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MISIUNE:
Să dezvoltăm programe sustenabile
care îmbunătăţesc calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi
din România.

CUVÂNT ÎNAINTE
Într-unul din proiectele noastre am cunoscut-o pe Antonia, o bucureşteancă de 34 de ani, care foloseşte un scaun
rulant de aproximativ un an după un accident auto. Schimbarea a fost majoră şi bruscă, aşa că i-a fost greu să se
obişnuiască, după cum mărturiseşte. Sprijinul familiei a fost un prim pas către acceptarea noii situaţii, iar
interacţiunea cu echipa Motivation a adus-o mai aproape de un stil de viaţă independent. Antonia a participat la
grupul suport şi la şedinţele de instruire pentru viaţă independentă, sub îndrumarea instructorului Motivation, care
este el însuşi utilizator de scaun rulant.

,,

Echipa de oameni tineri, energia şi priceperea lor de a mă ajuta să trec peste orice teamă
m-au convins că am făcut o alegere bună când m-am alăturat proiectului ”ACCES”.
Nu ştiam că există atâtea tipuri de scaune rulante şi că sunt atâtea criterii importante
când alegi scaunul. Nici nu mă aşteptam să învăţ atâtea manevre aşa de repede. La
început, când îl vedeam pe instructorul meu urcând şi coborând rampe cu atâta
lejeritate, mă gândeam că îmi va trebui foarte mult timp să exersez, ca să pot face
aceleaşi lucruri. M-a ajutat mult să primesc explicaţii de la cineva care e în aceeaşi
situaţie, mi-a dat încredere şi m-a făcut să mă străduiesc mai mult. Altfel nu cred că aş ﬁ
reuşit performanţa de a coborî primele trepte în scaun rulant. E clar că viaţa mea se va
schimba mult de acum înainte, pentru că pot să fac mai multe lucruri de una singură. Plec
de la voi cu abilităţi descoperite şi cu prieteni noi, pe care sper să îi revăd curând. Îl includ
aici şi pe psihologul fundaţiei, pe care l-am simţit tot timpul aproape de mine.

,,

Antonia este unul din beneﬁciarii proiectului ACCES la Educaţie, Servicii şi Comunitate pentru copiii şi adulţii în
scaune rulante derulat în regiunea Bucureşti – Ilfov, proiect ﬁnanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Proiectul dezvoltă trei servicii noi pentru utilizatorii de scaun rulant: transport asistat şi accesibilizare, îngrijire la
domiciliu şi grup de suport. Toate cele trei servicii au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate, dezvoltarea
abilităţilor de viaţă independentă şi creşterea participării la viaţa socială a utilizatorilor de scaun rulant, copii şi
adulţi.
Un alt caz care ne-a impresionat foarte mult este şi cel al Gabrielei care are 7 ani şi a fost diagnosticată cu
hidrocefalie. Locuieşte în Motoşeni, judeţul Bacău, alături de părinţii ei şi de sora mai mare, într-o casă
sărăcăcioasă. Ea nu a avut niciodată un scaun rulant. Mama ei a fost inﬂuenţată şi de atitudinea vecinilor şi a
oamenilor din sat, care „se uită” şi o judecă pentru că are un copil cu dizabilităţi.
Gabi a venit la Caravană îmbrăcată cu o uniformă de şcoală, ﬁindcă doreşte foarte mult să urmeze exemplul
surorii ei mai mari, să înveţe şi să se joace în pauze cu colegii. „Îmi place la şcoală. Am fost şi la o serbare şi vreau să
mă mai duc.”
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CUVÂNT ÎNAINTE
Mama Gabrielei nu era convinsă că ﬁica ei va merge vreodată la şcoală şi nici nu
considera că va ﬁ în stare. Unul dintre colegii noştri a stat de vorbă cu ea şi i-a dat
drept exemplu utilizatorii de scaune rulante din echipa Motivation „Cum să nu
meargă la şcoală, la cât e de curioasă şi de isteaţă? Uitaţi-vă la noi toţi. Şi noi folosim
scaune rulante şi toţi am fost la şcoală, am terminat facultăţi. Dacă noi am putut,
poate şi ea. Dumneavoastră trebuie să o încurajaţi.”
Înainte de participarea la Caravana, fetiţa nu avea scaun rulant şi nu mergea la
şcoală . Pe distanţe foarte scurte, în casă, se deplasa cu sprijin, dar pe distanţe lungi,
mama o purta în braţe. Acum ea poate să meargă la şcoală, să iasă din casă mai
mult şi mama a promis că o va înscrie şi la şcoală.
Gabriela este unul din beneﬁciarii proiectului lansat în 2014 susţinut de Fundaţia
Vodafone România, Caravana Mobilităţii, care reprezintă un atelier mobil de
scaune rulante şi este o iniţiativă pilot în România. Caravana, echipată cu scaune
rulante, materiale şi unelte pentru adaptări, instrumente medicale şi pentru
kinetoterapeuţi, tricouri şi materiale informative, a staţionat în cinci localităţi rurale
izolate din ţară la Văratec-Neamţ, Răchitoasa-Bacău, Jijila-Galaţi, Şugag-Alba,
Chirnogeni-Constanţa. Am putut astfel să sprijinim persoanele cu dizabilităţi
locomotorii din aceste localităţi. Caravana a fost însoţită de ﬁecare dată de o
echipă multidisciplinară, formată din instructor de viaţă independentă – utilizator
de scaun rulant, asistent medical, kinetoterapeut, tehnician reparaţii şi adaptări
scaune rulante.
În localităţile prin care a trecut caravana am descoperit persoane izolate la
domiciliu, care nu ştiau că pot solicita un scaun rulant prin intermediul Casei de
Asigurări de Sănătate sau că exista ONG-uri care îi pot ajuta. Am întâlnit oameni
modeşti care, din dorinţa de a nu-i deranja pe ceilalţi, au încercat să-şi rezolve
singuri problemele şi au improvizat scaune rulante din materiale găsite pe lângă
casă: lemn şi materiale textile. Am descoperit copii din sate izolate care nu puteau
să iasă din case să ajungă la şcoală, în lipsa unui scaun rulant şi bătrâni care nu au
mai fost la medic de ani buni şi nu-şi cunoşteau problemele de sănătate. Prin
intemediul acestui proiect am ajutat 105 persoane cu dizabilităţi locomotorii
oferindu-le şansa la o viaţă mai bună.
Acestea sunt doar două din proiectele importante derulate de Fundaţia Motivation
România în 2014. Vă invităm în paginile ce urmează să aﬂaţi mai multe detalii
despre activităţile derulate de noi.
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Realizările anului 2014
Motivation şi-a urmat şi în acest an misiunea de a oferi şansa unei vieţi împlinite copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi
locomotorii din România prin continuarea programelor deja existente sau prin dezvoltarea de noi programe
sustenabile, cu accent pe: distribuirea de echipamente de mobilitate, recuperare medicală, instruire pentru viaţă
independentă, integrare socială, educaţională, profesională, consultanţă în accesibilizarea clădirilor, integrare în
muncă a persoanelor dezavantajate şi înﬁinţarea a 8 structuri de economie socială.
Anul 2014 a fost anul în care am organizat primele cursuri pentru a ajuta practicienii români din domeniul
dizabilităţii să incorporeze principiile unei evaluări centrate pe abilităţi în programele lor, aşa cum recomandă CIF
(Clasiﬁcarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii) şi raportul Perspective internaţionale asupra
leziunilor medulare (IPSCI). Am organizat prima Caravană a Mobilităţii care este un atelier mobil de scaune
rulante, o iniţiativă pilot în România. Am continuat derularea unor proiecte de integrare în muncă pentru persoane
dezavantajate şi am înﬁinţat 8 noi structuri de economie socială (SES) care vor furniza servicii pentru persoanele cu
dizabilităţi. Tot în 2014 am dezvoltat noi servicii pentru persoane cu dizabilitati intelectuale şi asociate utilizând o
metodă nouă de lucru în România – Gentle Teaching (Cultura Blândeţii) şi am făcut mai uşoară viaţa celor 28 de
copii cu dizabilităţi intelectuale, dezinstituţionalizaţi în urmă cu 11 ani de către Fundaţia noastră, prin diverse
activităţi educative şi recreative.
Am continuat programul de distribuire de scaune rulante, donaţii sau decontări prin CAS-urile regionale şi am oferit
servicii de recuperare medicală şi viaţă independentă prin intermediul seminariilor sau al taberelor. De asemenea,
pentru a îmbunătăţi capacitatea sistemului
medical românesc de a răspunde în mod corect
nevoilor utilizatorilor de scaun rulant, Motivation a
continuat să organizeze cursuri de instruire privind
principiile corecte de furnizare a scaunelor rulante,
adresate specialiştilor din domeniu şi
fundamentate pe Ghidul Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii.
Harta Accesibilităţii, singura sursă de informaţii la
nivel naţional despre spaţiile accesibile
persoanelor în scaun rulant, a fost extinsă. Ea
acoperea în 2012, 20 de judeţe din România şi
includea 440 de clădiri de interes public. Astăzi ea
acoperă 36 de judeţe şi include 1349 de clădiri.
Tot în 2014 am inaugurat noi proiecte care asigură
transport asistat şi accesibilizare, îngrijire la
domiciliu şi grup de suport persoanelor cu
mobilitate redusă.
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Realizările anului 2014
În 2014
Fundaţia Motivation România
a sprijinit peste 2500 de copii şi adulţi
cu dizabilităţi ﬁzice.
Din 1995 până în prezent am reuşit astfel
să contribuim la creşterea calităţii vieţii
şi redobândirea independenţei
a peste 12.000 de persoane cu dizabilităţi
din România.

1.091
scaune rulante adaptate
nevoilor ﬁzice şi funcţionale
ale ﬁecărui utilizator,
distribuite de Motivation

250
de beneﬁciari au regăsit
speranţa într-o viaţă mai
bună cu ajutorul serviciilor
noastre de viaţă
independentă

224
de specialişti au participat la
12 cursuri de instruire cu privire
la folosirea CIF, cursuri
organizate în Bucureşti,
Braşov, Sibiu, Bacău, Piteşti,
Oradea şi Iaşi
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Recuperare activă
Până în anul 1995, atunci cand Fundaţia Motivation a
lansat primul program de recuperare activă pentru
utilizatorii de scaun rulant, în România nu existau servicii
specializate in acest domeniu. De atunci, cu sprijinul
nostru, aproximativ 4500 de persoane cu traumatism
vertebro-medular sau alte dizabilităţi locomotorii au
beneﬁciat de o astfel de experienţă.
Programul de recuperare activă se adresează
persoanelor care au devenit recent utilizatori de scaun
rulant şi are impact prin informaţiile utile şi activităţile
practice, dar mai ales datorită instructorilor de viaţă
independentă, ei înşişi utilizatori activi de scaun rulant,
adevărate modele de reuşită şi surse de inspiraţie
pentru beneﬁciarii noştri.

În 2014
am oferit servicii de viaţă independentă
pentru 250 de copii şi adulţi
cu dizabilităţi locomotorii,
contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii
acestora, recâştigarea încrederii în sine şi
creşterea şanselor de
reintegrare în comunitate.

Programul are 3 componente de bază:
Instruire pentru utilizarea scaunului rulant: sesiuni
practice şi informative privind poziţionarea corectă
în scaun rulant, tehnici de manevrare, deplasare şi
transfer.
 Kinetoterapie: program personalizat de exerciţii,
adaptat nevoilor şi abilităţilor ﬁecărui beneﬁciar.
 Consiliere: informaţii şi sfaturi privind prevenirea şi
tratarea problemelor medicale asociate
dizabilităţii, depăşirea problemelor emoţionale,
accesarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în
baza legii 448/2006.


Programul de recuperare activă a fost susţinut în 2014
prin proiectul „Roţile Schimbării – către servicii
adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant” ﬁnanţat
de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională, Fundaţia Vodafone România, prin
proiectul „ACCES la Educaţie, Servicii şi Comunitate
pentru copiii şi adulţii în scaune rulante“, proiect
ﬁnanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România şi prin proiectul „ACCES -
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Accelerarea Competenţelor de Bază pentru Servicii
Eﬁciente şi Sprijin pentru Utilizatorii de Scaun Rulant“ în
parteneriat cu organizaţia World Vision.
Un alt proiect lansat în premieră este şi call-center-ul
pentru persoanele cu leziuni medulare ﬁnanţat de
Fundaţia Vodafone România. Am reuşit astfel să
ajutăm persoanele cu leziuni medulare dobândite
recent să se recupereze emoţional prin punerea la
dispoziţia pacienţilor a unui instrument la care aceştia
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Recuperare activă
pot avea acces ﬁe din cadrul spitalului, ﬁe din liniştea
propriului cămin, fără a ﬁ nevoiţi să se deplaseze de la
domiciliu, permiţând astfel acces rapid la toate
informaţiile relevante, imediat după accident. Call
Center-ul este un instrument cu rol consultativ care
oferă soluţii la probleme speciﬁce, în timp real şi prin
care utilizatorii de scaun rulant pot susţine recâştigarea
independenţei personale.

250
de utilizatori de scaune rulante au învăţat să
creadă în forţele proprii, să trăiască mai
independent şi să se menţină sănătoşi

62
de membri de familie sau însoţitori au învăţat să
sprijine eforturile de viaţă independentă ale
persoanelor cu dizabilităţi

5
grupuri de suport regionale (Ilfov, Prahova,
Neamţ, Sibiu şi Timiş) au oferit ocazia împărtăşirii
realizărilor şi acordării de sprijin reciproc pentru
depăşirea diﬁcultăţilor cu care se confruntă
persoanele în scaun rulant

87
de beneﬁciari grup suport

90
de pacienţi cu leziuni medulare au fost incluşi în
programul special de consiliere în baza
recomandărilor spitalului în care au fost internaţi
sau apelând numărul Call Center-ului pentru a
beneﬁcia de serviciile de recuperare oferite de
Fundaţia Motivation România
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Echipamente de mobilitate
Fără un echipament de mobilitate corespunzător,
persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt private de
drepturi fundamentale, cum ar ﬁ: dreptul la educaţie,
dreptul la muncă sau accesul la viaţă socială,
confruntându-se totodată cu riscuri grave în ceea ce
priveşte starea lor de sănătate.
Fundaţia Motivation este singura organizaţie din
România care promovează principiile furnizării de
echipamente de mobilitate corect adaptate pentru
adulţii şi copiii cu dizabilităţi locomotorii, inclusiv cu
inﬁrmitate motorie cerebrală.
Mare parte dintre beneﬁciarii de scaune rulante sunt
copii sau adulţi care provin din familii cu posibilităţi
materiale reduse. Până la contactul cu echipele
Motivation, aceştia nu dispuneau de informaţiile sau
de fondurile necesare pentru a beneﬁcia de un
dispozitiv de poziţionare şi mobilitate esenţial pentru
sănătatea şi pentru creşterea calităţii vieţii lor.

1.428
de copii şi adulţi au dobândit mai multă
libertate de mişcare cu ajutorul echipamentelor
de mobilitate şi dispozitivelor asistive oferite de
Motivation în 2014

957
de echipamente de mobilitate personalizate,
donate cu sprijinul Bisericii lui Isus Hristos a Sﬁnţilor
din Zilele din Urmă, al Fundaţiei Vodafone
România, Fundaţiei Agape Suedia şi al altor
sponsori

387
de copii cu diverse dizabilităţi locomotorii pot
face acum parte cu adevărat din comunitate
cu ajutorul unui scaun rulant corespunzător

84
de adaptări de scaune rulante realizate în
atelierul Motivation SRL pentru ca aceste
echipamente să răspundă nevoilor ﬁzice şi
funcţionale ale ﬁecărui utilizator în parte.
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Sport în scaun rulant
Fundaţia Motivation a continuat să dezvolte programul
de sport în scaun rulant, în cadrul proiectului „Roţile
Schimbării – Către Servicii Adecvate pentru Utilizatorii
de Scaun Rulant” ﬁnanţat de Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), implementat
în perioada aprilie 2014 – aprilie 2015.
Programul de sport adaptat are ca obiective
organizarea de antrenamente locale de pregătire
sportivă şi cursuri de pregătire pentru antrenori şi arbitri şi
desfăşurarea de demonstraţii sportive în spaţii publice.

Prin implicarea
în activităţi sportive ajutăm
utilizatorii de scaun rulant
să îşi descopere şi să îşi demonstreze
abilităţile, să redevină activi din
punct de vedere
ﬁzic şi social.

Astfel în 2014 am desfăşurat:

31
de evenimente sportive
pentru persoane în scaun rulant
în care au fost implicaţi

210
sportivi în scaun rulant
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Structuri de economie socială
În 2014 am lansat proiectul “Abilităţile Contează şi Economic”, ﬁnanţat prin Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni. Proiectul reprezintă o
premieră la nivel naţional şi îşi propune să crească participarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, precum şi în
viaţa economică şi socială.
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Structuri de economie socială
Astfel au fost înﬁinţate

8
noi structuri de economie socială (SES)
care furnizează servicii pentru persoanele cu dizabilităţi.
Până în prezent au fost angajate
38 de persoane,
dintre care 27 din grupuri vulnerabile.

Aceste structuri asigură transport adaptat pentru persoanele cu
dizabilităţi, urban şi interurban, adaptare, întreţinere/reparaţii
scaune rulante şi instruirea utilizatorilor şi intermedierea
produselor şi serviciilor, inclusiv cursuri în domeniul dizabilităţii.
Un alt element de originalitate al acestui proiect îl constituie
pilotarea şi transferul, în România, a unui model de bună practică
în domeniul economiei sociale din Marea Britanie. Unul dintre
partenerii acestui proiect, Shaw Trust, coordonează deja cu
succes, în Marea Britanie un număr de 8 întreprinderi sociale care
furnizează servicii în diverse arii de ocupare pentru persoanele cu
dizabilităţi. Prin urmare, acest proiect ne oferă şansa de a aplica
şi în România acest model, urmărind dezvoltarea unei reţele de
tip franciză socială.
Cele opt SES sunt înﬁinţate în judeţele: Braşov, Buzău, Cluj, Ilfov,
Neamţ, Prahova, Sibiu, Timişoara, iar 5 dintre acestea sunt în
mediul rural (Buzău, Cluj, Ilfov, Neamţ, Sibiu).
Proiectul este implementat de Fundaţia Motivation România în
parteneriat cu Shaw Trust din Marea Britanie, Asociaţia Club
Sportiv Roţile Schimbării, Fundaţia pentru Copii Sfântul Sava
Buzău, Asociaţia Clubul Sportiv Supernova Neamţ, Asociaţia
Judeţeană Ilfov Motivation a Sportului pentru Persoane cu
Handicap şi Asociaţia Club Sportiv Roţile Astrale.
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Integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate
Tot în 2014 am început să derulăm 3 mari proiecte prin programul de
integrare în muncă a persoanelor dezavantajate (cu prioritate a celor cu
dizabilitati) dorind să stimulăm angajarea persoanelor din această
categorie. Fundaţia Motivation România implementează aceste
proiecte cu ﬁnanţare europeană, alături de Special Olympics România,
HR Specialists SRL, Goals UKCIC (Marea Britanie), AJOFM Ilfov, AJOFM
Constanţa, AJOFM Neamţ, AJOFM Giurgiu, AJOFM Gorj şi Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Proiectele,
coﬁnanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Investeşte în
oameni! vizează, în principal, reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor
din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care
părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi persoane de
etnie romă), precum şi a şomerilor şi persoanelor aﬂate în căutarea unui
loc de muncă.
Proiectul „MOTIVARE PENTRU OCUPARE” este dedicat persoanelor din
grupuri vulnerabile, în special persoanelor cu dizabilităţi. Facilităm
integrarea acestora pe piaţa muncii, prin servicii de dezvoltare a
potenţialului profesional şi acces la formare profesională şi ocupare.
Activităţile se derulează în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest,
Sud-Est şi Sud-Muntenia, pe o perioadă de 18 luni. 800 de persoane din
grupuri vulnerabile îşi îmbunătăţesc competenţele personale şi
profesionale şi abilităţile de identiﬁcare a unui loc de muncă. Ele
beneﬁciază de servicii de informare şi consiliere profesională, motivare,
formare profesională, mediere pe piaţa muncii şi acompaniere la locul
de muncă.
Proiectele „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov,
Nord-Est şi Sud-Est” şi „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile
Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia” vizează întărirea capacităţii de
ocupare a unui număr de 1200 persoane (persoane inactive, persoane
aﬂate în căutarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată, persoane
care au părăsit timpuriu şcoala). Acestea beneﬁciază de măsuri active
de ocupare în scopul îmbunătăţirii competenţelor personale şi a
abilităţilor de identiﬁcare a unui loc de muncă. De asemenea, proiectele
urmăresc atragerea pe piaţa muncii a unui număr de 228 de persoane,
ﬁe prin angajare directă, ﬁe prin iniţierea unei activităţi independente.
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Integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate

1.512

În anul 2014, peste
persoane
au beneﬁciat de servicii de ocupare oferite de Motivation şi
partenerii săi:

1.402 persoane (389 persoane din grupuri vulnerabile şi 1.013
şomeri) au primit servicii de informare şi consiliere profesională, de
(auto)evaluare a personalităţii, dezvoltarea abilităţilor şi a încrederii în
sine, furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia
ocupaţiilor, asistenţă în evaluarea opţiunilor şi luarea deciziilor în
privinţa stabilirii traseului lor profesional (inclusiv formare).

556

Peste
de şomeri au participat la Job Club, iar 138 de
persoane cu dizabilităţi, 44 persoane de etnie romă şi 19 tineri peste
18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
au fost implicate în activităţi de dezvoltare de abilităţi de identiﬁcare
a unui loc de muncă.

713 persoane au participat la cursuri de formare profesională de
lucrător în comerţ, manichiurist-pedichiurist, lăcătuş mecanic, ajutor
de bucătar, frizer, operator introducere, prelucrare şi validare date,
agent de curăţenie, lucrător în alimentaţie, agent de securitate,
inspector resurse umane şi contabilitate. Au fost organizate cursuri de
antreprenoriat pentru persoanele interesate să-şi deschidă o afacere.
392 de persoane au absolvit aceste cursuri.

543

Pentru
de persoane s-au făcut demersuri de identiﬁcare a
unui loc de muncă. Dintre acestea, 97 şomeri şi persoane aﬂate în
căutarea unui loc de muncă au participat la burse ale locurilor de
muncă organizate în oraşele Constanţa şi Bucureşti.
59 de persoane au fost angajate în 2014
(50 de şomeri, 8 persoane cu dizabilităţi şi 1 persoană de etnie romă).
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Programul IMPACT
În 2014, Fundaţia Motivation România a continuat să
aducă cele mai potrivite soluţii pentru a oferi o viaţă
cât mai independentă şi împlinită pentru cei 28 de
copii şi tineri cu dizabilităţi, dezinstituţionalizaţi în urmă
cu 11 ani din Centrul de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti, în
cadrul programului IMPACT.
Prin intermediul proiectului „Vreau să ﬁu parte din
comunitate” susţinut de Fondul Mega Image pentru
comunitate gestionat de Fundaţia Comunitară
Bucureşti am reuşit să integrăm social 10 tineri cu
dizabilităţi medii, proveniţi din centre de plasament,
prin interacţiunea cu tineri din famiile naturale din
comunitatea apropiată. Proiectul a ajutat şi la propagarea unei opinii corecte asupra tinerilor cu dizabilităţi
din centre de plasament, pentru început în rândul
celor 10 tineri din cadrul Şcolii nr. 1 Bragadiru, iar ulterior
în rândul altor tineri din familii naturale din judeţul Ilfov
care vor accepta să facă parte din proiecte viitoare.
Tinerii noştri au avut parte de activităţi recreative, au
participat la cursuri de gătit şi la activităţi sportive
săptămânale. La atelierul de terapie ocupaţională al
Fundaţiei Motivation copiii şi tinerii au învăţat să
confecţioneze diverse obiecte decorative: felicitări,
bijuterii, casete din lemn pictate şi mărţişoare.
O componentă nouă a programului IMPACT este
aplicarea principiilor Culturii Blândeţii (Gentle
Teaching). Cultura Blândeţii este o metodă de
interdependenţă psihologică. Aceasta susţine că
ﬁecare persoană are nevoie să trăiască conectată la
ceilalţi, într-o relaţie de egalitate şi reciprocitate care îşi
are locul într-o comunitate iubitoare şi preocupată de
membrii săi. Persoanele care depind de un asistent
personal/terapeut ar trebui să simtă prietenia celor
care îi îngrijesc, într-o relaţie aﬂată dincolo de graniţele
formale.
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Programul IMPACT
Scopul principal al prezenţei noastre în vieţile celorlalţi este să creăm, să creştem şi să susţinem experienţa
prieteniei, a conectării şi apartenenţei. Acest scop reprezintă fundamentul tuturor celorlalte intervenţii, terapii şi
strategii din programul nostru.
În 2014 am continuat proiectul Gentle Teaching în România ﬁnanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în Romania.
Am avut astfel ocazia să creştem capacitatea a 5 organizaţii neguvernamentale de a oferi servicii sociale
adecvate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi asociate prin cunoaşterea şi utilizarea acestei metode şi
creşterea gradului de informare în rândul părinţilor, specialiştilor, cadrelor didactice, voluntarilor şi publicului larg
cu privire la integrarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi asociate în comunitate.

28
de copii şi tineri
cu dizabilităţi
continuă
să primească
dragostea şi îngrijirea
de care au nevoie
în casele Motivation
şi la
asistenţi maternali
profesionişti
din judeţul Ilfov
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Clinica Motivation
În 2014,
Clinica Motivation
a oferit programe de
recuperare personalizate
şi alte servicii de specialitate
pentru 635 de pacienţi
din Bucureşti şi din judeţul Ilfov.

Clinica Motivation este o clinică de recuperare
medicală ale cărei servicii se adresează unei game
largi de afecţiuni ortopedico – traumatice (entorse,
luxaţii, ligamentoplastii, protezarea şoldului sau a
genunchiului, scolioze şi alte tulburări de statică
vertebrală etc.), reumatologice (osteoporoză, artrite,
gonartroză, coxartroză, spondilită, lombalgii etc.),
neurologice (hernie de disc, accident vascular,
traumatisme vertebro – medulare, paralizie cerebrală
etc.).
Activitatea clinicii Motivation a fost centrată pe
obţinerea confortului funcţional al pacienţilor şi
îmbunătăţirea stării lor de sănătate. La acestea s-au
adăugat serviciile de consiliere psihologică de care au
beneﬁciat gratuit, la cerere, toţi pacienţii clinicii. Tot în
2014 am demarat programul "Creştem sănătos"
destinat copiilor cu diferite grade de obezitate,
program ce cuprinde şedinte de kinetoterapie, discuţii
cu medicul nutriţionist şi cu psihologul.

16
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Clinica Motivation
De programul destinat proﬁlaxiei şi tratamentului tulburărilor de statică
vertebrală au beneﬁciat 30 de copii, care au participat la şedinţe de
kinetoterapie şi masaj de două ori pe săptămână.
În 2014 a crescut adresabilitatea clinicii noastre pentru serviciile de
kinetoterapie şi masaj miorelaxant, acestea ﬁind alături de ﬁzioterapie, în
topul celor trei servicii preferate de pacienţi.
Datorită faptului că veniturile generate de Clinica Motivation susţin
programele Fundaţiei, pacienţii noştri contribuie împreună cu noi la
aducerea unui zâmbet pe feţele copiilor cu dizabilităţi care beneﬁciază
de sprijinul fundaţiei. Asta ne face să ne simţim speciali, iar clinica noastră
să ﬁe considerată o „altfel de clinică”.
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Accesibilizare pentru locuinţe şi spaţiul public

Fiecare persoană are dreptul
să se deplaseze neîngrădit în spaţiul public,
să aibă acces la educaţie şi cultură,
la bunuri şi servicii
sau la un loc de muncă.

Conform legii 448/2006, până la 31 Decembrie 2010 toate spaţiile
publice din România ar ﬁ trebuit să ﬁe accesibilizate. După 4 ani de la
depăşirea acestei date limită, persoanele în scaun rulant din ţara
noastră se confruntă în continuare cu o societate inaccesibilă.
Ca organizaţie cu o experienţă vastă în lucrul cu utilizatorii de scaun
rulant, ştim că accesul la tot ceea ce ţine de spaţiul public este un
drept al acestora, nicidecum un privilegiu. Pentru a încuraja
schimbarea, în anul 2012, am lansat Marca Accesibilităţii, acordată
clădirilor care îndeplinesc criteriile auditate de experţii noştri şi am
început să oferim primele servicii de accesibilizare din România
pentru utilizatorii în scaun rulant şi pentru instituţii.
Tot atunci am lansat şi prima Hartă a Accesibilităţii, disponibilă la
www.accesibil.org. Dacă în 2012, anul lansării, harta acoperea 20 de
judeţe din România, astăzi ea acoperă 36 de judeţe şi include 1349
de clădiri de interes public din domenii precum: cultură, divertisment,
sănătate, sport, turism şi servicii de interes public.
Evaluarea unor clădiri în 2014 a fost posibilă prin intermediul
proiectului Roţile Schimbării merg mai departe – către furnizarea
adecvată a scaunelor rulante, accesibilitate şi sport pentru
participarea persoanelor cu dizabilităţi din România la viaţa socială”
cu sprijinul ﬁnanciar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională – USAID.
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Accesibilizare pentru locuinţe şi spaţiul public

166
de instituţii de interes public evaluate
şi adăugate pe Harta Accesibilităţii
în 2014

241
de locuinţe
ale persoanelor în scaun rulant
evaluate din perspectiva
accesibilităţii

10
echipe regionale Motivation
formate din arhitecţi şi utilizatori de
scaun rulant realizează
evaluarea spaţiilor şi oferă consultanţă
pentru adaptarea clădirilor la
standardele legale în vigoare

36
de judeţe acoperite
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Gala Persoanelor cu Dizabilităţi
„Promovează abilitatea!”
a fost îndemnul ediţiei aniversare, a 5-a, din 2014 a Galei Persoanelor cu Dizabilităţi,
eveniment organizat de Fundaţia Motivation România şi ActiveWatch
alături de Fundaţia Vodafone România,
cumulând esenţa tuturor ediţiilor anterioare.
Mai concret, ne-a adus aminte că abilităţile sunt diferenţele care contează
şi că persoanele cu dizabilităţi sunt persoane active şi independente,
dacă sunt lăsate să ﬁe aşa.
„Gala face parte dintr-un proiect al nostru pentru revenire la normalitate. La o normalitate în care persoanele cu
dizabilităţi se simt în siguranţă şi înconjurate de dragoste. Într-o astfel de societate, atât persoanele cu dizabilităţi,
cât şi cele fără, îşi îndeplinesc visele şi menirea” a spus în deschiderea Galei, Cristian Ispas, Directorul general al
Fundaţiei Motivation România.
În 2014 la categoria „Şcoala tuturor
abilităţilor”, câştigătorul a fost Şcoala
Gimnazială Sf. Maria din Botoşani.
Câştigătorul categoriei „Porţi Deschise” a
fost Biblioteca Naţională a României, Premiul
categoriei „Angajatorii Abilităţii” a fost
acordat companiei Transilvania Pack&Print
care, împreună cu un ONG local, a dezvoltat
o ofertă ocupaţională integrativă prin care a
creat locuri de muncă pentru persoanele cu
dizabilităţi mintale. La categoria „Comunică
Abilitatea” premiul a fost oferit Caravanei
Cinematograﬁce pentru Nevăzători,
organizată de Fundaţia Cartea Călătoare.
Premiul categoriei „Oameni cu Desăvârşire”
a fost acordat anul acesta lui Radu Vasile, a
cărui poveste de viaţă ne-a arătat că,
indiferent de circumstanţe, atunci când
există pasiune, voinţă şi foarte multă muncă
poţi să îţi îndeplineşti visul.
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Gala Persoanelor cu Dizabilităţi
Gala Persoanelor cu Dizabilităţi este un eveniment unic
în România, o recunoaştere publică a unor activităţi,
proiecte personale sau publice ale persoanelor sau
organizaţiilor care promovează integrarea
persoanelor cu dizabilităţi şi respectul pentru
diversitate. Gala Persoanelor cu Dizabilităţi este
organizată sub înaltul patronaj al Reprezentanţei
Comisiei Europene în România, de ActiveWatch şi
Fundaţia Motivation România, co-producător TVR.

25
de înscrieri depuse pentru 5 categorii
de premiere
peste

200
de invitaţi prezenţi la eveniment
printre care ambasadori,
angajatori publici şi privaţi, jurnalişti,
reprezentanţi ai instituţiilor publice
şi ai organizaţiilor neguvernamentale –
împreună cu câştigătorii
celor cinci categorii
ale competiţiei
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Fii alături de mine!
Prin programul „Fii alături de mine!“
puteţi alege să ajutaţi unul sau mai mulţi dintre copiii şi tinerii
cu dizabilităţi locomotorii şi asociate,
aﬂaţi astăzi în grija noastră.
28 dintre aceştia locuiesc acum în casele de tip familial construite de Motivation, iar 9 cresc în familii de plasament
sau în familiile naturale. Transferând copiii din Centrul de Plasament, ne-am luat angajamentul de a le oferi familia
şi căminul de care nu au avut parte înainte, precum şi îngrijirea şi serviciile de trai semi-independent sau asistat de
care au nevoie. Aceasta înseamnă că serviciile noastre nu se opresc atunci cand copiii ajung la o anumită vârstă,
ci trebuie să continue.
Fiecare copil şi tânăr participă la un program de recuperare personalizat, adaptat cerinţelor sale. Pentru ei am
creat un centru de zi, o seră de ﬂori şi legume, un atelier de terapie ocupaţională şi de reciclat hârtia. Activităţile de
aici le oferă tinerilor noştri posibilitatea să îşi dezvolte abilităţile de viaţă şi să se pregătească pentru un viitor loc de
muncă.

Susţineţi serviciile de integrare în comunitate a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi dezinstituţionalizaţi
donând direct pe www.motivation.ro, prin PayPal sau în unul dintre conturile noastre de donaţii, speciﬁcând
numele programului. Donaţia dumneavoastră contribuie la acoperirea cheltuielilor pentru îngrijirea zilnică,
activităţile din centrul de zi şi de terapie ocupaţională, activităţile sportive adaptate şi taberele de vară.

Susţineţi Programul IMPACT
Cont lei: RO 98 RNCB 0071 0114 2739 0030
Cont euro: RO 13 RNCB 0071 0114 2739 0008
Banca Comercială Română,
Sucursala Plevnei
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Fondul Scaunelor Rulante
Mulţi dintre cei care au nevoie de un scaun rulant, un dispozitiv adaptat
sau un sistem de poziţionare special nu au acces la un astfel de
echipament. În lipsa unui scaun rulant corespunzător, aceşti copii şi
adulţi nu au acces la şcoală, la un loc de muncă, la servicii medicale sau
alte activităţi în comunitate.
Motivation strânge fonduri care să poată acoperi sau compensa parţial
posibilităţile ﬁnanciare reduse ale acestor persoane, ajutându-le astfel
să învingă izolarea şi dependenţa de cei din jurul lor.
În anul 2014, donaţii în valoare de 590.839 lei ne-au ajutat să oferim

1.091
de scaune rulante şi echipamente de mobilitate
persoanelor cu dizabilităţi din întreaga ţară.

Ajutaţi copiii şi adulţii cu dizabilităţi din România
să primească scaunul rulant cel mai potrivit nevoilor lor,
donând direct pe www.motivation.ro, prin PayPal
sau într-unul dintre conturile noastre de donaţii
speciﬁcând numele Fondului.

Susţineţi
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
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2% pentru Motivation = 100% pentru viaţă independentă
Este simplu să faci bine!
Prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venitul global,
poţi sprijini în mod direct eforturile noastre de a oferi servicii pe termen lung
cât mai multor persoane cu dizabilităţi ﬁzice din întreaga ţară.
Dacă aţi decis să sprijiniţi activitatea Motivation, redirecţionaţi
2% din impozitul pe veniturile globale ale anului anterior până la
data de 25 mai a ﬁecarui an curent. Completaţi şi depuneţi la
Administraţia Financiară formularul 230 (pentru venituri provenite
doar din salariu) sau formularul 200 (dacă aţi obţinut şi venituri din
alte surse). Formularele precompletate cu datele Fundaţiei
Motivation pot ﬁ găsite pe www.motivation.ro. Cu ajutorul
persoanelor care au redirecţionat către Motivation 2% din
impozitul pe venitul global al anului 2014, am strâns 33.069 lei
pentru programul IMPACT. Aceste fonduri au susţinut serviciile
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi în locuinţe de tip familial, la
recuperare medicală, logopedie şi consiliere, integrarea şcolară
şi activităţile educaţionale, de socializare şi orientare
profesională.

20% din impozitul pe proﬁt
Companiile pot redirecţiona 20% din impozitul pe proﬁt, în limita
a 3‰ din cifra de afaceri realizată, pentru susţinerea
programelor sociale derulate de Fundaţia Motivation România.
Este o procedură foarte simplă, ﬁind necesară doar încheierea
unui contract de sponsorizare cu Fundaţia Motivation în care se
prevede direcţionarea unei părţi din impozitul datorat statului
către serviciile de viaţă independentă pentru tinerii cu dizabilităţi
aﬂaţi în grija Motivation. La ﬁnalul anului ﬁscal în care 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 persoanele cu dizabilităţi
care beneﬁciază de programele Motivation, vă invităm să ne
contactaţi la info@motivation.ro
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Motivation SRL
Motivation SRL este singurul furnizor din ţară ce livrează scaune
personalizate, promovând adaptarea şi distribuţia corectă a
echipamentelor de mobilitate, inclusiv echipamente adaptate
persoanelor cu Inﬁrmitate Motorie Cerebrală (IMC). Motivation
are contracte de achiziţii de fotolii rulante cu toate Casele
Judeţene de Asigurări de Sănătate, astfel că persoanele cu
dizabilităţi locomotorii pot beneﬁcia de un echipament
adaptat Motivation, decontat de aceste instituţii.
Tot cu decontare CAS sunt şi produsele de incontinenţă urinară
distribuite de Motivation SRL. Aceste produse includ: catetere
urinare pentru femei şi bărbaţi, sonde Foley, condoame urinare
cu bandă adezivă sau siliconate şi saci colectori de urină.
Începând cu anul 2007, Motivation SRL este autorizată de
Registrul Auto Român să facă adaptări auto pentru persoanele
cu dizabilităţi locomotorii, contribuind astfel la o creştere
semniﬁcativă a autonomiei şi calităţii vieţii acestora.
Adaptarea facilitează acţionarea comenzilor de frână şi
acceleraţie cu mâna, permiţând astfel persoanei cu dizabilităţi
să conducă autovehiculul.
Din anul 2014 Motivation SRL este singurul distribuitor autorizat în
ţară pentru scaunele performante şi uşoare Panthera.

SC Motivation SRL
a fost creată în 2001
pentru a genera venituri
care să susţină serviciile sociale
oferite de unicul său acţionar,
Fundaţia Motivation România.

1.096
de scaune rulante
decontate de Casele
Judeţene de Asigurări
de Sănătate

80
tricicluri decontate prin
Casele Judeţene de
Asigurări de Sănătate

84
de scaune rulante
adaptate pentru a
răspunde nevoilor
persoanelor cu
dizabilităţi ﬁzice
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Date ﬁnanciare 2014 - Fundaţia Motivation România
Finanţatori

VALOARE
(RON)

%

Fondul Social European

2,458,699

32.23%

USAID

1,384,268

18.14%

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

275,774

3.61%

Fundaţia AGAPE SUEDIA
Fondul Norvegian şi Fondul
de cooperare Eleveţiano-Român prin FDSC

612,104

8.02%

765,294

10.03%

Fundaţia Vodafone România

310,308

4.07%

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

289,822

3.80%

Asociaţia Generation Europe

43,980

0.58%

SOS Satele Copiilor

14,249

0.19%

OMV Petrom

31,000

0.41%

301,144

3.95%

MERCk SHARP DOHME ROMANIA SRL

14,506

0.19%

Sponsorizări 2%

33,069

0.43%

WABAG WATER SERVICES

10,000

0.13%

Fundaţia Mega Image pentru comunitate

9,247

0.12%

Pusterla România SRL

6,300

0.08%

IT Perspectives SRL

6,000

0.08%

Fundaţia SWIMATHON EU

4,868

0.06%

Venituri Economice

867,188

11.37%

Alţii

191,563

2.51%

DENUMIREA FINANŢATORILOR

MOSAIC

TOTAL
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Date ﬁnanciare 2014 - Fundaţia Motivation România
Fundaţia Motivation România - Bilanţ 2014
01.01.2014
RON

31.12.2014
RON

Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări ﬁnanciare
Total active imobilizate

180
2,272,082
200
2,272,462

10,207
2,524,221
22,216
2,556,644

Active circulante
Stocuri
Creanţe
Numerar
Total active circulante

337,638
4,345,460
1,315,371
5,998,469

575,352
3,685,472
1,628,920
5,889,744

(3,130,819)
(749,828)

0
(4,018,579)

2,117,822

1,871,165

4,291,974

4,329,499

98,310

98,310

4,390,284

4,427,809

Active şi credite ale organizaţiei

Creditori
datorii ce trebuie plătite în mai puţin de un an
- venituri în avans
- alţi creditori
Active circulante nete
Capitaluri ale fundaţiei
Excedent/deﬁcit
Rezerve din reevaluări
Total capitaluri ale Fundaţiei
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Date ﬁnanciare 2014 - Fundaţia Motivation România
Fundaţia Motivation România - Cont de proﬁt şi pierdere 2014
31.12.2013
RON

31.12.2014
RON

Venituri din proiecte
Finanţări din afara ţării
Finanţări publice
Finanţări de la agenţi economici
Donaţii, sponsorizări
Total venituri din activităţi fără scop patrimonial

3,233,479
845,153
292,602
1,107,025
5,478,259

2,435,759
2,755,200
375,815
1,195,421
6,762,195

Total cheltuieli din activităţi fără scop patrimonial

5,490,492

8,835,589

Excedent/deﬁcit din activităţi fără scop patrimonial

(12,233)

(2,073,394)

Excedent/pierdere ﬁnanciară din activităţi fără scop
patrimonial

1,136,177

2,103,905

Rezultatul net al exerciţiului ﬁnanciar din activităţi
fără scop patrimonial

1,123,944

30,511

916,375
895,857

867,188
858,561

20,518

8,627

25

0

20,543

8,627

3,046

1,273

17,497

7,354

Venituri din activităţi economice
Cheltuieli din activităţi economice
Excedent/deﬁcit din activităţi economice
Excedent/pierdere ﬁnanciară din activităţi economice
Rezultatul brut al exerciţiului ﬁnanciar din activităţi
economice
Impozit pe proﬁt
Rezultatul net al exerciţiului ﬁnanciar din activităţi
economice
Total rezultat net al exerciţiului ﬁnanciar
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1,141,441

37,865
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Date ﬁnanciare 2014 - Fundaţia Motivation România
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FMR [RON]
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 7,614,270 9,807,410
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 6,472,829 9,769,545
Surplus/Deﬁcit 482,666
561,587 323,286
96,820
(82,414) (64,472) (64,411)
940,506
710,391 1,141,441
37,865
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000

Income
Expenses

4,000,000
2,000,000
‐
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Mulţumim pentru sprijin
Parteneri strategici

Parteneri
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Parteneri 2014
Finanţatori

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Ministerul Muncii,
Familiei, Protec iei Sociale
i Persoanelor Vârstnice

Sponsori

Raport anual
2014

31

Parteneri 2014

Mulţumiri
PUSTERLA ROMÂNIA, IT PERSPECTIVES SRL, ADIX TEHNIK SRL,
AGRO LEND SR, AS CERT TRANSILVANIA, BĂNEASA DEVELOPMENT SRL,
BELLA ROMÂNIA,CLICK BIROTICA, CONSULTING SRL, CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
EXPERT SOLUTIONS,FUNDAŢIA SF. SAVA, GOLD T FARM
LINGEMANN BESCHAFFUNGSSYSTEME, LUMEA COPIILOR, M&L FURNIRE SRL, MAX BET,
MEM BAU, NETOPIA, NICOVID, OPIUM PHARMA, PHARCO IMPEX 93, REVITA SRL,
ROMEXPED GROUP, SMSS REITLER SRL, TERAPIA SA, UNITED BUSINESS DYNAMICS
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Proiect ﬁnanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oﬁcială a granturilor SEE 2009-2014
Editat de Fundaţia Motivation România
August 2015
Pentru informaţii oﬁciale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi
www.eeagrants.org
www.fondong.fdsc.ro

Fundaţia Motivation România
A: Str. Podişor nr. 1, Sat Buda,
Comuna Cornetu, Ilfov, România
T: 021 448 02 42
F: 021 448 11 07
W: www.motivation.ro
Adresa birou Bucureşti
Bd. Iuliu Maniu nr.7, Corp Z
Sector 6 Bucureşti

Informaţii despre serviciile dedicate utilizatorilor de scaun rulant :

0800 030 762

– Telefonul utilizatorului de scaun rulant poate ﬁ apelat gratuit din reţelele Romtelecom,
Vodafone, Orange, Cosmote, Telemobil, între orele 09:00 – 16:00.
Informaţii despre programele Motivation:
Informaţii despre scaune rulante:
Informaţii despre
serviciile unităţii protejate Motivation:
Informaţii despre serviciile de accesibilizare
Informaţii despre Clinica Motivation
Informaţii despre cum puteţi să ne sustineţi:

info@motivation.ro, www.motivation.ro
sales@motivation.ro
upmotivation@motivation.ro, www.upmotivation.ro
accesibil@motivation.ro, www.accesibil.org
info@clinicamotivation.ro, www.clinicamotivation.ro
ﬁialaturidemine@motivation.ro

