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CUVÂNT ÎNAINTE
10 ani de IMPACT
În anul 2003, 37 de copii cu dizabilităţi dintr-un centru de plasament erau
integraţi în programul IMPACT, iniţiat de Motivation România. Astăzi, 28
locuiesc în casele construite de Motivation şi partenerii săi, trei în comunitate,
susţinuţi în continuare prin acest program, iar 6 s-au întors în familiile naturale
sau au fost adoptaţi. Sunt 10 ani de când le suntem alături, cu resursele de
care au nevoie (terapie, sprijin specializat, perseverenţă) pentru o viaţă cât
mai apropiată de cea pe care ne-o dorim pentru fiecare dintre noi. Au
crescut sub ochii noştri şi ne-am bucurat împreună cu ei de progresele lor
remarcabile, uneori neaşteptate.
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Despre Cristina, o tânără cu autism, aflam în 2003 că nu se va putea deplasa
niciodată fără un scaun rulant special. La şase luni de la părăsirea centrului,
Cristina a început să meargă. Acum, la majorat, are deja 7 ani de când locuieşte cu Marta şi Ben, într-o familie de
plasament. În urmă cu 3 ani, fratele ei mai mic, Cristi, i s-a alăturat, venind din aceeaşi instituţie. Cristina a învăţat să
comunice cu familia ei şi cu cei din jur, iar zi de zi, Marta o implică în tot ceea ce face.
Ştefănuţ este un băiat cu o dizabilitate severă, despre care ni s-a spus că mai avea de trăit nu mai mult de
jumătate de an. Aproape adolescent acum, el locuieşte într-una din casele Motivation, unde primeşte atât
îngrijirea medicală de care are nevoie, cât şi afecţiune din partea celor din jur.
Nicoleta are 24 de ani şi de curând mama ei a venit să locuiască cu ea. Nicoleta este angajată la atelierul
Motivation, unde confecţionează obiecte decorative. De-a lungul vremii ea a participat la multe competiţii
Special Olympics în ţară, în SUA, Italia şi Japonia.
Programul IMPACT nu înseamnă doar dezinstituţionalizare şi integrare. Presupune implicare şi dorinţa de a da
înapoi ceva din ceea ce ai primit. De pildă, două familii de utilizatori de scaun rulant din echipa Motivation au
decis să ia în grija lor copii cu dizabilităţi dezinstituţionalizaţi, iar alţi
colegi în scaun rulant, din echipele regionale, susţin financiar
programul IMPACT prin activitatea lor.
Cristian Ispas, Director General Fundaţia Motivation România
Ś 2004 - Anca, Narghita, Marian şi Florin se bucură de timpul petrecut
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împreună, la un an de la preluarea lor din Centrul de Plasament
Tâncăbeşti
Ť 2013 – Anca, Mihaela, Alexandru, Marian, Laurenţiu, Cristian, Florin, îşi
petrec weekend-ul în parcul Herăstrău
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Realizările anului 2013
Motivation şi-a urmat 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 sau consultanţă în accesibilizarea clădirilor.
Anul 2013, a fost anul în care am organizat primul curs
acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări
pentru ocupaţia “Tehnician evaluare, recomandare,
furnizare şi adaptare fotolii rulante”, bazat pe Ghidul
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi de asemenea anul în
care Cupa Roţile Schimbării, cel mai mare eveniment
sportiv naţional în scaun rulant, a reunit numărul maxim
de utilizatori de scaun rulant de până acum: 62 de
concurenţi.

În anul 2013
Fundaţia Motivation România
a reuşit să sprijine peste 2000 de copii
şi adulţi cu dizabilităţi fizice, ajungând astfel
ca din 1995 până în prezent să contribuie
la creşterea calităţii vieţii şi redobândirea
independenţei personale a peste 11.000
de persoane cu dizabilităţi
din România.

Tot în 2013 am făcut un pas înainte în comunicarea cu cei
28 de copii cu dizabilităţi intelectuale, dezinstituţionalizaţi
în urmă cu 10 ani de către Fundaţia noastră prin
introducerea unei noi metode de lucru: PECS (Sistem de
Comunicare prin Schimb de Pictograme).
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 a taberelor.
În 2012, anul lansării sale, Harta Accesibilităţii, singura
sursă de informaţii la nivel naţional despre spaţiile
accesibile persoanelor în scaun rulant, acoperea 20 de
judeţe din România şi includea 440 de clădiri de interes
public. Astăzi ea acoperă 36 de judeţe şi include 1183 de
clădiri
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Realizările anului 2013

1.853
de scaune rulante adaptate nevoilor
fizice şi funcţionale ale fiecărui utilizator,
distribuite de Motivation
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228
2

de specialişti şi studenţi din domeniul
medical au învăţat principiile corecte
de furnizare a scaunelor rulante

229
3

de sportivi în scaun rulant implicaţi
în activităţi sportive, un număr dublu
faţă de anul 2012

Ť Sportivii Special Olympics, medaliaţi la Competiţia Municipală de
Atletism organizată de Special Olympics Romania, Bucureşti, 2
aprilie 2013
Ť Cupa Roţile Schimbării, Bucureşti, 25-27 iunie, baschet în scaun
rulant, echipele Ilfov şi Sibiu
Ž Cătălin Ştefănescu şi Catia Radu, prezentatorii Galei Persoanelor
cu Dizabilităţi 2013, © Cătălin Grădinaru
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Echipamente de mobilitate
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.
Mulţi 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.

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 viaţa socială,
confruntându-se totodată cu riscuri
grave în ceea ce priveşte starea
lor de sănătate.

Începând cu anul 2013 Fundaţia Motivation România organizează
de asemenea cursuri de formare privind “Evaluarea,
recomandarea, furnizarea şi adaptarea fotoliilor rulante” şi
seminarii privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare
manuală, pe baza Ghidului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
adresate specialiştilor din domeniu.
Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Naţională pentru
Calificări.

Ś Ana Maria Gruia, 11 ani, exersează tehnicile de manevrare a scaunului
rulant sub îndrumarea kinetoterapeutei Raluca Ion, seminar ”Prescrierea,
poziţionarea şi adaptarea scaunului rulant”, Târgovişte,
26 septembrie 2013
Ť Seminar de instruire pentru kinetoterapeuţi –prescrierea corectă a scaunului
rulant, Slobozia, 23-25 aprilie 2013, Raluca Ion – kinetoterapeut şi Florentin
Neagu – beneficiar
Ž Primul curs acreditat pentru specializarea în evaluarea, recomandarea,
furnizarea şi adaptarea scaunelor rulante, Bucureşti, 25-29 noiembrie 2013
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Echipamente de mobilitate

969
de echipamente de mobilitate
personalizate, donate cu sprijinul
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din
Zilele din Urmă, al Fundaţiei Vodafone
România şi al altor sponsori
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395
de copii cu diverse dizabilităţi
locomotorii pot face acum parte cu
adevărat din comunitate cu ajutorul
unui scaun rulant corespunzător

93
de adaptări de scaune rulante
realizate in atelierul Motivation SRL
pentru ca aceste echipamente să
răspundă nevoilor fizice şi funcţionale
ale fiecărui utilizator în parte
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Recuperare activă
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.
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.
ź
Kinetoterapie: program personalizat de exerciţii,
adaptat nevoilor şi abilităţilor fiecărui beneficiar.
ź
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.
ź

Până în anul 1995,
atunci când 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 4000 de persoane
cu traumatism vertebro-medular
sau alte dizabilităţi locomotorii au
beneficiat de o astfel
de experienţă.

Programul de recuperare activă a fost susţinut în 2013 de
către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID) şi The Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints (LDS).
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Ś Demonstraţie de baschet în scaun rulant organizată de echipa

1
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Prahova, Slobozia, 25 aprilie 2013, Bogdan Ciusă exersează
aruncarea la panou
Ť Concurs-ştafetă între utilizatorii de scaune rulante care au
participat la tabăra de recuperare activă de la Năvodari, din 1723 iunie 2013
Ž Ancuţa Popa, 25 de ani, exersând coborârea rampei pe două roţi
în tabăra de recuperare activă de la Năvodari, 17-23 iunie 2013
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Recuperare activă
Ancuţa Mariana Popa, 25 de ani,
beneficiar echipa Motivation Prahova

161
de utilizatori de scaune rulante
au învăţat să creadă în forţele proprii,
să trăiască mai independent
şi să se menţină sănătoşi

95
de membri de familie sau însoţitori
au învăţat să sprijine eforturile
de viaţă independentă
ale persoanelor cu dizabilităţi

5
3
Când am venit prima dată la Motivation, nu mă gândeam că se vor
schimba atâtea lucruri în viaţa mea. Am început cu întâlnirile de
consiliere şi cu instruirea de la sediul din Ploieşti. M-am împrietenit cu
oamenii de acolo şi mi-a fost uşor să învăţ de la ei. Am reuşit în scurt
timp să stau pe două roţi pentru prima dată, în scaunul nou pe care
l-am primit, şi am exersat mereu acasă, să fiu pregătită pentru mai
mult la următoarele întâlniri. După toate astea, cel mai mult mă
bucur şi sunt mândră că mă descurc singură când ies cu prietenii.
Sunt mereu în competiţie cu mine şi mă bucur când echipa mea
câştigă la concursurile de baschet şi tir la care participăm.
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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
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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 2012 – martie 2014.
Programul de sport adaptat are ca obiective organizarea de
antrenamente locale de pregătire sportivă şi cursuri de pregătire
pentru antrenori şi arbitri, participarea la competiţii 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.

În 2013, Cupa Roţile Schimbării, cel mai mare eveniment sportiv
în scaun rulant naţional, a reunit 62 de concurenţi. Aceştia s-au
întrecut la discipline precum: bocce, baschet, tir cu arcul, tenis
de camp, atletism şi aruncarea greutăţii. Sportivii au plecat
acasă cu medalii şi diplome şi, mai mult decât atât, cu încredere
crescută în forţele proprii şi cu dorinţa de a-şi depăşi limitele şi la
alte competiţii!
Fundaţia Motivation susţine în momentul de faţă 4 asociaţii
sportive, în judeţele: Ilfov, Prahova, Neamţ şi Sibiu.

1
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Sport în scaun rulant
Andrei Avîrvarei, 17 ani,
sportiv la echipa Motivation din Neamţ
©Flavius Huma

48
de evenimente sportive pentru
persoane în scaun rulant
organizate în 2013

179
de persoane în scaun rulant la
prima participare într-un program
sportiv adaptat

3
Când sunt pe terenul de baschet, uit de tot. Suntem doar eu şi mingea. Practic
baschet de 2 ani, fac asta din plăcere şi pentru relaxare. Îmi plac competiţia şi
jocul în echipă. În viitor îmi doresc numai victorii şi să fiu printre cei mai buni.

Ś Cupa Roţile Schimbării – competiţia de tir cu arcul, Bucureşti, 25-27 iunie 2013,
participanţi de la echipele Motivation din Sibiu, Timişoara, Ilfov, Sibiu, Prahova
îndrumaţi de antrenorii de la Club Sportiv Aktiv Bucureşti
Ž Cupa Roţile Schimbării – competiţia de tenis de câmp, Bucureşti, 25-27 iunie 2013,
Crina, echipa Motivation Ilfov
Ž Andrei Avîrvarei, sportiv la echipa Motivation Neamţ, 17 ani, Cupa Moldo-Mot,
6 aprilie 2013, Piatra Neamţ
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9
noi antrenori de baschet
în scaun rulant, instruiţi de către
Federaţia Internaţională
de Baschet în Scaun Rulant

12
noi antrenori de tenis în scaun
rulant, instruiţi de către
Federaţia Internaţională de Tenis
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Programul IMPACT

În 2013, Fundaţia Motivation România
a continuat să caute 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 10 ani
din Centrul de Plasament, nr. 4, Tâncăbeşti,
în cadrul programului IMPACT.

1

Prin intermediul proiectului Micro-Granturi „Paşi către
Autonomie”, realizat în cadrul parteneriatului cu SOS
Satele Copiilor Danemarca, cu sprijinul financiar al
Fundaţiilor Velux, am îmbunătăţit comunicarea cu
copiii şi tinerii noştri prin învăţarea şi implementarea
unei metode de comunicare alternative cu
persoanele cu dizabilităţi intelectuale: PECS ( Sistem
de Comunicare prin Schimb de Pictograme). În
cadrul acestui program s-a făcut instruirea a 4
angajaţi Motivation, personal direct implicat în
serviciul educativ al copiilor şi s-a realizat evaluarea şi
implementarea programului pentru 12 copii.
Tot cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile de
comunicare verbale şi nonverbale ale copiilor şi
tinerilor noştri am inclus în rândul activităţilor
extracurriculare art-terapia prin teatru, realizată sub
îndrumarea specialiştilor de la Centrul de Zi
Motivation. Copiii au astfel posibilitatea să se exprime
liber, spontan şi autentic, lucru care îi face extrem de
fericiţi.

10
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Programul IMPACT

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

12
3
Spectacolele de teatru care îi au ca protagonişti pe tinerii noştri se
desfăşoară cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, de Paşte sau a altor
evenimente şi reprezintă oportunităţi excelente pentru ca aceştia să îşi
demonstreze abilităţile, să primească apreciere din partea celorlalţi şi săşi sporească încrederea în ei înşişi.
Un efect benefic asupra stării de bine a copiilor şi tinerilor noştri o are şi
Camera Senzorială a Centrului de Zi, construită în 2013 cu sprijinul Kind in
ost Europe. Datorită dotărilor sale speciale (muzică, lumini calde, mirosuri
îmbietoare) Camera Senzorială le dă copiilor posibilitatea de a-şi
îmbunătăţi abilităţile senzoriale şi de a avea un mai bun control asupra
propriului comportament, fiind un mediu unde aceştia sunt mai relaxaţi şi
pot învăţa mult mai uşor.
Ś Florin utilizează metoda de lucru PECS pentru a comunica cu personalul din cadrul
Centrului de Zi Motivation

Ť Psihoterapeuta Magdalena practică stimularea senzorială cu Narghita în Camera
Senzorială Motivation

Ž Marian, Cătălin, Cristi, actorii principali ai piesei de teatru „Capra cu trei iezi”

Raport anual
2013

copii şi tineri cu dizabilităţi, aflaţi
în grija Fundaţiei Motivation sunt
acum capabili să îşi exprime
nevoile, dorinţele, sentimentele
prin metoda PECS

4
spectacole de teatru susţinute
până în momentul de faţă de
copiii şi tinerii noştri

5
tineri cu dizabilităţi din
programul IMPACT au fost
angajaţi în cadrul unităţii
protejate Nazarcea Grup,
înfiinţată de către
DGASPC Sector 1
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Clinica Motivation
În 2013, Clinica Motivation
a oferit programe de recuperare
personalizate şi alte servicii de specialitate
pentru 456 de pacienţi din Bucureşti
şi din judeţul Ilfov.

Clinica Motivation este o clinică de recuperare
medicală care 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.).
În 2013, un pas important l-a reprezentat începerea
colaborării cu Casa de Asigurări de Sănătate a
Municipiului Bucureşti, fapt ce a dus la creşterea
adresabilităţii clinicii.

1
2
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Clinica Motivation

triplarea
numărului
de pacienţi
3
Tot în 2013, Clinica Motivation a fost dotată cu noi aparate
performante: magnetodiaflux, laserterapie, iar echipa a fost
completată cu un nou kinetoterapeut şi un asistent de
balneofizioterapie. În momentul de faţă echipa noastră include cinci
kinetoterapeuţi şi un asistent de balneofizioterapie care lucrează sub
îndrumarea a doi medici de specialitate.
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”.

care au apelat la serviciile
Clinicii Motivation pentru tratarea
diferitelor afecţiuni: de la
144 de pacienţi în 2012
la 456 în 2013

35 de
pacienţi pe lună
în medie,

au beneficiat de servicii medicale
gratuite, decontate de
Casa de Asigurări de Sănătate
a Municipiului Bucureşti

Ś Exerciţii de kinetoterapie desfăşurate în cadrul Motivation
Ť Sesiune de electroterapie cu echipamente moderne la Motivation
Ž Sesiune de magnetoterapie la Motivation
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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. Astăzi, la 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 valoroasă experienţă 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.

Ś Universitatea de Vest din Timişoara primeşte Marca

1
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Accesibilităţii, 13 iunie 2013, Andreea , beneficiar echipa
Timiş
Ť Site-ului oficial dedicat Hărţii Accesibilităţii create de
Motivation: www.accesibil.org
Ž Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti primeşte Marca
Accesibilităţii, 25 martie 2013, Iulian Stan, beneficiar echipa
Prahova şi Soni Mustivar – jucător F.C. Petrolul
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Accesibilizare pentru locuinţe şi spaţiul public

732
de instituţii de interes public
evaluate şi adăugate pe
Harta Accesibilităţii în 2013

2
Dacă în 2012, anul lansării, harta acoperea 20 de judeţe din România,
astăzi ea acoperă 36 de judeţe şi include 1183 de clădiri de interes
public din domenii precum: cultură, divertisment, sănătate, sport, turism
şi servicii de interes public.
Printre clădirile evaluate de echipa noastră în anul 2013 şi care au primit
dreptul de a utiliza Marca Accesibilităţii pe o perioadă de 2 ani se
numără şi: Universitatea de Vest din Timişoara, Biblioteca Judeţeană
Astra Sibiu, Stadionul Ilie Oana din Ploieşti, Sala Sporturilor din Piatra
Neamţ.

1258
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

3
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Gala Persoanelor cu Dizabilități
“Egal e normal!”, acesta a fost
mesajul transmis de cea de-a 4-a ediţie
a Galei Persoanelor cu Dizabilităţi,
eveniment organizat de Fundaţia Motivation
România şi ActiveWatch – Agenţia
de Monitorizare a Presei, sub înaltul patronaj
al Comisiei Europene la Bucureşti,
în luna decembrie a anului 2013.

Gala Persoanelor cu Dizabilităţi este un eveniment anual ce
propune o perspectivă diferită asupra dizabilităţii şi persoanelor cu
dizabilităţi, ilustrându-le pe acestea ca membrii activi ai
comunităţilor din care fac parte şi cu drepturi depline în ceea ce
priveşte accesul la spaţiul public, la educaţie, piaţa muncii, sport şi
viaţă culturală.
Gala prezintă câştigătorii competiţiei la care se înscriu persoane
cu dizabilităţi, instituţii de învăţământ, companii, organizaţii şi
jurnalişti, la cinci categorii de concurs.
Categoria Oameni cu desăvârşire promovează persoanele cu
dizabilităţi ale căror realizări în plan educaţional, profesional, în
sport şi în comunitate le-au făcut modele demne de urmat pentru
alţii, contribuind astfel la schimbarea prejudecăţilor despre
dizabilitate. Porţi deschise premiază instituţiile şi companiile care sau implicat în facilitarea mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi prin
accesibilizarea clădirilor publice sau private, a transportului sau a
locurilor de parcare. Şcoala tututor abilităţilor recunoaşte
eforturile unităţilor de învăţământ de masă făcute în direcţia
integrării elevilor cu dizabilităţi.

1

16

Raport anual
2013

Gala Persoanelor cu Dizabilități

116
candidaturi depuse pentru
5 categorii de premiere

peste 200
2
Promovează abilitatea oferă recunoaştere comunicatorilor care
îmbunătăţesc percepţia despre oamenii cu dizabilităţi, promovând
subiecte pentru conştientizarea problemelor, nevoilor şi potenţialului
pe care le au persoanele cu dizabilităţi în comunitate.
Angajatorii abilităţii premiază angajatorii, atât de pe piaţa liberă a
muncii cât şi de pe cea protejată, care au decis să angajeze
persoane cu dizabilităţi. Evenimentul include de asemenea un premiu
de popularitate acordat prin votul online al publicului. Coproducătorul
Galei Persoanelor cu Dizabilităţi este TVR1.
Această ediţie a Galei a fost posibilă cu sprijinul oferit de Fundaţia
Vodafone România, Dedeman, Banca Transilvania, BCR, Valvis
Holding, Kaufland, Sovis Print, McDonalds, Aqua Carpatica, Crama
Rotenberg şi prin susţinerea oferită de cei 24 de parteneri media.

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

2032
de voturi online au desemnat în
2013 caştigătorul premiului de
popularitate

Ś Cătălin Ştefănescu şi Catia Radu, prezentatorii Galei Persoanelor cu Dizabilităţi
2013, © Cătălin Grădinaru

Ť Dans contemporan în scaun rulant al formaţiei „Egal”, sub coregrafia lui
Cosmin Manolescu
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Întreprinderi sociale şi integrare în muncă
Prin intermediul unităţii noastre protejate oferim
următoarele produse şi servicii:
źProduse tipografice, de marketing şi decoraţiuni

(calendare, cărţi de vizită, imprimante promoţionale,
tipizate, felicitări, afişe, pliante, postere, cutii de bijuterii,
mărţişoare, magneţi, tablouri, bijuterii, suporturi de
lumânări, ambalaje din carton, plicuri şi felicitări din
hârtie reciclată, etc);

În cadrul unităţii protejate a
Fundaţiei Motivation România, care
funcţionează din anul 2012, lucrează persoane
cu dizabilităţi. Aceasta a fost creată pentru
a susţine programele noastre sociale

źComerţ cu produse proprii şi cu produse personalizate;
źServicii de formare profesională pentru adulţi;

consultanţă în problematica dizabilităţii; organizarea
de acţiuni de sensibilizare în domeniul dizabilităţii;
źVânzări / intermedieri de produse şi servicii oferite de

furnizori interni şi externi.
În 2013 persoanele cu dizabilităţi care s-au adresat
programului de integrare în muncă au fost incluse în
baza de date Motivation şi au primit consiliere. Noi
proiecte planificate pentru 2014 ne vor permite să
căutăm locuri de muncă şi să organizăm cursuri de
formare profesională pentru candidaţi.

1

Ś Coliere din mărgele asortate realizate la Motivation de
persoane cu dizabilităţi

Ť Bijuterii din fetru realizate la Motivation de persoane cu
dizabilităţi

2
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Fii alături de mine!
28 dintre copiii şi tinerii din cadrul programului Fii alături
de mine 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.

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.

Aceasta înseamnă că serviciile noastre nu se opresc
atunci când 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.
În anul 2013 sponsorizări în natură şi donaţii individuale
de 356.479 lei au contribuit la susţinerea programului
dedicat copiilor şi tinerilor aflaţi în grija noastră. 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.
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.

În anul 2013,
donaţii în valoare de 711.800 lei
ne-au ajutat să oferim 969 de
scaune rulante şi echipamente
de mobilitate persoanelor cu
dizabilităţi din întreaga ţară.

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
Dacă aţi decis să sprijiniţi activitatea Motivation,
redirecţionaţi 2% din impozitul pe veniturile globale ale
anului trecut până la data de 25 mai a anului 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
2012, am strâns 32.606 lei pentru programul IMPACT.

Este simplu să faci bine!
Prin redirecţionarea a 2%
din impozitul pe venitul global
din 2013, poţi sprijini în mod direct
eforturile noastre de a oferi servicii
pe termen lung cât mai multor
persoane cu dizabilităţi fizice
din întreaga ţară.

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.

În anul 2014,
fondurile redirecţionate
către Motivation vor fi folosite
pentru serviciile de sprijin
şi viaţă independentă pentru
copiii şi adulţii cu dizabilităţi
locomotorii din întreaga ţară.
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20% din impozitul pe profit
Direcţionarea a 20% din impozitul pe profit 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
aflate în grija Motivation.

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.

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
Direcţionând 20% din impozitul pe profit către Motivation ne
ajutaţi să punem în continuare în mişcare roţile schimbării!
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Motivation SRL
Motivation SRL este singurul furnizor din ţară ce livrează scaune
rulante 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.
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SC Motivation SRL
a fost creată în 2001
pentru a genera venituri
care să susţină serviciile sociale
oferite de unicul său acţionar,
Fundaţa Motivation România.

884
de scaune rulante decontate
de Casele Judeţene de
Asigurări de Sănătate

76
tricicluri decontate prin
Casele Judeţene de
Asigurări de Sănătate

166
de vehicule adaptate
pentru a răspunde
nevoilor persoanelor
cu dizabilităţi fizice
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Date financiare 2013 - Fundaţia Motivation România
Finanţatori
DENUMIREA FINANŢATORILOR
Fondul Social European

%

555.506

8,69%

2.391.495

37,40%

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

811.893

12,70%

FDSC

444.094

6,94%

Fundaţia Vodafone România

242.563

3,79%

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

265.894

4,16%

MERCK SHARP DOHME ROMÂNIA SRL

126.026

1,97%

SOS Satele Copiilor

43.441

0,68%

OMV Petrom

34.650

0,54%

MOSAIC

226.988

3,55%

Venituri Economice

916.375

14,33%

Alţii

335.709

5,25%

USAID

TOTAL:
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VALOARE - RON

6.394.634
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Date financiare 2013 - Fundaţia Motivation România
Bilanţ
31.12.2012 - RON

31.12.2013 - RON

7.810

180

Imobilizări corporale

2.527.760

2.272.082

Total active imobilizate

2.535.570

2.272.262

189.938

337.638

Creanţe

5.168.284

4.345.660

Numerar

1.199.920

1.315.371

Total active circulante

6.558.142

5.998.669

Venituri în avans

-3.873.410

-3.130.819

Alţi creditori

-1.959.712

-749.828

0

0

0

0

725.020

2.118.022

3.162.280

4.291.974

98.310

98.310

3.260.590

4.390.284

Active şi credite ale organizaţiei
Active imobilizate
Imobilizări necorporale

Active circulante
Stocuri

Creditori
Datorii ce trebuie plătite în mai puţin de un an

Leasing
Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an
Leasing
Active circulante nete
Capitaluri ale fundaţiei
Excedent/deficit
Rezerve din reevaluări
Total capitaluri ale Fundaţiei
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Date financiare 2013 - Fundaţia Motivation România
Profit şi pierdere
Venituri din proiecte
Finanțări din afara țării
Finanțări publice
Finanțări de la agenți economici
Donații, sponsorizări
Total venituri din activități fără scop patrimonial
Total cheltuieli din activități fără scop patrimonial
Excedent/deficit din activități fără scop patrimonial
Excedent/pierdere financiară din activități fără scop patrimonial
Rezultatul net al exercițiului financiar din activități fără scop patrimonial
Venituri din activități economice
Cheltuieli din activități economice
Excedent/deficit din activități economice
Excedent/pierdere financiară din activități economice
Rezultatul brut al exercițiului financiar din activități economice
Impozit pe profit
Rezultatul net al exercițiului financiar din activități economice
Total rezultat net al exercițiului financiar

31.12.2013 - RON

31.12.2013 - RON

1.332.428
4.137.609
625.527
1.317.906
7.413.470
7.217.303
196.167
504.521
700.688
14.340
4.638
9.702
1
9.703
0
9.703
710.391

3.233.479
845.153
292.602
1.107.025
5.478.259
5.490.492
-12.233
1.136.177
1.123.944
916.375
895.857
20.518
25
20.543
3.046
17.497
1.141.441

Venituri şi cheltuieli
FMR [RON]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

Cheltuieli

1.065.436 1.395.349 1.825.259 2.470.677 2.592.378 4.723.725 7.375.066

Surplus/Deficit

482.666

561.587

323.286

96.820

(82.414)

(64.472)

(64.411)

9.403.094 7.266.172 6.472.829
940.506

710.391 1.141.441

12.000.000
10.000.000
8.000.000

VENITURI
CHELTUIELI

6.000.000
4.000.000
2.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Date financiare 2013 - Fundaţia Motivation România
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Date financiare 2013 - SC Motivation SRL
Bilanţ
31.12.2013 - RON

31.12.2013 - RON

15.368

14.114

Imobilizări corporale

477.481

395.769

Imobilizări financiare

10.111

226.884

502.960

636.767

Stocuri

729.364

804.541

Creanțe

769.707

553.483

Numerar

1.288.740

1.678.004

Total active circulante

2.787.811

3.036.028

Total active

3.290.771

3.672.795

200

200

34.016

34.016

Rezultat reportat

1.777.282

2.763.394

Total capital și rezerve

1.811.498

2.797.610

Datorii comerciale

423.456

439.004

Împrumuturi și leasing

809.892

75.938

0

0

245.925

360.243

Total datorii curente

1.479.273

875.185

Total Capital și Datorii

3.290.771

3.672.795

Active
Active imobilizate
Imobilizări necorporale

Total active imobilizate
Active circulante

Capital și Datorii
Capital și rezerve
Capital subscris
Rezerve

Datorii curente

Dividende
Alte datorii
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Date financiare 2013 - SC Motivation SRL
Profit şi pierdere
Venituri
Producție în curs de execuție
Materiale consumabile
Mărfuri
Salarii și asimilate
Amortizare
Alte cheltuieli
Profit / pierdere de exploatare
Profit/pierdere financiară
Profit brut
Impozit pe profit
PROFIT NET

31.12.2013 - RON

31.12.2013 - RON

5.933.307

8.188.350

-1.643

0

-97.702

-160.965

-2.175.721

-2.680.618

-841.028

-1.755.661

-98.214

-96.767

-669.790

-1.060.574

2.049.209

2.433.765

-98.717

117.704

1.950.492

2.551.469

298.227

388.075

1.652.265

2.163.394

Venituri şi cheltuieli
RON

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

938.207

1.147.996

1.350.887

1.840.495

3.229.727

6.062.743

8.424.753

Cheltuieli

757.945

1.117.311

1.176.700

1.540.008

2.674.711

4.410.478

6.261.359

Profit/pierdere netă

151.914

12.186

135.904

300.487

555.017

1.652.265

2.163.394

Venituri

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

VENITURI
CHELTUIELI

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007

2008

2009

2010

2011
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Parteneri 2013

Mulţumim pentru sprijin
Parteneri strategici

Parteneri
Corporation of the Presiding Bishop of
the Church of Jesus Christ of
Latter day Saints

MUNICIPIUL BUCURESTI
,

P R I M ĂR I A
SECTORULUI

30
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Parteneri 2013
Finanţatori

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice

Foundation
Primăria Municipiului Ploieşti

Sponsori
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Parteneri 2013

Mulţumiri:
Modeon Fashion SRL, Pharco Impex 93 SRL, Lumea Copiilor, Betoane şi Fabricate, Industrial GP,
DDB Advertising Agency, Top Gel Prod SRL, Asociaţia DEDEMAN, Solvit Networks, Brodrene Dahl,
Stift Lux Design, Autocobălcescu SRL, Bella Romania Impex, Jifa SRL, Noah Prod 97 SRL, Top Wood Sales,
Oracle Romania, Dima Med SRL, Longin SRL, Pro Cons, Tafftrade Bussines, La Fântâna, Comex Rom
Consiliu Director:
Vanessa Miner, Shaw Trust Ltd. (U.K.)
Jude William Thomas Sheeran, Shaw Trust Ltd. (U.K.)
Silviu Hotăran, GKTI Semper Human (Romania)
Eugen Voicu, Certinvest (Romania)
Melania Medeleanu, Jurnalist (Romania)
Le mulţumim tuturor celor care în 2013 au redirecţionat către Motivation 2% din impozitul pe profit.
Cu sprijinul vostru am îmbunătăţit vieţile copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, dezinstituţionalizaţi de Motivation.
Dizabilitatea nu trebuie să însemne izolare! Fiţi alături de noi pentru a îndeplini acest vis şi în 2014!
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Acest material este realizat de către Fundaţia Motivation România, căreia îi revin
în totalitate drepturile de autor. Reproducerea parţială sau integrală a conţinutului
acestui material poate fi făcută numai cu menţionarea sursei şi cu acordul scris al
Fundaţiei Motivation România.

Fundația Motivation România Informații despre serviciile
dedicate utilizatorilor de
A: Str. Podişor nr 1, Sat Buda, scaun rulant :
Comuna Cornetu, Ilfov,
0800 030 668 sau 0800 030
România
MOT – Telefonul utilizatorului
T: 021 448 02 42
de scaun rulant poate fi
F: 021 448 11 07
apelat gratuit din rețelele
W: www.motivation.ro
Romtelecom, Vodafone,
Orange, Cosmote, Telemobil,
A: Bld. Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp între orele
Z, Etaj 2, sec. 6, Bucureşti
09:00 – 16:00.
T: 021 448 02 42
F: 021 448 11 07

Informații despre programele
Motivation:
info@motivation.ro,
www.motivation.ro
Informații despre scaune
rulante:
sales@motivation.ro
Informații despre serviciile
unității protejate Motivation:
upmotivation@motivation.ro,
www.upmotivation.ro

Informații despre serviciile
de accesibilizare
accesibil@motivation.ro,
www.accesibil.org
Informații despre Clinica
Motivation
info@clinicamotivation.ro,
www.clinicamotivation.ro
Informații despre cum puteți
să ne sustineți:
fiialaturidemine@motivation.ro
www.motishop.ro

