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Sprijin pentru persoanele cu dizabilități neuromotorii din Bihor

Primul serviciu de
transport din regiune

Seară de veghe

Luni 29 octombrie, în Catedrala Sfântul
Nicolae din Oradea, începând cu ora 16.00,
va ﬁ organizată o seară de veghe, în memoria episcopilor greco-catolici martiri.

Persoanele cu dizabilități
neouromotorii din Oradea și
zonele limitrofe beneﬁciază,
din luna octombrie 2018, de
un serviciu de tip taxi social,
adaptat nevoilor lor de transport.

Noul serviciu este oferit în
premieră în această regiune,
printr-un proiect al Fundației
Mihai Neșu, ﬁnanțat de
Fundația Vodafone România
cu 230.000 lei, prin programul
„Fondul pentru Fapte Bune”.
Serviciul va ﬁ asigurat cu un
vehicul de tip minivan de 8+1
locuri, care poate transporta
simultan trei persoane în scaune cu rotile și patru însoțitori.
Transferul până la mașină este
făcut cu un lift electric, care
poate coborî persoana în scaun rulant indiferent de etajul
la care locuiește. Mașina poate
transporta aproximativ 800 de
persoane lunar, iar deplasările
se fac oriunde în Oradea și pe o
rază de 15 km în jurul orașului.
De acest serviciu pot beneﬁcia
copii și adulți cu handicap neuromotor aﬂați în scaun cu rotile
manual, care se deplasează cu
cadrul sau au diﬁcultăți locomotorii, precum și însoțitorii
acestora.
„Finanțarea acordată de
Fundația Vodafone România
a acoperit achiziționarea și
adaptarea minivanului, precum și a liftului electric și
va susține funcționarea serviciului de transport timp de
12 luni. Acesta este al treilea
proiect dedicat persoanelor cu
dizabilități neuromotorii pe

Maşina va funcţiona în regim de taxi social
care îl derulăm prin parteneritatul nostru cu Fundația Mihai Neșu”, a declarat Angela
Galeța, directorul Fundației
Vodafone România.
„Cei care au în familie o
persoană cu dizabilități neuromotorii cunosc bine problema
blocajului la domiciliu. Dacă
persoana locuiește la etaj și
aparținătorii sunt în vârstă, se
întâmplă să petreacă ani între
pereții apartamentului, fără să
iasă afară. Părinții copiilor cu
care facem terapie la Fundația
Mihai Neșu ne spuneau săptămânal cum erau refuzați de
taximetriști și cât de greu le
este să ajungă la sediul nostru
pentru că o mare parte dintre
șoferi nu doresc să transporte
în portbagaj scaunul cu rotile,
mașinile lor neﬁind adaptate. Am propus astfel această
soluție de înﬁințare a unui ser-

viciu social de transport adaptat persoanelor cu nevoi speciale”, a declarat Iulia Băcăran,
directorul Fundației Mihai
Neșu.
Cei care vor să utilizeze noul
serviciu de transport trebuie
să se înregistreze ca beneﬁciari ai Fundației Mihai Neșu
trimițând la adresa info@
mnf.ro sau la sediul fundației
copii după actul de identitate
al persoanei cu handicap și al
însoțítorului și documentele
doveditoare ale încadrării în
gradul de handicap. Cursele se
pot programa telefonic, cu 24
ore înainte.
Conform datelor Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului (DGASPC) din martie 2018, în județul
Bihor sunt aproximativ 20.000
de persoane cu dizabilități,
dintre care 1.012 sunt copii.

Fundația Mihai Neșu sprijină copiii cu dizabilități neuromotorii din România prin implicarea în proiecte și acțiuni
caritabile. Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități
neuromotorii Sfântul Nectarie,
înﬁințat de fotbalistul Mihai
Neșu în Oradea, are scopul
de a schimba viața copiilor cu
dizabilitați pe termen lung,
prin îmbunătățirea abilităților
neuromotorii. În cadrul centrului, copiii fac zilnic hidroterapie, kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațională, pe
termen lung. În prezent, 65 de
copii din județul Bihor vin zilnic la terapie. Alți 50 de copii
din alte județe ale țării vin periodic, pentru sesiuni de cate 3
săptămâni de terapie Therasuit.
 R.C.

Sala de şedinţe a CJ Bihor va găzdui elevi

Porți deschise la ,,Școala Altfel”
Având în vedere că în acest
an școlar săptămâna dedicată programului ,,Școala Altfel” poate ﬁ programată în
orice perioadă a anului școlar
2018 - 2019, conducerea Consiliului Județean Bihor a demarat proiectul de coordonare a acestei activități, pentru
a reuși implementarea în
condiții optime.

Mai precis, se dorește o
sincronizare a programului
instituțiilor subordonate ce
au fost și doresc să ﬁe parteneri ai programului și în acest
an, respectiv a unităților de
învățământ din municipiul
Oradea interesate să ia parte
la activitățile unei asociații,

instituții sau agenții din cadrul
CJ Bihor. Astfel, a fost transmisă către școlile orădene baza
de date ce însumează planurile
de activități, prezentările, serviciile și elementele logistice ce
pot ﬁ puse la dispoziția reușitei
acestui porgram. Desigur, în
continuare se va pune accent
pe diversiﬁcarea și adaptarea
acestor programe în funcție de
vârsta elevilor și proﬁlul clasei
care urmează să efectueze vizita. Din programările actuale reiese că și în acest an sute
de tineri vor efectua vizite la
instituțiile de cultură bihorene
sau la Aeroportul Oradea, care
rămâne în topul preferințelor.
De asemenea, Sala de ședință
a Consiliului Județean Bihor
va ﬁ gazda școlarilor. Acestora

Episcopii greco-catolici
martiri vor ﬁ comemorați

În noaptea de 28-29 octombrie cei şapte
episcopi greco-catolici (Ioan Suciu, Valeriu
Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu,
Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu) au fost arestaţi în locurile unde se aﬂau.
Episcopii greco-catolici au fost arestaţi rând pe
rând de Securitate, pentru faptul că se dorea cu
orice preţ scoaterea Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolice în afara legii, de către
regimul comunist. Ofensiva explicită a guvernului de a înlătura capii Bisericii Greco-Catolice a fost începutul a ceea ce avea pe urmă să ﬁe
una dintre cele mai negre perioade din istoria
acestei Biserici. În acelaşi timp, au fost arestaţi
şi canonicii, protopopii, profesorii de telogie.
În memoria acestor martiri, luni, 29 octombrie, în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea,
începând cu ora 16.00, va ﬁ organizată o seară
de veghe, după următorul program: 16.00 - Rozarul, 17.00 - Sfânta Liturghie, 18.00 – parastas, 18.20 - proiecţie de ﬁlm tematic: „Şapte
martori pentru Mica Romă”, realizat de Anca
Berlogea, 19.30-21.00, Binecuvântarea Euharistică - Adoraţia Sfântului Sacrament.
 L.I.

Flash rutier

Început furtunos de
săptămână pentru polițiști

La început de săptămână, polițiștii bihoreni
au aplicat 110 sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 37.670 lei, au reţinut
trei permise de conducere, două certiﬁcate de
înmatriculare și au fost constatate șapte tamponări. 75 de sancțiuni au fost aplicate pentru
depăşirea limitelor legale de viteză, zece pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranță, cinci sancțiuni au
fost aplicate pentru punerea în circulație a unor
autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice,
iar 20 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte
abateri de la regimul circulaţiei rutiere.

Accident cu fugă de la locul
faptei

Luni, 22 octombrie, la ora 15.00, pe strada
Săliște din Mierlău, un bărbat de 29 de ani, din
Oradea, în timp ce conducea un autoturism, a
dat înapoi de pe podul unui imobil și a acroșat
un moped neînmatriculat, condus fără permis,
de un localnic de 61 de ani. În urma acroșajului,
conducătorul mopedului a căzut pe carosabil,
ﬁind acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani, din Oradea. După producerea
accidentului, conducătorul celui de-al doilea autoturism, a părăsit locul faptei fără încuviințarea
poliției, ﬁind depistat ulterior de polițiști în
curtea locuinței. În urma accidentului, conducătorul mopedului a suferit leziuni ușoare.

Băut la volan
li se vor prezenta aspecte din
activitatea de zi cu zi a aparatului de specialitate, vor face
vizite în câteva birouri și se va
realiza și o simulare a votului
unui proiect de hotărâre, adap-

tat la propunerile și prioritățile
tinerilor. O mare parte a acestor activități se desfăşoară în
această săptămână, dar şi în
intervalul 29 octombrie – 2 noiembrie. 

Șase ore mai târziu, pe strada Bucegi din
Aleşd a fost depistat în traﬁc un bărbat de 53
de ani, din Peştiş, județul Bihor, în timp ce
conducea un autoturism, având o concentrație
alcoolică de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului autoturismului i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii
din Aleșd. 

