
RESURSĂ ÎN SOCIETATE 
 
 
 Uneori, am fost avertizată că greşesc intrând în competiŃie directă cu tinerii fără 
dizabilităŃi; alteori, am fost acuzată că sunt rea, refuzând ”protecŃia” 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 acŃiunile sociale şi culturale conform 
capacităŃilor  restante. 
 În viziunea mea: “NU POT” NU EXISTĂ! – crez ce îl pun în practică zilnic, 
promovând doar latura pozitivă a vieŃii trăite cu demnitate într-un fotoliu rulant. 
 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 însămi propriile posibilităŃi 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 
învăŃa... ce poate urma acestora? Cu siguranŃă “a făptui” - a patra verigă dintr-un lanŃ 
numit VIAłĂ, care le reflectă vizibil pe primele trei.  Acum prin faptele mele, eu sunt 
călăuza celor ieşiŃi “la furat” poveŃe. 
 In 2001 am întâlnit staff-ul unui ONG din FranŃa, adulŃi cu dizabilităŃi fizice 
severe însoŃiŃi de studenŃi-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 experienŃa lor ca leaderi ONG, nu prin viu grai (nici  atât nu puteau) ci, 
cu ajutorul unor tastaturi plasate în faŃa lor. Atunci am  gândit că: “Dacă ei pot, trebuie să 
POT şi eu”,  
 Au urmat trei ani de auto-informare online sau cursuri în privinŃa a tot ce 
înseamnă “lumea ONG”. Niciun sacrificiu nu-l consideram a fi prea mare pentru Ńelul 
meu. Îmi imaginam un ONG care să ofere şansa tinerilor cu dizabilităŃi fizice severe de a 
se auto-reprezenta. AŞA, ÎN 2004, A LUAT FIINłĂ... AsociaŃia I H T I S. 
 ViaŃa în fotoliul rulant are multe necunoscute. Fotoliul rulant mă ajută să ajung la 
locul dorit - fiind aşadar un mijloc comod de locomoŃie. În 2009, cu ajutorul voluntarilor 
IHTIS, mai mulŃi trecători au fost invitaŃi să se aşeze “Un minut în fotoliul rulant” şi să  
ne spună ce simt. O participantă a mărturisit: “M-am aşezat cu teamă pe scaun… Acum 
gândesc că pentru cei cu dizabilităŃi este ca şi cum te-ai încălŃa cu pantofii - prin aceasta 
dobândind acea flexibilitate şi libertate care-i ajută să fie … TOT OAMENI”. Astfel, am 
arătat că stând jos sau în picioare oamenii gândesc şi simt la fel, chiar dacă se deplasează 
în moduri diferite. 
 Despre IHTIS se spune că este: ”şcoala celor care refuză să se declare învinşi”. 
Au ajuns la această constatare toŃi cei ce mi-au permis să mă auto-reprezint, 
demonstrându-le că împreună-lucrarea între tinerii cu şi fără dizabilităŃi generează 
normalitatea, facilitează integrarea, elimină prejudecăŃile şi sporeşte încrederea tinerilor 
cu dizabilităŃi în ei înşişi. Mărturie stau cuvintele leaderului Trupei Sarmalele Reci, după 
un seminar în care am vorbit despre activitatea mea la IHTIS, acesta a conchis: 



“ParticipanŃii au avut bucuria de a avea printre ei NU un "handicapat în scaunul cu 
rotile", ci o fiinŃă umană cu demnitate, aspiraŃii şi voinŃă puternică". 
 Este adevărat că persoana cu dizabilităŃi are nevoie de ajutor dar, la rândul său îşi 
poate însuşi o profesie prin care să se simtă utilă, să echilibreze balanŃa 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 reticienŃă la început şi pot deveni “resursă”. “ViaŃa în 
fotoliul rulant”, “Eu & lumea în care trăiesc”, “Răvaş pentru lumea de azi”, “Suflet lângă 
suflet prin cântec” sunt cărŃi ale căror autor sunt. Acestora li se mai adaugă o carte de 
suflet, pe care doar am tehnoredactat-o cu bucurie pentru un bun prieten: “Trăiri  
Lăuntrice”. 
 CE ÎNSEAMNĂ A FI “RESURSĂ”? EcuaŃia e simplă: abilităŃile personale + 
perseverenŃa + strădania + rezultatele obŃinute + mediatizarea => (au generat) motivarea 
oamenilor de a mă invita şi implica în acŃiunile lor. 
 Premiul al III-lea şi menŃiune la Gala SocietăŃii Civile 2009, Premiul Special 
ERSTE şi MenŃiune la Gala SocietăŃii Civile 2010, o Diplomă de ExcelenŃă în Festivalul 
InternaŃional 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 încă 3 voluntari (MIHĂESCU EUGENIA, VALENTIN DURAN şi FLORIN 
RACOCI), care au înŃeles adevăratul sens al noŃiunii de “integrare socială”. Împreună 
milităm împotriva excluziunii sociale şi a tuturor acelora care ne consideră ca fiind “buni 
de nimic”, generând anual acŃiuni inedite pentru sute de beneficiari, aducând faŃă în faŃă, 
ori de câte ori este posibil, tineri cu şi fără dizabilităŃi. 

Întreaga noastră activitate este reflectată prin sit-ul http://asociatia-ihtis.ro sau prin 
cartea “RESURSĂ ÎN SOCIETATE”, lucrare ce va ieşi curând de sub tipar. 
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