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m aflat despre Motivation în calitate 
de jurnalist. Într-una dintre emisiunile 
pe care le-am moderat, 

am avut ocazia să stau de vorbă cu un om în 
scaun rulant. Asta era eticheta. Omul în scaun 
rulant m-a uluit – se dovedea că n-avea de 
fapt nicio etichetă. Doar prejudecățile mele i-o 
lipiseră – era un om inteligent, creativ, puternic 
și bun, care reușise să facă în viață cu mult mai 
mult decat mulți dintre noi. Și, ca și cum asta nu 
era de ajuns, schimba și viețile altora. Emisiunea 
a durat o oră, dar impactul său 
a fost foarte puternic. Mesajele pe care le-am 
primit și, mai ales, senzația cu care am rămas 
după această întâlnire, m-au făcut să vreau să 
înțeleg mai bine.

Apoi am descoperit la Gala Persoanelor cu 
Dizabilități din acest an de ce oamenii care 
își petrec viața într-un scaun rulant, care nu văd, 
nu pot vorbi sau nu pot auzi sunt atât de speciali. 
Am înțeles cu inima, cu surprindere, fără prea 
multe cuvinte. Pentru cei care căutăm inspirație 
și măcar un motiv să fim oameni mai buni – să 
căutăm mai aproape de noi, să privim mai atent.

Oamenii de la Motivation fac minuni. Într-o lume 
în care dizabilitatea e privită cu milă sau dispreț,  
cei care încurajează, îndrumă, luptă  pentru 
ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie 
respectate sunt cei de care vreau sa mă înconjor 
și alături de care să pun umărul. La propriu și la 
figurat. Pentru tot efortul lor, pentru faptul că 
și-au dedicat viața miilor de oameni pe care nu îi 

vedem, dar care există, pentru că le oferă sprijin 
necondiționat și pentru credința lor că putem 
contribui împreună la clădirea unei societăți 
incluzive, îi susțin și le mulțumesc.

Cuvânt înainte
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Realizările anului 2012

În anul 2012 Fundația Motivation România 
a sprijinit peste 1790 de copii și adulți 
cu dizabilități fizice, ajungând astfel ca 
din 1995 până în prezent să contribuie la 
creșterea calității vieții și redobândirea 
independenței personale a peste 9.000 de 
persoane cu dizabilități din România.

nul 2012 a fost desemnat de Organizația Națiunilor 
Unite drept „Anul îndepărtării barierelor pentru 
crearea unei societăți incluzive și accesibile tutu-

ror”. În 2012 Fundația Motivation a făcut pași importanți în 
această direcție:

Am lansat Marca și Harta Accesibilității pentru  persoanele în 
scaun rulant, singura sursă de informații despre spațiile acce-
sibile la nivel național pentru persoane în scaun rulant. Am 
elaborat un sistem de audit al accesibilității, pe baza căruia 
am evaluat și inclus pe hartă 300 de instituții.

Am contribuit la extinderea sportului în scaun rulant din 
România prin antrenamente săptămânale de baschet, prin 
zeci de demonstrații sportive și prin organizarea primei 
competiții „Sport pentru toți”, care a reunit echipele de  
baschet Motivation din cinci județe.

Am organizat tabere de recuperare activă care au oferit 
pentru prima dată și servicii de evaluare medicală complexă

1
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1.790 
de scaune rulante adaptate 
nevoilor fizice și funcționale ale 
fiecărui utilizator, distribuite de 
Motivation

—

198 
de beneficiari au regăsit 
speranța într-o viață mai bună 
cu ajutorul serviciilor noastre 
de viață independentă 

—

476 
de specialiști și studenți 
au participat la activități de 
conștientizare și instruire 
susținute de Motivation

—

114 
sportivi în scaun rulant  
au fost implicați in 
evenimentele de sport adaptat 
organizate de Motivation 

1. Biblioteca Națională a 
României, prima clădire 
din țară care a primit Marca 
Accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități 
locomotorii, 3 Decembrie 
2012, București 
 
2. Demonstrație de baschet 
în scaune rulante a Echipei 

Motivation Prahova, 21 iunie 
2012, Târgoviște. © Dragoș 
Niculescu 

 
3. Geanina Bolba, 
câștigătoarea Premiului 
Juriului la categoria „Oameni 
cu desăvârșire”, Gala 
Persoanelor cu Dizabilități 
2012

Am creat primele grupuri locale de suport și consiliere 
psihologică pentru persoane în scaun rulant

Am împărtășit cu specialiștii și studenții de la facultățile 
de kinetoterapie bunele practici în prescrierea adecvată a 
unui scaun rulant, pe baza Ghidului elaborat de Organizația 
Mondială a Sănătății, care stabilește criteriile în acest domeniu. 

La ediția a treia a Galei Persoanelor cu Dizabilități am 
demonstrat, încă o dată, că participarea egală a persoane-
lor cu dizabilități este un obiectiv realizabil și care aduce 
beneficii tuturor. Evenimentul, organizat împreună cu Active 
Watch - Agenția de Monitorizare a Presei sub înaltul patronaj 
al Reprezentanței Comisiei Europene în România, a arătat, 
prin numărul crescut de candidaturi în raport cu edițiile 
anterioare, îmbunătăţirea gradului de conștientizare față de 
problematica incluziunii. La această a treia ediție am văzut 
mai multe persoane cu dizabilități care au decis să vorbească 
despre realizărilor lor cu mult curaj și multă încredere în sine. 
La fel, mai multe organizații, companii și instituții din diverse 
domenii ale vieții sociale și economice și-au accesibilizat 
sediile sau au ales să angajeze persoane cu dizabilități. •
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Echipamente de mobilitate

În anul 2012 1.790 de copii și adulți au 
dobândit mai multă libertate de mișcare 
cu ajutorul echipamentelor asistive și de 
mobilitate oferite de Motivation.

C ele 11 echipe Motivation au continuat să realizeze 
evaluări ale nevoilor fizice și funcționale ale copiilor 
şi adulţilor cu dizabilități locomotorii. În urma 

acestora, specialiştii noştri au prescris un scaunul rulant, 
triciclu sau dispozitiv de poziționare adecvat. Mulți dintre 
beneficiarii de scaune rulante sunt copii sau adulți care 
provin din familii cu posibilități materiale reduse. Până la 
contactul cu echipele Motivation, aceștia nu dispuneau de 
informațiile sau de fondurile necesare pentru a beneficia 
de un dispozitiv de poziționare și mobilitate esențial pentru 
sănătatea și pentru creșterea calității vieții lor.

Dincolo de cifre însă, rămân cei ale căror vieţi pot fi dramatic 
îmbunătăţite cu ajutorul unui echipament de mobilitate 
personalizat. •

1.271 
de echipamente de mobili-
tate personalizate donate cu 
sprijinul Fundației Vodafone 
România, al Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă și al altor sponsori

—

418 
copii cu diverse dizabilități loco-
motorii care pot participa acum 
în comunitate cu ajutorul unui 
scaun rulant corespunzător

—

149 
dintre copii au primit un 
echipament special adaptat 
pentru cei cu infirmitate moto-
rie cerebrală

—

400  
de scaune rulante decontate 
de Casele Județene de Asigurări 
de Sănătate

1. Gabriel Ionuț, în echipamentul 
de poziționare special oferit de 
Motivation cu sprijinul Fundației 
Vodafone România 
 
2. Demonstrație de prescriere a unui 
scaun rulant personalizat, Tabăra de 
recuperare activă Bran, iulie 2012 

3. Exerciții pentru echilibru în scaunul 
rulant, Tabăra de recuperare activă 
Sibiu, iulie 2012

4. Exerciții pentru o postură corectă 
în scaunul rulant, Tabăra de 
recuperare activă Bran, iulie 2012
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„Până să primim acest sistem de 
poziționare, copilul meu de opt ani, 
diagnosticat cu tetrapareză spastică, 
stătea doar pe spate. Acum poate sta 
într-o poziție corectă, poate mânca 
dintr-o postură sănătoasă, iar eu îl pot 
transporta în siguranță, fără teamă că 
va cădea sau că se va lovi.”

Costela, Mehedinți 
mama unui copil care a primit un echipament adaptat

3
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Recuperare activă

În 2012 am oferit servicii de viață 
independentă pentru 198 de copii și 
adulți cu dizabilități fizice și am susținut 
activități de informare și instruire pentru 
476 de specialiști și studenți.

B azându-ne pe experiența celor 18 ani de lucru cu 
utilizatori de scaun rulant am investit în continuare 
atât în programul de recuperare activă, cât și în 

instruirea specialiștilor implicați în lucrul cu persoanele cu 
dizabilități locomotorii.

Programul de recuperare activă include:
•	 Seminarii de viață independentă de două zile, pentru noi 
utilizatori de scaune rulante
•	 Tabere de recuperare activă și evaluare 
medicală complexă
•	 Grupuri de suport regionale pentru consiliere individuală și 
de grup a persoanelor în scaune rulante, membre ale acestor 
grupuri
•	 Prezentări ale principiilor corecte de poziționare și pre-
scriere a scaunelor rulante pentru medici de recuperare, 
kinetoterapeuți și alți specialiști, pe baza „Ghidului privind 

„După luni întregi la pat, vizita la 
Motivation mi-a schimbat perspectivele. 
Am primit un scaun activ și cei de acolo 
mi-au povestit frânturi din viața lor. 
Am învățat că pot avea o familie și că pot 
conduce din nou o mașină, am primit sfa-
turi practice despre cum să merg pe două 
roți și să cobor scările. Mi-au dovedit că 
orice obstacol poate fi depășit.” 

Marius, 25 de ani, București 

Marius învață tehnici de 
manevrare a scaunului 
rulant la Tabăra de recupe-
rare activă de la Bran, 2012

PE PAGINA URMĂTOARE: 
Mihai joacă bocce la Tabăra 
de recuperare activă de la 
Bran, 2012
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furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală” elaborat 
de Organizația Mondială a Sănătății.

Programul de recuperare activă a fost susținut în 2012 prin 
proiectele “Dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele 
cu dizabilități fizice din România”, finanțat din Fondul Social 
European, care s-a încheiat cu succes la sfârșitul lunii iunie, și 
“Roţile Schimbării – către servicii adecvate pentru utilizatorii 
de scaun rulant ” finanţat de Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID). •

198 
de utilizatori de scaune 
rulante au învățat  să creadă în 
forțele proprii, să trăiască mai 
independent și să se mențină 
sănătoși

—

104 
copii și adulți cu dizabilități 
locomotorii din Ilfov, Prahova, 
Mehedinți și Sibiu au primit 
servicii de kinetoterapie cores-
punzătoare nevoilor lor

—

100 
de membri de familie sau 
însoțitori au învățat  să sprijine 
eforturile de viață indepen-
dentă ale persoanelor cu 
dizabilități din familiile lor 

—

5 
grupuri de suport regionale 
au oferit ocazia împărtășirii 
realizărilor și acordării de sprijin 
reciproc pentru depășirea 
dificultăților cu care se con-
fruntă persoanele în scaun 
rulant

An
u

l 
20

12
 în

 c
iF

Re



Fundația Motivation România 

10

Sport în scaun rulant

Activitățile sportive organizate de 
Fundația Motivation aduc beneficii 
pentru sănătatate, creează oportunități 
de socializare și de creștere a încrederii 
în propriile forțe, oferind publicului larg o 
imagine pozitivă despre dizabilitate.

F undația Motivation a continuat să dezvolte 
programul de sport în scaun rulant, în contextul 
noului proiect “Roţile Schimbării – Către Servicii 

Adecvate pentru Utilizatorii de Scaun Rulant” finanţat de 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID), implementat în perioada aprilie 2012 – martie 2014. 
Programul de sport adaptat are ca obiective includerea 
demonstrațiilor sportive în spații publice, un eveniment anual 
care reunește sportivi în scaun rulant din mai multe regiuni 
ale țării, antrenamente locale de pregătire sportivă și cursuri 
de pregătire pentru antrenori și arbitri. • „Am descoperit baschetul în scaun rulant 

în tabăra de la Bran din 2012 și de atunci 
e sportul meu preferat. Am încercat și tir 
cu arcul, și tenis de câmp, dar la baschet 
îmi place totul. Pur și simplu simt că îmi 
umple viața. Am o mare satisfacție de 
fiecare dată când joc; poate și pentru  
că acum mă simt parte a unei echipe.  
Visul meu este ca în viitor să fiu selectat 
în echipa națională.” 

1. Andrei încearcă pentru 
prima dată tirul cu arcul la 
Tabăra de recuperare activă

2. Stelian participă la 
Maratonul Internațional 
București – © Ovidiu Micsik

3. Ancuța joacă bocce la 
Jocurile Naționale Special 
Olympics 2012, Iași

Andrei Gabriel Bratu 
echipa Motivation Ilfov

1
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rulant înființate și susținute în Ilfov, 
Prahova, Neamț, Sibiu și Timiș 

—

114 
sportivi în scaun rulant implicați

—

90 
de persoane în scaun rulant la 
prima participare într-un program 
sportiv adaptat

—

31 
de evenimente sportive de baschet, 
tenis, bocce, atletism și înot pentru 
persoane în scaun rulant

—

40.900  
metri înotați la ediția XIX a 
Maratonului celor 24 de ore de înot  
de către echipa Motivation-Vodafone, 
singura din competiție care include 
persoane în scaun rulant 

—

2:42:35  
— noul record personal la 
Maratonul Internațional București – 
Ghiorghi Filip, coordonatorul  
echipei Motivation  Ilfov

2
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Programul IMPACT

27 de copii și tineri dezinstituționalizați de 
Motivation în urmă cu 10 ani au continuat să 
își dezvolte abilitățile pentru o viață cât mai 
independentă. Cu ajutorul metodei de lucru 
Gentle Teaching, comunicarea cu aceștia a 
devenit mai bună iar încrederea lor în sine și 
în cei din jur a crescut în mod vizibil.

Î
n 2012, echipa Motivation a participat la cursuri 
de  inițiere în principiile metodei Gentle Teaching. 
Această metodă, utilizată pentru prima dată în 

România, s-a dovedit eficientă în special în lucrul cu per-
soane cu dizabilități. Îngrijitorii și terapeuții Motivation 
încurajează crearea unui mediu bazat pe siguranță, afecțiune 
și interacțiuni pozitive. Cu ajutorul  propriului exemplu, 
încearcă schimbarea treptată a comportamentelor dificile.

În același timp, am diversificat activitățile care îi implică 
pe copii și pe tineri, pentru a petrece mai mult timp făcând 
activități practice, care să le dezvolte abilitățile de auto-
gospodărire și de socializare. În programul săptămânal din 
Centrul de zi am inclus excursii educative în București și în 
afara orașului. Am creat un nou teren de joacă, ceea ce a 
prilejuit și organizarea unei expoziții cu lucrările realizate în 
perioada vacanței, când tinerii au învățat tehnica picturii pe 
sticlă și a colajului.

Prin proiectul Orizont 2009 derulat în parteneriat cu DGASPC 
sector 1, tinerii noștri au învățat să cultive și să îngrijească 

27 
de copii și tineri cu dizabilități 
continuă să primească dra-
gostea și îngrijirea de care au 
nevoie în casele Motivation și la 
asistenți maternali profesioniști 
din județul Ilfov

—

5 
tineri cu dizabilități sunt 
angajați în serele Motivation

—

8 
copii cu dizabilități din 
comunitate au fost incluși în 
programul de kinetoterapie și 
logopedie al Centrului de zi

—

2 tone 
de legume produse în serele 
noastre au contribuit la 
alimentația sănătoasă a copiilor 
și tinerilor dezinstituționalizați 
aflați la Motivation 
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„la Motivation facem kinetoterapie, 
vorbim, ne plimbăm, râdem – ceea ce 
e foarte important - și  ținem unul la 
celălalt. Modelăm și coasem, citim, cân-
tăm – sunt lucruri pe care alți copii nu au 
șansa să le facă. Mă bucur că am întâlnit 
aici persoane care sunt ca mine, per-
soane cu dizabilități. cu cât cunosc mai 
mulți oameni, am mai multă încredere 
în mine. Și mă bucur că aici mi s-a dat o 
șansă la viață.  Sunt fericită că fundația 
m-a ajutat atât de mult și că am făcut 
progrese mari.”

Anca 
21 ani

1. Anca participă la realizarea 
produselor decorative ale 
Atelierului Motivation.

2. Gabriel la Centrul de 
zi Motivation alături de 
Roxana, psihopedagog

3. Marian face felicitări din 
hărtie reciclată la Atelierul 
Motivation.

legume și să planteze flori. Ei au avut ocazia să înțeleagă 
ce înseamnă un loc de muncă și lucrul cu colegii de echipă. 
Alături de instructorii lor, tinerii au învățat să trateze munca 
cu responsabilitate și să aprecieze rezultatele pe care le-au 
obținut. •

1

3

2
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Întreprinderi sociale

Prin întreprinderile sociale existente sau nou 
create am continuat să oferim oportunități 
de formare vocațională pentru persoane cu 
dizabilități și să generăm surse de autofinanțare 
pentru activitățile noastre sociale.

n 2012 Motivation SRL a oferit servicii de distribuție 
de echipamente de mobilitate și dispozitive pentru 
management urinar, adaptări auto pentru persoane 

cu dizabilități locomotorii și tipografie în atelierul de print 
digital. Motivation SRL este unitate protejată certificată de 
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap încă din 
aprilie anul 2003.

Creșterea semnificativă a activității – în special în domeniile 
distribuției de echipamente de mobilitate și dispozitivelor 
de management urinar, precum și o gestionare corectă a 
costurilor, au condus la triplarea profitului față de anul 2011. 
Atelierul de print digital a asigurat și o parte din necesarul 
de tipărituri al fundației. Având în vedere faptul că Fundația 
Motivation România este acționar unic al Motivation SRL, pro-
fitul realizat va fi folosit pentru finanțarea activităților sociale 
pe care le desfășoară fundația. •

Î

„îmi place și să îngrijesc florile și legu-
mele din seră. cel mai mult îmi place să 
lucrez pământul cu motocultorul.”

Edi 
21 ani

1. Fane realizează adaptări 
pos turale pentru scaune 
rulante

2. Edi participă la ambalarea 
produselor Motivation

3. Adaptările auto realizate la 

Motivation facilitează traiul 
independent

4. Marian și Nicoleta lucrează 
în serele Motivation

5. Felicitare din hârtie 
reciclată, realizată la 
Motivation

1

2
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116 
autovehicule adaptate 
pentru a corespunde nevoilor 
funcționale ale persoanelor cu 
dizabilități fizice 

—

7 
tineri cu dizabilități au 
contribuit la confecționarea 
manuală a produselor 
din lut, porțelan, fimo sau 
hârtie reciclată, apreciate 
de participanții la expoziții 
găzduite de parteneri 
tradiționali ca Vodafone, Mega 
Image, Oracle sau Telelink

—

 2 tone 
de roșii, ardei gras și capia, 
vinete, dovlecei, castraveți, 
varză, salată verde, spanac și 
mazăre și 1.000 de fire de flori 
cultivate in serele Motivation 
cu ajutorul celor 8 tineri cu 
dizabilități angajați

—
Venituri de  
 
 5 ori  
mai mari față de 2011  din 
distribuția de dispozitive de 
mobilitate - fotolii rulante, 
tricicluri, alte dispozitive de 
mobilitate
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Clinica Motivation

În 2012, la Clinica Motivation am 
oferit programe de recuperare 
personalizate și alte servicii de 
specialitate pacienților din București 
și din județul Ilfov. La oferta de 
servicii medicale cu specialitățile 
ortopedie-traumatologie, 
reumatologie și neurologie, am 
adăugat pe parcursul anului 
consultații de nutriție, explorări 
funcționale (osteodensiometrie) 
și de psihologie. Echipa noastră 
include patru kinetoterapeuți care 
lucrează sub îndrumarea a doi 
medici de specialitate.

linica Motivation este o clinică de 
recuperare medicală cu statut de 
întreprindere socială, deschisă de 

Fundația Motivation România în anul 2011. 
Scopul este generarea fondurilor pentru 
susținerea serviciului social de recuperare 
medicală gratuită pentru persoane cu 
dizabilități motorii, care nu au mijloacele 
financiare necesare pentru aceasta. •

C

1
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144 
de pacienți au apelat la Clinica 
Motivation pentru tratarea afecțiunilor 
coloanei vertebrale sau ale articulațiilor, 
creșterea nivelului de mobilitate sau 
îmbunătățirea posturii  

—

244 
de elevi din ciclul primar au fost evaluați 
kinetoterapeutic, 45% dintre aceștia 
prezentând diverse afecțiuni ale coloanei 
vertebrale (scolioză, cifoză, cifoscolioză  
și lordoză)

—

150 
de părinți și 10 cadre didactice implicate 
în activități de conștientizare privind cau-
zele și prevenția, manifestarea, evoluția și 
tratamentul scoliozei, care este adeseori 
o consecință a poziției incorecte în bancă 
a copilului școlar 
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1. La Clinica Motivation, 
specialiștii lucrează individual 
cu fiecare pacient.

2. Masaj la Clinica Motivation.

3. Electroterapie cu ajutorul 
unor echipamente moderne. 3

2
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Integrarea în muncă 
a persoanelor cu dizabilități

În România doar 12% dintre persoanele cu 
dizabilități care au capacitatea de a munci 
au un loc de muncă, față de media de 50% 
din unele țări europene. Activitatea noastră 
din 2012 a continuat să promoveze abilitățile 
de integrare în muncă ale persoanelor cu 
diverse tipuri de dizabilități. Oferim consiliere 
de calitate pentru șanse reale de integrare 
socială şi profesională, prin colaborarea cu 
angajatori și organizații interesate.

n primul semestru al anului, 
Fundația Motivation România și 
Fundația Special Olympics din 

România au derulat ultima parte a proiectu-
lui “Șanse egale pentru integrarea în muncă 
a persoanelor cu dizabilități intelectuale 
din România”, cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 – Investește în oameni! 
 
O componentă importantă a proiectului 
a fost “Târgul locurilor de muncă pentru 
persoane cu dizabilități intelectuale” 
organizat la Bistrița și București. Acolo 
specialiștii noștri au oferit persoanelor 
cu dizabilități intelectuale, membrilor de 
familie și angajatorilor informații privind 
angajarea acestor persoane cu dizabilități și 
au oferit consiliere celor interesați de găsirea 
unui loc de muncă. Totodată, am organizat 
evaluări medicale, evenimente sportive 
dedicate tinerilor cu dizabilități intelectuale 
și acțiuni de conștientizare în școli. •

1. Tânără candidată la Târgul 
de locuri de muncă organizat 
de Motivation și Special 
Olympics București,  
aprilie 2012

2. Mihaela lucrează la seră,  
©  George Popescu

3. Nicoleta pictează pe lemn 
la atelierul de produse 
decorative Motivation.

Î
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19141 
de persoane cu diferite 
tipuri de dizabilități au 
primit consiliere pentru 
integrarea pe piața muncii

—

24 
de persoane cu dizabilități 
au fost angajate în urma efor-
turilor noastre

—

9 
tineri cu dizabilități inte-
lectuale au absolvit cursuri 
de formare profesională, 
cu certificate atestate de 
Autoritatea Națională pentru 
Calificări  (ANC)

—

558 
de persoane au aflat despre 
nevoia și potențialul de 
angajare al persoanelor cu 
dizabilități intelectuale

An
u

l 
20

12
 în

 c
iF

Re

2

3



Fundația Motivation România 

20

Accesibilizare pentru locuințe 
și spațiul public 

Utilizatorii de scaun rulant din România încă 
se confruntă cu o societate inaccesibilă. 
Pentru a încuraja schimbarea, am creat 
prima Hartă Națională a accesibilității pentru 
persoanele în scaun rulant din România. Harta 
și Marca Accesibilității, acordată organizațiilor 
ale căror spații sunt complet accesibile 
persoanelor în scaun rulant, sunt instrumente 
concrete de stimulare a procesului de 
accesibilizare a spațiului public și a locuințelor 
utilizatorilor de echipamente de mobilitate. 

egislația românească și europeană susțin 
accesul egal al persoanelor cu dizabilități la 
clădiri publice și la toate mijloacele de  trans-

port, dar permit derogări ori nu prevăd sancțiuni pentru 
nerespectarea acestor prevederi. În acest context, 
măsurile de accesibilizare din România sunt izolate, ceea 
ce face ca accesul persoanelor în scaun rulant la spațiile 
publice să rămână drastic restricționat. 
 
În anul 2012, în cadrul proiectului “Roțile Schimbării” 
finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), am creat Marca Accesibilităţii și 
am început să oferim primele servicii de accesibilizare 
din România pentru utilizatori de scaun rulant și 
pentru instituții. Alături de Marcă (înregistrată la 

440 
de instituții de interes public 
evaluate și adăugate pe Harta 
Accesibilității în 2012

—

675 
de locuințe ale persoanelor 
în scaune rulante evaluate din 
perspectiva accesibilității

 —

5 
echipe regionale Motivation 
formate din arhitecți și utilizatori 
de scaun rulant realizează evalu-
area spațiilor și oferă consultanță 
pentru adaptarea clădirilor la 
standardele legale în vigoare

—
peste 

1.000 
de clădiri de interes public 
pe Harta Accesibilității până în 
martie 2014
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1. Tehnică de asistare a 
persoanei în scaun rulant în 
cazul unei intrări inaccesibile

2. Accesibilitate la Muzeul de 
Istorie Naturală Sibiu

3. Harta Accesibilității pentru 
persoanele în scaun rulant 
creată de Motivation,  
www.accesibil.org 

Oficiul Stat pentru Invenţii şi Mărci cu 
numărul de depozit M2012 02770) a fost 
lansată și prima hartă națională a locurilor 
accesibile pentru persoane în scaun rulant, 
disponibilă la adresa www.accesibil.org. 
Harta Accesibilității include clădiri din 
domeniile cultură, divertisment, sănătate, 
sport, turism și servicii de interes public din 
București și din alte 20 de județe.

Pentru clasificarea relevantă a accesibilității 
clădirilor, am creat un sistem de audit 
fundamentat pe baza legală existentă în 
România. În elaborarea instrumentelor 
de lucru s-a ținut cont de legea 448/2006 
privind persoanele cu dizabilități și liberul 
lor acces la spațiul public, precum și de 
normativul în construcții privind accesibili-
zarea spațiilor publice (NP 051-2001). 

Pe 3 decembrie 2012, de Ziua Internațională 
a Persoanelor cu Dizabilități, Fundația 
Motivation România a acordat Bibliotecii 
Naționale a României primul certificat 
de recunoaștere a accesibilității pentru 
persoane în scaun rulant și dreptul de 
utilizare a Mărcii pe o perioadă de 2 ani. 
Evenimentul a cuprins un tur ghidat al 
clădirii acesteia, care a demonstrat nivelul 
de accesibilitate și facilitățile pe care le 
oferă Biblioteca și o conferință de presă la 
care au participat invitați din mediul ONG și 
din instituții de stat.  •

1
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Gala Persoanelor 
cu Dizabilități

“Accesibilizați libertatea!” a fost îndemnul 
propus de cea de-a 3-a ediție a Galei 
Persoanelor cu Dizabilități, organizată 
de Fundația Motivation România și 
ActiveWatch – Agenția de Monitorizare 
a Presei sub patronajul Reprezentanței 
Comisiei Europene la București în luna 
noiembrie a anului 2012. Ca în fiecare an, 
evenimentul a fost produs și prezentat la 
Televiziunea Română de Cătălin Ștefănescu.

ala Persoanelor cu Dizabilități este un 
eveniment anual ce propune o altă per-
spectivă asupra dizabilității și persoanelor 

cu dizabilități, ca membrii activi ai comunităților din 
care fac parte și cu drepturi depline în ceea ce privește 
accesul la spațiul public, la educație, piața muncii, sport 
și viață culturală. În fiecare an încercăm să aducem în 
prim plan povești de succes cu și despre persoane cu 
dizabilități, împreună cu modele de bune practici oferite 
de organizații, angajatori sau instituții, care fac pași 
concreți spre o societate mai incluzivă și mai accesibilă 
persoanelor cu dizabilități.

Gala prezintă câștigătorii competiției la care se înscriu 
anual persoane cu dizabilități, organizații și jurnaliști, 
la cinci secțiuni de concurs. Secțiunea Oameni cu 
desăvârșire este dedicată persoanelor cu dizabilități 

G
1



Raport anual 2012

23

116 
candidaturi depuse pentru  
5 categorii de premiere

—
peste  

200 
de invitați prezenți la eveni-
ment – printre care ambasadori, 
angajatori publici și privați, 
jurnaliști, reprezentanți 
ai instituțiilor publice și ai 
organizațiilor neguvernamen-
tale – împreună cu câștigătorii 
celor cinci categorii ale 
competiției

1. Trupa de dans modern No 
Limits din Craiova

2. Sportivi Special Olympics 
și părinți invitați la Gală

3. Violonistul Alexandru 
Tomescu și pianis-
tul Alexandru Marcăș 
cântând împreună la Gala 
Persoanelor cu Dizabilități 
ediția 2013

care au avut împliniri remarcabile în educație sau 
în viața profesională. Angajatorii abilității premiază 
angajatorii de pe piața liberă a muncii care au decis 
să angajeze persoane cu dizabilități. Promovează 
abilitatea oferă recunoaștere comunicatorilor care au 
susținut cauza persoanelor cu dizabilități. Porți deschise 
premiază instituțiile și companiile care au înțeles că 
accesibilizarea sediilor pentru persoane cu dizabilități 
trebuie să se concretizeze. Școala tututor abilităților 
recunoaște eforturile unităților de învățământ de masă 
făcute în direcția integrării elevilor cu dizabilități.

Artiști cunoscuți susțin în fiecare an evenimentul. Anul 
acesta au fost alături de noi Maria Drăghici, Electric 
Brother, Nor Zeatic, Cristinel Capus / Chriss de Gall, 
Lucia, trupa No Limit, Vali Răcilă, Alexandru Tomescu și 
Alexandru Marcăș.

Această ediție a Galei a fost posibilă cu sprijinul oferit 
de Fundația Vodafone România, Dedeman, CEE Trust, 
Banca Transilvania, BCR, EximBank, Fundația Valvis, 
NouMax, Murfatlar, Hellenic – Coca Cola, Johnnie 
Walker, Sovis Print și a primit susținere din partea a 24 
de parteneri media.  •
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Fii alături de mine !

Prin programul Fii alături de mine! 
puteți alege să ajutați unul sau 
mai mulți dintre copiii și tinerii cu 
dizabilități locomotorii și asociate 
aflați în grija Fundației Motivation, 
cărora le oferim servicii de îngrijire 
în comunitate și o viață cât mai 
aproape de cea dintr-o familie. 

27
dintre aceștia locuiesc acum în 
casele de tip familial construite de 
Motivation, iar 10 cresc în familii de 
plasament sau în familiile naturale. 

Fiecare copil și tânăr participă la un program de 
recuperare personalizat, adaptat cerințelor sale. 
Pentru ei am creat un centru de zi, o seră de flori 
și legume, un atelier de terapie ocupațională și de 
reciclat hârtia. Activitățile de aici le oferă tinerilor 
noștri posibilitatea să își dezvolte abilitățile de 
viață semi-independentă și să se pregătească 
pentru un viitor loc de muncă. 

În anul 2012  sponsorizări în natura și donații indi-
viduale de 248.274 lei au contribuit la susținerea 
programului dedicat copiilor și tinerilor aflați în 
grija noastră.

Susțineți serviciile de integrare în comunitate 
a copiilor și tinerilor cu dizabilități 
dezinstituționalizați donând direct pe  
www.motivation.ro, prin PayPal sau în unul dintre 
conturile noastre de donații, specificând numele 
programului. Donația dumneavoastră contribuie 
la acoperirea cheltuielilor cu îngrijirea, activitățile 
din centrul de zi și de terapie ocupațională, 
activitățile sportive adaptate și taberele de vară. 

Susțineți Programul IMPACT 
cont lei:  RO 98 RNCB 0071 0114 2739 0030 
cont euro: RO 13 RNCB 0071 0114 2739 0008
Banca Comercială Română, Sucursala Plevnei1
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Fondul Scaunelor Rulante 

M

Susțineți Fondul  
Scaunelor Rulante 
cont lei:    RO 98 RNCB 0071 0114 2739 0030 
cont euro: RO 13 RNCB 0071 0114 2739 0008
Banca Comercială Română, Sucursala Plevnei

ulți dintre cei care au nevoie de 
un scaun rulant, un dispozitiv 
adaptat sau un sistem de 
poziționare special nu au 

acces la un astfel de echipament. În lipsa 
unui scaun rulant corespunzător, acești 
copii și adulți nu au acces la școala, la 
locul de muncă, la servicii medicale sau 
alte activități în comunitate. Motivation 
strânge fonduri care să poată acoperi sau 
compensa parțial posibilitățile financiare 
reduse ale acestor persoane, ajutându-le 
astfel să învingă izolarea și dependența de 
cei din jurul lor. 

În anul 2012, donații în valoare de 609.904 
lei  ne-au ajutat să oferim 1.271 de scaune 
rulante și echipamente de mobilitate 
persoanelor cu dizabilități din întreaga țară. 

Ajutați copiii și adulții cu dizabilități din 
România să primească scaunul rulant cel 
mai potrivit nevoilor lor, donând direct 
pe www.motivation.ro, prin PayPal sau în 
unul dintre conturile noastre de donații, 
specificând numele Fondului.  •

1. Ajutor la teme în Centrul de zi 
Motivation, © Robert Barker

2. Instruire pentru deplasare în 
scaunul rulant, Tabăra de recuperare 
activă Bran 2012

3. Mihaela, Ancuța, Ionuț și Florin la 
Jocurile Naționale Special Olympics 
2012

2
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2% pentru Motivation = 100% 
pentru viață indepedendentă

acă ați decis  să sprijiniți activitatea 
Motivation, redirecționați 2% din impo-
zitul pe veniturile globale ale anului 
trecut până la data de 25 mai a anului 

curent. Completați și depuneți la Ad ministrația 
Financiară formularul 230 (pentru venituri pro-
ve nite doar din salariu) sau formularul 200 (dacă 
ați obținut și venituri din alte surse). Formularele 
precompletate cu datele Fundației Motivation 
pot fi gasite pe www.motivation.ro. 

Cu ajutorul persoanelor care au redirecționat 
către Motivation 2% din impozitul pe venitul 
global al anului 2012, am strâns 40.917 lei pentru 
programul IMPACT. Aceste fonduri au susținut 
serviciile pentru copii și tineri cu dizabilități în 
locuințe de tip familial, la recuperare medicală, 
logopedie și consiliere, integrarea școlară și 
activitățile educaționale, de socializare și orien-
tare profesională. 

D

Este simplu să faci bine! Prin 
redirecționarea a 2% din impozitul 
pe venitul global din 2012, puteți 
sprijini în mod direct eforturile 
noastre de a oferi  servicii pe 
termen lung cât mai multor 
persoane cu dizabilități fizice din 
întreaga țară.

în 2013, fondurile redirecționate către Motivation 
vor fi folosite pentru serviciile de sprijin și viață 
independentă pentru copiii și adulții cu dizabilități 
locomotorii din întreaga țară.

1
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20% din impozitul pe profit 

unitatea Protejată Motivation 
Unitatea Protejată Motivation este o întreprindere socială 
constituită în 2012, ca departament în cadrul fundației. 
Serviciile unității protejate sunt realizate cu ajutorul 
angajaților cu dizabilități. Unitatea Protejată Motivation 
intermediază (conform legii 448/2006) achiziția de produse 
și servicii necesare clienților noștri – companii cu peste 50 de 
angajați, care doresc să sprijine în acest mod integrarea în 
muncă a persoanelor cu dizabilități. Aceasta oferă totodată 
servicii directe din domeniul dizabilității, precum sesiuni de 
instruire pe teme de diversitate, consultanță pentru accesibi-
lizarea clădirilor și recrutarea angajaților cu dizabilități.

contactați-ne la upmotivation@motivation.ro pentru a 
sprijini împreună angajarea persoanelor cu dizabilități.

ste o procedură foarte simplă, fiind 
necesară doar încheierea unui 
contract de sponsorizare cu Fundația 

Motivation în care se prevede direcționarea unei 
părți din impozitul datorat statului către servi-
ciile de viață independentă pentru persoane cu 
dizabilități oferite de Motivation.

La finalul anului fiscal în care a a fost făcută 
sponsorizarea, suma sponsorizată în limitele 
prevăzute prin acest mecanism fiscal va fi dedusă 
din impozitul pe profit datorat.
Pentru a sprijini în acest mod persoanelor cu 
dizabilități care beneficiază de programele 
Motivation, vă invităm să ne contactați la  
info@motivation.ro.   •
 
Direcționând 20% din impozitul pe profit 
către Motivation ne ajutați să punem în 
continuare în mișcare roțile schimbării!

E

Companiile pot redirecționa 20% 
din impozitul pe profit, în limita a 
3‰ din cifra de afaceri realizată, 
pentru susținerea programelor 
sociale derulate de Fundația 
Motivation România. 

1. Ionuț și colecția lui de dinozauri, Programul IMPACT

2. Obiect decorativ din fetru  realizat în atelierul Motivation, 
Crăciun 2012

2
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Date financiare 2012

Finanțatori

DenuMiReA FinAnțAtoRiloR VAloARe – Ron %

Fondul Social european 3,900,042 52.51%

uSAiD 1,272,318 17.13%

the church of Jesus christ of 
latter-Day Saints

475,037 6.40%

Habitat for Humanity 269,039 3.62%

Fundația Vodafone România 239,000 3.22%

Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale 226,817 3.05%

uniceF 170,629 2.30%

SoS Satele copiilor 95,000  1.28%

la Fondation d’entreprise 
carrefour 90,684 1.22%

MoSAic 58,771 0.79%

AnPcDeFP 54,214 0.73%

Sponsorizari 2% 44,986 0.61%

Fundația edelweiss 31,193 0.42%

Fundația Viața și lumina 21,560 0.29%

comber irlanda 21,482 0.29%

Venituri economice 14,340 0.19%

Alții 442,697 5.96%

totAl 7,427,810

53+17+7+4+3+3+2+1+1+3+6
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Bilanț

31 DeceMBRie 2012 - Ron 31 DeceMBRie 2011 - Ron

Active și credite ale organizației

Active imobilizate

Imobilizari necorporale 7,810 16,454

Imobilizari corporale 2,527,760 2,615,256

totAl ActiVe iMoBilizAte 2,535,570 2,631,710

Active circulante

Stocuri 189,938 252,808

Creanțe 5,168,284 9,885,674

Numerar 1,199,920 1,674,395

totAl ActiVe ciRculAnte 6,558,142 11,812,877

Creditori

Datorii ce trebuie plătite în mai puțin de un an

Venituri în avans (3,873,410) (6,270,267)

Alți creditori (1,959,712) (5,118,490)

Leasing 0 (31,629)

Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an

Leasing 0 0

Active circulante nete 725,020 392,491

Capitaluri ale fundației

Excedent/deficit 3,162,280 2,925,891

Rezerve din reevaluări 98,310 98,310

Total capitaluri ale Fundației 3,260,590 3,024,201 

FUNDAȚIA Motivation ROMÂNIA
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Profit și pierdere
31 DeceMBRie 2012 - Ron 31 DeceMBRie 2011 - Ron

Venituri din proiecte

Finanțări din afara țării 1,332,428 1,371,851

Finanțări publice 4,137,609 6,842,128

Finanțări  de la agenți economici 625,527 189,298

Donații, sponsorizări 1,317,906 1,622,538

total venituri din activități  fără scop patrimonial 7,413,470 10,025,815

total cheltuieli din activități fără scop patrimonial 7,217,303 9,310,280

excedent/deficit din activități fără scop patrimonial 196,167 715,535

Excedent/pierdere financiară din activități fără scop patrimonial 504,521 224,971

Rezultatul net al exercițiului financiar  
din activități fără scop patrimonial

700,688 940,506

Venituri din activități economice 14,340

Cheltuieli din activități economice 4,638 

excedent/deficit din activități economice 9,702

Excedent/pierdere financiară din activități economice 1

Rezultatul brut al exercițiului financiar din activități economice 9,703

Impozit pe profit 0

Rezultatul net al exercițiului financiar din activități economice 9,703

totAl RezultAt net Al exeRcițiului FinAnciAR 710,391 940,506

Venituri și cheltuieli
FMR [Ron] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Venituri 1,548,102 1,956,936 2,148,545 2,567,497 2,509,964 4,659,253 7,310,654 10,343,600 7,976,562

cheltuieli 1,065,436 1,395,349 1,825,259 2,470,677 2,592,378 4,723,725 7,375,066 9,403,094 7,266,172

SuRPluS/DeFicit 482,666 561,587 323,286 96,820 (82,414) (64,472) (64,411) 940,506 710,319
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Bilanț pe 2012 al Fundației Motivation România

bilanț Pe 2012 31 DeCembrie 2012 - ron 31 DeCembrie 2011 - ron

active și credite ale organizației

Active imobilizate

Imobilizari necorporale 7,810 16,454

Imobilizari corporale 2,527,760 2,615,256

total aCtive imobilizate 2,535,570 2,631,710

Active circulante

Stocuri 189,938 252,808

Creanțe 5,168,284 9,885,674 

Numerar 1,199,920 1,674,395 

total aCtive CirCulante 6,558,142 11,812,877 

Creditori

Datorii ce trebuie plătite în mai puțin de un an

Venituri în avans (3,873,410) (6,270,267) 

Alți creditori (1,959,712) (5,118,490)

Leasing 0 (31,629) 

Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an

Leasing 0 0

Active circulante nete 725,020 392,491
continuare în pagina următoare  →
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Datorii curente

Datorii comerciale 423,456 650,577

Împrumuturi și leasing 809,892 963,301

Dividende 0 130,712

Alte datorii 245,925 130,365

totAl DAtoRii cuRente 1,479,273 1,874,955

total capital și Datorii 3,290,771 2,578,432

Capital și Datorii

Capital și rezerve

Capital subscris 200 200

Rezerve 34,016 34,016

Rezultat reportat 1,777,282 669,261

total capital și rezerve 1,811,498 703,477

SC Motivation SRL

Bilanț
31 DeceMBRie 2012 - Ron 31 DeceMBRie 2011 - Ron

Active și credite ale organizației

Active imobilizate

Imobilizari necorporale 15,368 18,080

Imobilizari corporale 477,481 477,591

Imobilizari financiare 10,111 10,111

totAl ActiVe iMoBilizAte 502,960 505,782

Active circulante

Stocuri 729,364 551,945

Creanțe 769,707 1,145,143

Numerar 1,288,740 375,562

totAl ActiVe ciRculAnte 2,787,811 2,072,650

totAl ActiVe 3,290,771 2,578,432
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Profit și pierdere

31 DeceMBRie 2012 - Ron 31 DeceMBRie 2011 - Ron

Venituri 5,933,307 3,091,753
Producție în curs de execuție (1,643) 0

Materiale consumabile (97,702) (121,655)

Mărfuri (2,175,721) (1,419,493)

Salarii și asimilate (841,028) (361,455)

Amortizare (98,214) (75,972)

Alte cheltuieli (669,790) (365,785)

Profit / pierdere de exploatare 2,049,209 747,393

Profit/pierdere financiară (98,717) (95,651)

Profit brut 1,950,492 651,742

Impozit pe profit 298,227 96,725

PRoFit net 1,652,265 555,017

Venituri și cheltuieli
Ron 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Venituri 938,207 1,147,996 1,350,887 1,840,495  3,229,727 6,062,743

cheltuieli 757,945 1,147,996 1,176,700 1,540,008  2,674,711 4,410,477.51

PRoFit/PieRDeRe netă 151,914 12,186 135,904 300,487  555,017  1,652,265 
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Partenerilor strategici

Partenerilor

Finanțatorilor

Mulțumim pentru sprijin
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Mulțumiri:  

Dare Advertising,  Romeo Nunzio,  Provident Financial, Castrol Lubricants, Zumzi, Gealan România, Carpati Com, 
Bella România Impex, Continental Automotive Systems, Gala Catering, La Fântâna, Tafftrade Business, Mușat & 
Asociații, Baupartner  Bautechnik, Mac Exim, Telelink , Eber Pan SRL, Centrul Cultural Britanic, Tuca, Zbârcea și 
Asociații,  C&N Advertising, Ariston, MioBio, Rom Gaz.

consiliul Director: 
Jerome Stuart Walls, Shaw Trust Ltd. (Marea Britanie)  
Vanessa Miner, Shaw Trust Ltd (Marea Britanie) 
Melania Medeleanu, Jurnalist (Romania) 
Silviu Hotăran, GKTI Semper Human (Romania) 
Eugen Voicu, Certinvest (Romania)

Le mulțumim tuturor celor care în 2012 au direcționat către Motivation 2% din impozitul pe venit. Cu sprijinul 
vostru, am îmbunătățit viețile copiilor și tinerilor cu dizabilități dezinstituționalizați de Motivation.

Dizabilitatea nu trebuie să însemne izolare. Fiți alături de noi pentru a împlini acest vis și în 2013!

Sponsorilor

	  

Municipiul	  Ploiesti	  



Fundația Motivation România

str. Podișor nr. 1, loc. Buda, com. Cornetu, jud. 
Ilfov, România, 077071

+4-021-448 02 42; +4-021-448 11 07

telefonul utilizatorului de 
scaun rulant: 0800.030.668

Linia se poate apela gratuit din rețelele 
Romtelecom, UPC, Vodafone, Orange, 
Telemobil, Comsote, de luni până vineri între 
orele 9.00 și 16.00.

Scrieți-ne la:

info@motivation.ro  
pentru informații despre programele 
Motivation

sales@motivation.ro  
pentru a afla cum puteți obține un scaun 
rulant personalizat

upmotivation@motivation.ro  
pentru servicii comerciale pentru compania 
dumneavoastră

fiialaturidemine@motivation.ro  
pentru informații despre cum puteți să ne 
susțineți

Vizitați-ne pe web:

Fundația Motivation 
www.motivation.ro

Clinica Motivation 
www.clinicamotivation.ro 

Harta Accesibilității 
www.accesibil.org

Magazinul virtual 
www.motishop.ro 

Unitatea Protejată 
www.upmotivation.ro 


