities
considering them equals in everything we do
together“. How many of us think the same today?

Whether singing or being in the jury, all the
participants were rewarded and IHTIS Cultural
Department became richer with an Excellency
Diploma and a new volunteer who makes us proud:
Ms. Adina Mînican. Thank you all!
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ALT DEPARTAMENT 
IHTIS SOCIAL

A trăi NU înseamna doar a respira, a dormi
sau a mânca; a trăi înseamnă voinţa unui om care
încearcă să atingă un anumit ţel. În cazul celor cu
dizabilităţi severe ţelul este socializarea, dorinţa “de a
fi EU însumi” – un deziderat ce ţine de latura socială
IHTIS – punctul de plecare către o viaţă
independentă, cu precădere în plan decizional.

ANOTHER DEPARTMENT
SOCIAL IHTIS

To live does NOT mean only to breath, sleep
or eat; to live means a human’s determination in
trying to reach a certain goal. When comes to people
with severe disabilities the goal is called “socializing”,
the desire to be “themselves” – a wish that is related
to the social department of IHTIS – the starting point
to an independent life especially in decision-making. 
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Omul este făcut să trăiască în societate, printre
alţi oameni. Unii reuşesc aceasta cu uşurinţă, alţii nu.
Pentru cei din urmă viaţa nu este întocmai cum şi-o
doresc; se simt frustraţi, marginalizaţi, ignoraţi…
Vinovate sunt mediile în care trăiesc: familia,
comunitatea, societatea. Însă, există şi o vină
personală: acceptul de a trăi aşa cum ţi se spune –
acceptarea unei îngrădiri mult mai aspre decât
dizabilitatea fizică în sine. Această latură socială din
sfera dizabilităţii este cel mai greu de controlat. Nu poţi
ajuta un tânăr cu dizabilităţi să se integreze social,
când alţii decid, vorbesc sau acţionează în locul lui,
insinuând că-l “protejează”.

Povestea socială IHTIS îi are drept protagonişti
pe cei ce întâmpină dificultăţi în dobândirea libertăţii de
a fi “ei înşişi”.

Human is a social being.
For some people this is easy, for some it’s not.

For the last ones life is not exactly as they wish; they
are frustrated, marginalized, ignored … It is because of
their life environment: family, community, society. But
there is also every individual’s fault: they accept to live
as others say – they accept a restraint even more
severe than the disability itself. This social side is the
most difficult to control. You cannot help a young
person with disabilities to integrate in society if others
decide, speak and act in his name under the pretext
that they are “protecting” him. 

The main characters of the IHTIS social story
are those who find difficult to gain the freedom of
“being themselves”.
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INTEGRAREA SOCIALĂ

“Integrarea socială” se manifestă, în fapt,
atunci când tânărul cu dizabilităţi, prin auto-
reprezentarea sa, ajunge să strângă în jur oameni cu
care poate dialoga, pe care se poate baza, prieteni
cu sentimente şi preocupări similare, co-echipieri cu
care să inter-relaţioneze în realizarea unor activităţi
comune.

THE SOCIAL INTEGRATION

For a young person with disabilities social
integration means actually that he is able to gather
people around him through self-representation, he is
able to talk with those people, rely on them, make
friends with people who share similar interests and
feelings or be a part of a team in a joint activity. 
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În orice domeniu, evaluarea lucrului finit se
face funcţie de rezultatul obţinut. În cazul celui ce are
o deficienţă fizică, ceea ce îl deosebeşte de ceilalţi
este unitatea de timp alocată realizării unei acţiuni. 

Mereu am afirmat că, integrată social mă simt
când mi se oferă şansa să fac parte dintr-o echipă ce
urmăreşte soluţionarea unei probleme, să mi se
impună sarcini corespunzătoare capacităcilor şi
experienţei avute, ba chiar puţin peste acestea,
pentru a încerca să-mi depăşesc permanent limitele. 

Prin povestirile anterioare am ilustrat noţiunea
de “ÎMPREUNĂ” definită prin acceptare, şanse
egale, integrare socială - termeni pe care noi la
IHTIS îi determinăm să existe.

In any area, the evaluation of the final product
is based on results. What makes a person with
physical disabilities different from others is the
amount of time allocated for a task completion. 

I always said that I feel myself socially
integrated when I get the chance to be a member of
a team who seek for solutions of a certain problem,
when I have to complete tasks in accord with my
capabilities and my previous experience and even a
bit above them because this will make me break my
limits permanently.

We certainly managed to illustrate, by the
stories above, the term “TOGETHER” defined as
acceptance, equal chances, social integration –
words which have a real meaning for IHTIS.
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ASISTENTUL PERSONAL

Integrarea socială începe în familie, iar cel de
care depinde acest lucru este ASISTENTUL
PERSONAL - el fiind cel care însoţeşte persoana cu
dizabilităţi acolo unde aceasta îl solicită şi o ajută în
incinta locuinţei, făcând împreună eforturi astfel încât
cel asistat să îşi depăşească zi de zi limitele în
coordonarea propriei vieţi.

PERSONAL ASSISTANT

Social integration starts from family and it
depends on PERSONAL ASSISTANT – the person
who accompanies the person with disabilities when
needed and helps him inside the house making
efforts together in order to help the assisted person to
break his limits daily. 
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Experienţa personală mă îndeamnă să rezum
colaborarea dintre asistent şi asistat, în 3 paşi:

1. Acordarea libertăţii de a lua decizii şi
asumarea responsabilităţii pentru alegerea făcută -
dezvoltă capacitatea de auto-reprezentare.

2. Adaptarea mediului şi a obiectelor în mod
corespunzător nevoilor şi abilităţilor tânărului asistat -
generează un grad sporit de independenţă.

3. Ajutorul trebuie oferit atât cât este REALĂ
nevoie. Întrebarea: “Ai nevoie de ajutor?” este foarte
eficientă. Dacă răspunsul este „da”, cel asistat nu
trebuie niciodată ajutat mai mult decât este necesar -
fiecare acţiune individuală îl ajută pe cel “asistat” să
devină resursă în societate.

Personal experience urges me to summarize
the collaboration between nurses and assisted in
three steps: 

1. Granting freedom to make decisions and
take responsibility for choice - develops capacity for
self-advocacy. 

2. Adapting the environment and the objects
adequately for the needs and abilities of young
people assisted - generate a greater degree of
independence. 

3. Aid must be provided as far as it is really
needed. Question: "Do you need help?" Is very
effective. If the answer is “yes”, the assistance must
never be done more than necessary, each individual
action helps the assisted person to become a
resource in society.
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FAPTELE 
TINERILOR CU DIZABILITĂŢI “RESURSĂ”

A avea un blog personal folosind vârful
nasului pentru a scrie, a fi un bun traducător fără grai
sau a deveni un impecabil instrumentist şi solist vocal
lipsit de vedere - sunt doar o parte din abilităţile
native - resurse personale ale celor cu dizabilităţi pe
care nimeni nu le poate nega.

THE DEEDS OF YOUNG PEOPLE 
WITH DISABILITIES CATEGORIZED 

AS A “RESOURCE7”

To have a personal blog using the nose to
type, to be a good translator without being able to talk
or to become a perfect singer and instrumentalist
without seeing – are just a part of the native abilities
– personal resources of people with disabilities which
no one can deny. 
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La vârsta adolescenţei mi-am pus întrebarea:
“Ce-aş putea face eu?” şi am găsit o mulţime de
răspunsuri pe care le-am şi pus în practică:
contabilitate, traduceri, tehnoredactare şi voluntariat
în domeniul social.

Rezultatul efortului depus atunci mi-a dat
curajul să mă angajez într-o batalie extrem de grea:
IHTIS - un ONG al tinerilor “RESURSĂ” capabili a se
auto-reprezenta şi a vorbi despre ei prin faptelor lor. 

Există un singur aspect pe care cei ce mi se
alătură îl înţeleg cu greu: IHTIS nu este o asociaţie
menită a împlini dorinţe prin intermediul “ajutoarelor”;
IHTIS este hărăzit să implice în activităţi comune
tinerii cu şi fără dizabilităţi, generând de fiecare dată
sentimentul de ÎMPREUNĂ ÎNTREGI.

When I was a teenager I asked myself: “What
can I do?” and I found a lot of answers which I put into
practice: accounting, a foreign language, editing and
volunteering in social area.

The results I have seen after my efforts gave
me the courage to engage myself in a difficult battle:
IHTIS – an NGO for “resource” young people who are
capable to represent themselves and speak through
their deeds. 

There is only one aspect which those who join
us hardly understand: IHTIS is not an association
meant to fulfill their whishes through received
donations; IHTIS is meant to bring together young
people with and without disabilities in joint activities
and generate the felling that TOGETHR WE ARE
WHOLE.
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MAI AM UN MARE VIS:
CENTRUL DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

Un proiect inedit, ce nu se vrea a fi nici spital
şi nici azil, în care beneficiarul va veni ca într-o
vacanţă activă şi va sta cât doreşte. Fiecare dorinţă
specifică sporirii gradului de independenţă (ex. igienă
personală, menaj, aprovizionare etc. – şezând în
fotoliul rulant) va fi discutată şi exersată sub
îndrumarea semenilor cu dizabilităţi similare dar cu
grad sporit de independenţă.

I HAVE ANOTHER DREAM: 
INDEPENDENT LIFE CENTER

A unique project which is neither an asylum
nor a hospital where the beneficiary will come for an
active holiday and stay as long as he wants. Each
specific desire needed to increase the independence
(ex: personal hygiene, housework, supply – all done
sitting in a wheelchair) will be discussed and
exercised under the guidance of other persons with
similar disabilities but with a higher independence. 
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Deseori, în copilărie, îmi puneam întrebarea:
“Ce mi s-ar întâmpla dacă spontan, într-o zi, ajutorul
părinţilor ar înceta?” Am desluşit taina vieţii
independente împrietenindu-mă cu cei ce cunoşteau
răspunsul frământărilor mele. Am învăţat de la ei, am
experimentat şi am reuşit.  

Prin centrul sus-amintit VREAU să transmit
semenilor experienţa mea - un ansamblu de 12
garsoniere, ce vor crea beneficiarilor impresia că au
propria locuinţă pe care trebuie să o administreze
singuri, iar în ansamblu, centrul îl văd ca pe o
comunitate în care se va exersa comportamentul în
relaţiile dintre vecini, colegi, prieteni, parteneri etc.
Când se va realiza acesta? Atunci când se va pune
semnul “=” între: 350000 euro şi 350000 oameni.

Often, in my childhood I was asking myself
“What will happen to me if one day my parents help
will stop coming?” I found the secret of an
independent life by making friends with those who
knew the answer to my worries. I learnt from them; I
experienced and I succeeded. 

Through the center I mentioned above I WANT
to share my experience with those who are like me -
12 small apartments which will give to beneficiary the
feeling that they have their own house which need to
administrate on their own. As for the entire complex,
I see it as a community where the participants will
exercise the behavior towards neighbors, colleagues,
friends, partners etc. 

When this will happen? When I will be able to
put “=” between 350,000 € and 350,000 people. 
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IHTIS - ÎN LUMEA ONG

Există o singură seară în an, din cele 365,
când sectorul non-profit este sub lumina
reflectoarelor. O seară în care organizatorii îşi propun
să găsească Binele, pe cei care l-au făcut şi să-i
aplaude. Seara în care se vede jumătatea plină a
paharului: seara festivităţii de acordare a premiilor
Galei Societăţii Civile. 

IHTIS IN THE WORLD OF NGO’s

There is only one evening in a year when the
non-profit area is under the spotlight. One evening
when the organizers try to find Good and those who
made it happen and applaud them. That is the
evening when the glass is half full – the Awards
Ceremony Evening of the Civil Society Gala.

33



Premiul al III-lea şi Menţiune la Gala Societăţii
Civile 2009, Premiul Special ERSTE şi Menţiune la Gala
Societăţii Civile 2010, o Diplomă de Excelenţă în
Festivalul de Folclor “Dobroge, Mândră Grădină” 2010
ilustrează locul ocupat de IHTIS în lumea ONG. 

Sunt rezultatele IHTIS – un mic ONG în care
trudesc alături de mine alţi cinci voluntari (Adina Mînican,
Cristina Săvulescu, Eugenia Mihăescu, Valentin Duran şi
Florin Racoci), oameni care au înţeles adevăratul sens al
noţiunii “ÎMPREUNĂ ÎNTREGI”. 

Se spune că: „în noua societate informaţională
capitalul uman l-a înlocuit pe cel financiar, ca resursă
strategică” - iar eu şi cei cinci, putem dovedi aceasta.

Fără nicio susţinere financiară externă noi, cei
şase, ne continuăm drumul în căutarea şi promovarea
tinerilor “RESURSĂ” capabile a se auto-reprezenta. 

The third award and mention during the Civil
Society Gala – 2009, Special Award ERSTE and
mention during the Civil Society Gala 2010, one
excellence diploma earned at International Folklore
Festival “Dobroge, mandra gradina” 2010 illustrates the
place IHTIS has among other NGOs. 

Those are the results of IHTIS – a small NGO
where me and other 5 volunteers work (Adina Mînican,
Cristina Săvulescu, Eugenia Mihăescu, Valentin Duran
and Florin Racoci), people who understood the true
meaning of the term “TOGETHER WE ARE WHOLE.”

It has been said that “in the new informational
society the financial capital was replaced by human
capital as a strategic resource” – and us 6 can prove this.

Without any external financial support us 6
continue to search and promote young persons –
“RESOURCES” able to represent themselves.
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PLANURI DE VIITOR

Tinerii cu dizabilităţi au un deziderat comun:
vor ca cei din jur să îi trateze cu normalitate. A fi
“tratat cu normalitate” înseamnă a fi priviţi NU prin
prisma dizabilităţii ci, prin resursele native pe care
fiecare le poate exprima. Mesajele ajunse la IHTIS
împart beneficiarii noştri în trei categorii distincte,
voinţa lor fiind: socializarea şi comunicarea, arta
interpretativă şi sporirea gradului de independenţă.

FUTURE PLANS

Young people with disabilities have a common
desire: they wish everyone around see them as
normal persons. Being seen as normal does not
mean to see the disability but native resources that
everyone has. The messages sent to IHTIS show us
that there are 3 categories of people who put efforts
in: socialization and communication, interpretative art
and increasing independence. 
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Integrarea socială înseamnă implicarea în
activităţi pe măsura aptitudinilor şi aspiraţiilor
fiecăruia. Socializare, viaţă independentă, artă
participativă - cerinţe de care trebuie să ţinem seama
în acţiunile iniţiate. Astfel: pentru cei cu aptitudini
vocale iniţiem festivaluri, pentru cei cu talent literar
publicăm cărţi sau îi îndrumăm să îşi creeze bloguri
personale, iar cei cu probleme sufleteşti sunt
îndrumaţi să se descopere pe sine devenind activi în
domeniul în care simt că au aptitudini reale.

Întotdeauna acţiunile noastre sunt inedite,
aduc faţă în faţă tineri cu şi fără dizabilităţi, generând
ceea ce puţine asociaţii reuşesc: conceptul că stând
într-un cărucior sau în picioare oamenii simt şi
gândesc la fel.

Social integration means being involved in
activities in accordance with everyone’s skills and
aspirations. Socializing, independent life,
participatory art – these are requirements which we
should take into consideration in each activity we
initiate. 

Therefore, for those with vocal skills we
organize festivals, for those with writing skills we
publish books or we guide them in writing personal
blogs and people with spiritual issues receive
guidance in finding themselves and become active in
a field for which they feel they have real skills. 

Our activities are always unique, they bring
together young people with and without disabilities
and generate what few association manage to do: the
concept that sitting in a wheelchair or standing
people feel and think the same.
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UNITATE ÎN DIVERSITATE

O însuşire distinctă este ca o piesă de puzzle
în diversitatea caracteristicilor umane. Fiecare om
poate spune despre sine că este “altfel” dar, în
desfăşurarea activităţilor zilnice, toţi simt nevoia de a
se regăsi într-o unitate bazată pe interese,
sentimente şi idei comune. A fi cetăţean nu înseamnă
doar a trăi într-o comunitate ci, a o şi schimba -
fiecare afirmând cu certitudine despre sine: EU POT. 

UNITY IN DIVERSITY

Each distinct quality is like a puzzle piece in
the diversity of human qualities. Each human can say
about himself that he is “different” but during
performing daily activities everyone feel the need to
find themselves as part of a unity based on common
interests, feelings and ideas. To be a citizen does not
mean to live in a community but to change it as well
– and say for sure about yourself: I CAN!
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“”EU POT” ascunde o luptă în care lacrimile nu se
văd... Doar rezultatele.  Aşa cum eu am reuşit, şi tu poţi reuşi!
- un sfat ce l-am primit şi eu de la alţi povestitori inimoşi care
mi-au îndrumat cândva paşii, considerând că POT ajunge
“resursă în societate”, urmându-le îndemnul. “RESURSĂ”
devin numai cei care în orice împrejurare simt în străfundul
sufletului lor acel “EU POT!“ pe care nimic nu-l poate învinge
şi-şi dovedesc prin rezultate convingerea. Alexandru
Cozaciuc, Raluca şi Ana-Maria Creţu, Roxana Poiană,
elevii şcolilor speciale de hipoacuzici sau cu deficienţă
de vedere sunt ÎNVINGĂTORII. 

MULŢUMESC celor care înţelegându-ne rostul ne
stau alături şi orice fărâmă de putere fizică a tinerilor cu
dizabilităţi o fac să rodească frumos prin IHTIS. 

ÎMPREUNĂ vom veni mereu în sprijinul acelora care
militează pentru un deziderat comun: “unitatea în diversitate”
şi doresc să-şi etaleze resursele pentru a-l împlini.

Behind “I CAN” there is a struggle which cannot be
seen. But we see the results. Like I succeeded you can
succeed too! – a piece of advice which I received from other
good storytellers who once guided me taking into
consideration the fact that I CAN become a “resource in
society” if I follow their advice. Only those who feel deep
inside that they CAN become a “RESOURCE” and prove
this through their deeds. Alexandru Cozaciuc, Raluca and
Ana-Maria Cretu, Roxana Poiana, the students of special
schools, who cannot hear or see, are the WINNERS.

I THANK to those who understand our mission and
stand beside us helping in obtaining results for young people
with disabilities through IHTIS. TOGETHER we will always
support those who have a common desire: “unity in diversity”
and use all their personal resources to make it come true.
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2% PENTRU IHTIS
O copie după Fişa Fiscală dăruită de

dumneavoastră Asociaţiei IHTIS la început de an,
poate încuraja un copil cu dizabilităţi fizice severe -
dar cu nivel intelectual normal, să devină RESURSĂ.

Fără a pierde nimeni - nimic, putem câştiga cu
toţii: un Centru de Viaţă Independentă, un Festival al
Colindului Românesc, o mass-media reală în sfera
dizabilităţii, câteva sute de tineri cu dizabilităţi fizice
ce vor dobândi curajul de a se auto-reprezenta şi un
real standard european de “unitate în diversitate”.

2% pentru IHTIS - este un drept legislativ ce
dă oricărui contribuabil - plătitor de impozit anual pe
venit - libertatea de a ni se alătura, bucurându-se
alături de noi în clipele în care beneficiarii IHTIS vor
avea motive întemeiate să afirme: “AM REUŞIT”.

2% FOR IHTIS 
Sending a copy of your financial sheet to

IHTIS when the year starts can encourage a child
with severe physical disabilities - but with a normal
intellectual activity - to become a RESOURCE.

Without losing something we can all win: an
Independent Life Center, a Romanian Carols
Festival, a real mass-media in the field of disability,
few hundreds of young people with disabilities which
will gain the courage to represent themselves and a
real European standard of  “unity in diversity”.

2% for IHTIS is a legal right which gives to
each taxpayer the liberty to join us and feel the joy
when IHTIS beneficiary will have real reasons to say
“WE SUCCEEDED!”
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