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Cuvânt înainte

Au trecut douăzeci de ani. Au fost ani frumoși, diﬁcili, ani de schimbări, de succese, ani de creștere.
Am început cu o echipă mică, care producea scaune rulante pentru a schimba viețile celor care
aveau nevoie de ele. Acum suntem 240. Primim sprijin ﬁnanciar din partea unora dintre cei mai
importanți ﬁnanțatori din România și din străinătate. Cu ajutorul echipei noastre și cu sprijinul
partenerilor internaționali, facem zi de zi schimbări în mai bine.
Zâmbetul unui copil care trăia într-un centru de plasament și care are acum propria cameră, jucării
și prieteni de aceeași vârstă.... Bucuria unei persoane care și-a redobândit independența datorită
scaunului rulant primit și a sprijinului acordat de instructorul de viață independentă (la rândul său
utilizator de scaun rulant).... Liniștea unui părinte care știe acum că la Motivation poate primi
sprijin, sfaturi și resursele de care are nevoie pentru a-i acorda copilului său cu dizabilități o viață
frumoasă și îngrijirea de care are nevoie.... Acestea sunt viețile tinerilor cu dizabilități care au
părăsit centrul de plasament acum 12 ani și viețile a peste 14.500 de utilizatori de scaune rulante.
Acestea sunt rezultatele celor 20 de ani de viață Motivation.
Au trecut douăzeci de ani. Primii douăzeci de ani! Roțile schimbării merg mai departe!
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Realizările anului 2015
Vă mulțumim pentru tot ajutorul. Credeți-mă că nu știu cum să reacționez. Noi
niciodată, pe la spitale, centre și unde am mai fost, nu am fost întâmpinate cu
zâmbetul pe buze ca aici. Mă bucur și eu pentru Geanina.

Mama Geaninei, o tânără cu dizabilități intelectuale și locomotorii,
prezentă la Caravana Mobilității, loc. Galbenu, jud. Brăila

2558

438

30

de persoane cu dizabilități
sau din alte grupuri vulnerabile
și-au redobândit
încrederea și speranța
într-un trai independent

de persoane cu dizabilități
locomotorii au învățat
să manevreze scaunul rulant
la stagiile de recuperare activă

de persoane
în scaune rulante
au făcut cunoștință
cu sportul adaptat

Chiar vreau să fac mai mult decât cred alții că pot persoanele în scaun rulant.
Cea mai mare plăcere e pe teren. Îmi place să joc tenis de câmp și îmi doresc să
particip la cât mai multe competiții.

Andrei, 20 de ani, participant la tabăra de tenis de câmp în scaun rulant
organizată cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
București, în octombrie 2015. Este student și îi place să practice baschet
și tenis de câmp în scaun rulant.
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Implicată în diferite activități, susținută și ajutată de colegi și
profesori, mă simt utilă, împlinită și fericită. Pentru mine, școala
reprezintă un colț de rai, un vis din care nu aș vrea să mă mai trezesc.
Anabella are 17 ani și este elevă la un liceu din București.
Folosește un scaun rulant și a ajuns la ore, alături de colegii
săi, folosind serviciul de transport adaptat.

277 296
de persoane
din categorii
dezavantajate
au obținut
locuri de muncă
cu sprijinul Motivation

de curse de transport adaptat
pentru persoane cu
mobilitate redusă
au fost realizate de cele
8 întreprinderi sociale
sprijinite de Motivation

28

151

de tineri cu dizabilități
dezinstituționalizați
continuă să trăiască
și să se bucure
în grija familiei Motivation

de specialiști
și-au dezvoltat expertiza
privind serviciile
pentru persoanele
cu dizabilități din România

Echipa Motivation a ajuns la mine la începutul lui 2015, când atât eu
cât și soția eram epuizați de timpul petrecut în spital. Gândul că un
kinetoterapeut va putea lucra cu mine de acasă m-a bucurat. Mai
mult, instructorul de recuperare activă mi-a deschis ochii și am aﬂat
din ce în ce mai multe informații neștiute până atunci despre viața în
scaun rulant, informații pe care doar experiența ți le dă.… Când am
ajuns la grupul de suport organizat de Motivation am simțit că intru în
normal. Majoritatea oamenilor erau în scaun rulant și m-am simțit
bine printre „ai mei“. Discuțiile purtate m-au motivat și mai mult și am
înțeles că viața trebuie apreciată indiferent de ceea ce îți oferă.
George, utilizator de scaun rulant, tetraplegic, participant la
activitățile de îngrijire la domiciliu și grup suport.
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Echipamente de mobilitate

Constantin are 40 de ani și a devenit utilizator de scaun rulant ca urmare a unui accident pe care l-a avut la 3 luni.
Scaunul rulant pe care-l avea când l-au întâlnit colegele noastre era unul foarte vechi, nepotrivit pentru
dimensiunile și nevoile lui. În urma evaluării, echipa noastră a înlocuit echipamentul. Colegii l-au invitat să-l
probeze și să exerseze împreună folosirea lui. Să mă așez în el? Acum? Păi și nu îl murdăresc? După ce a văzut
diferența, reacția lui Constantin a fost una impresionantă: Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine!
Constantin (foto 3), 40 de ani, locuiește într-o localitate rurală din județul Dolj.

Un echipament de mobilitate potrivit este esențial în procesul de incluziune socială și principalul factor
facilitator în funcționarea unei persoane cu dizabilități locomotorii. Odată cu un scaun rulant corespunzător,
utilizatorul primește o șansă la viață, la participare și la independență. Totodată, un echipament de mobilitate
potrivit previne apariția complicațiilor medicale și izolarea. De aceea, Fundația Motivation România
promovează principiile furnizării de echipamente de mobilitate adaptate diagnosticului, nevoilor și abilităților
utilizatorului, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
Copiii și adulții cu dizabilități locomotorii și acces redus la informații și fonduri pentru un echipament de
mobilitate sunt principalii beneﬁciari ai scaunelor rulante oferite de echipele Motivation. Odată cu
echipamentele de mobilitate, utilizatorii și însoțitorii lor primesc instruire pentru folosirea corectă și în
siguranță a scaunelor rulante.
Noi am auzit că sunt și alte feluri de scaune pentru copii, dar nu știam cum sunt, de unde putem să luăm unul.
Băiatul are tot felul de complicații, inclusiv când respiră și vrem să stea cât mai bine. Nu ne așteptam să primim unul
aici. Mulțumim!
Cătălin (foto 2) are 16 ani, tetraplegie și complicații medicale. Singurul scaun rulant potrivit pentru el era un
sistem de poziționare, de care părinții nu știau cum să facă rost. Locuiesc într-un sat din Brăila și de cele mai
multe ori pentru ei e o problemă și să ajungă la spital cu ﬁul lor. Colegii noștri care au însoțit Caravana
Mobilității, atelierul mobil de scaune rulante, la Galbenu, jud. Brăila, au făcut toate adaptările necesare și i-au
dat un sistem de poziționare potrivit pentru dimensiunile lui, iar părinții au învățat cum să-l manevreze
pentru a depăși toate obstacolele.
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1641

de echipamente de mobilitate
au fost donate în 2015, pentru a da
libertate de mișcare și încredere
într-o viață mai bună utilizatorilor

150

de tineri cu dizabilități locomotorii din
localități rurale, izolate sau sărace
au primit scaune rulante noi, reparații
sau adaptări la evenimentele Caravanei Mobilității

165

de copii pot lua parte
la activitățile comunității
datorită echipamentelor
de mobilitate primite
1

1

2

4
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Echipamentele de mobilitate sunt donate cu sprijinul Bisericii lui Isus Hristos a Sﬁnților din Zilele din Urmă, al Fundației Agape
(Suedia) și al companiilor și persoanelor care au donat pentru Fondul Scaunelor Rulante în 2015.
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Recuperare activă

Am fost la diverse centre de recuperare, dar nicăieri nu am învățat lucruri atât de utile. Cea mai mare reușită a mea
la Motivation, chiar dacă poate sună ciudat, e că am reușit să mă spăl singur pe dinți, deși nu-mi mișc bine degetele,
după accident.
Ghiță, 17 ani, tetraplegic, participant la sesiunile de instruire pentru viață independentă și sport

Programul de recuperare activă include instruire pentru viață independentă, kinetoterapie și consiliere.
Aceste servicii se adresează persoanelor care au devenit recent utilizatoare de scaune rulante sau care nu au
avut ocazia să aﬂe cum pot trăi independent după accidentele pe care le-au avut. Impactul programului este
dat mai ales de implicarea instructorilor de viață activă, care sunt ei înșiși utilizatori de scaune rulante, au
depășit barierele pe care le-au întâlnit și sunt modele de succes pentru începătorii într-ale utilizării de scaune
rulante. Beneﬁciile programului sunt ampliﬁcate cu ajutorul sesiunilor de kinetoterapie, al exercițiilor de
kinetoterapie asistate de calculator și al analizelor de urodinamică dedicate depistării și prevenirii infecțiilor
urinare.
Andreea (foto 2) și-a depășit limitele cum nu credea că e în stare, în timpul sesiunilor de viață independentă și
sport organizate la Bragadiru, jud. Ilfov. Cu ajutorul instructorilor Motivation, și-a învins temerile și a reușit să
stea în echilibru pe două roți, să urce și să coboare o rampă fără ajutor, iar acum are curajul să plece de acasă
neînsoțită.
Caravana Mobilității și a traiului independent a ajuns la peste 312 persoane cu dizabilități locomotorii și
intelectuale, cărora le-a oferit perspectiva unui stil de viață independent și acces la servicii. Atelierul mobil de
scaune rulante s-a instalat în localități rurale, sărace și izolate. Acolo, specialiștii Motivation au oferit scaune
rulante noi și reparații pentru cele vechi, evaluări și recomandări kinetoterapeutice și medicale, au instruit
beneﬁciarii pentru viață independentă și au oferit consiliere în vederea angajării. Cu persoanele cu dizabilități
întâlnite la Caravană, dar și cu altele, ținem legătura prin call center-ul pentru persoane cu dizabilități, care
pune la dispoziție numărul 0800 030 762, apelabil gratuit.
După accidentul pe care l-a avut în 2014, Ionuț (foto 3) nu lua în calcul varianta unei vieți independente în
scaunul rulant. Faptul că i-a fost afectată mobilitatea în brațe și picioare l-a descurajat. La Caravana Mobilității
a încercat prima dată echilibrul pe două roți, necesar pentru a depăși obstacolele. Cu ocazia sesiunilor de viață
independentă și sport la care a participat în luna iulie, a reușit nu doar tehnica echilibrului pe două roți, ci și să
urce și să coboare rampe, sub îndrumarea instructorilor. Acum folosește un scaun rulant activ, este pregătit să
locuiască singur și iese des cu prietenii săi.

6

51

438

de utilizatori
de scaune rulante
au participat la
grupurile suport

de persoane cu
dizabilități locomotorii
și-au redobândit
independența
în scaunul rulant

1

32

66

de adulți și copii cu
dizabilități locomotorii
au primit servicii de
îngrijire la domiciliu

de apeluri telefonice
au fost înregistrate
pe numărul gratuit
0800 030 762
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4

3

În anul 2015, programul de recuperare activă a fost susținut, în principal, prin proiectele:
ź

Mobilitate și Viață Independentă pentru tinerii cu dizabilități din România, ﬁnanțat cu sprijinul ﬁnanciar al Programului RO10CORAI, program ﬁnanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

ź

ACCESS – Dobândirea de competenţe esenţiale pentru dezvoltarea de servicii eﬁcace oferite utilizatorilor de scaun rulant, în
parteneriat cu World Vision, susținut ﬁnanciar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională - USAID

ź

ACCES la Educație, Servicii și Comunitate pentru copiii și adulții în scaune rulante, proiect ﬁnanțat prin granturile SEE 2009-2014,
în cadrul Fondului ONG în România.
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Sport în scaun rulant

Fundația Motivation România mi-a schimbat viața în bine. După accident, m-am retras, m-am închis în mine.
Venind aici și văzând alți oameni în scaun rulant, am vrut să fac și eu mai mult, să ies...Am văzut că ei se distrau, se
plimbau, ieșeau peste tot și am acceptat invitația de a merge în parc împreună. Așa a început totul. Acum practic
baschet și tenis de câmp în scaun rulant. Probleme avem cu toții, dar acum pentru mine e limpede că nu există nu
pot. Dacă vrei, poți orice!
Tudor, sportiv utilizator de scaun rulant

Sportul în scaun rulant este parte a procesului de recuperare activă și, în același timp, o modalitate
spectaculoasă de a demonstra abilitățile persoanelor cu dizabilități. Efectele beneﬁce ale sportului se
reﬂectă atât în plan ﬁzic, prin menținerea tonusului muscular, cât și în plan psihologic, contribuind la o stare
generală de bine și la încurajarea depășirii limitelor. Pe lângă asta, sportul aduce oamenii împreună, le dă
ocazia să se cunoască și să relaționeze, de aceea are un rol important în procesul de incluziune.
Tudor are 25 de ani și este utilizator de scaun rulant din 2010. Când l-am cunoscut, folosea un echipament de
mobilitate necorespunzător - prea mare, fără pernă antiescară, nepotrivit pentru un utilizator activ. Toate
acestea conduceau la o poziție incorectă în scaunul rulant și favorizau apariția deformărilor posturale și a altor
complicații medicale. Am început prin a vorbi despre scaunul rulant potrivit, l-am înlocuit pe cel vechi și așa am
aﬂat mai multe despre Tudor. Ne-a povestit despre abilitățile lui în domeniul ﬁnanciar-contabil, despre
pasiunea lui pentru rugby și interesul pentru sport adaptat. Între timp, Tudor s-a alăturat echipei noastre și a
participat la numeroase meciuri de baschet în scaun rulant. A început și antrenamentele la tenis de câmp și se
pare că are rezultate îmbucurătoare.
În timpul programelor de recuperare activă și a activităților de grup suport a devenit independent și acum
participă ca voluntar la programele noastre, unde le împărtășește și altora din experiența lui.
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30

de utilizatori de scaune rulante
au participat la
taberele de sport adaptat

10

demonstrații de baschet
în scaun rulant
au ilustrat abilitățile
persoanelor cu dizabilități

2

evenimente de înot
au adus împreună
utilizatori de scaune rulante
și persoane fără dizabilități

În anul 2015, activitățile sportive au fost susținute de proiectele:
Roțile Schimbării merg mai departe - către furnizarea adecvată a scaunelor rulante, accesibilitate și sport pentru participarea persoanelor
cu dizabilități din România la viața socială, ﬁnanțat de USAID
ACCES la Educație, Servicii și Comunitate pentru copiii și adulții în scaune rulante, ﬁnanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România
ACCESS - Dobândirea de competențe esențiale pentru dezvoltarea de servicii eﬁcace oferite utilizatorilor de scaun rulant, în parteneriat
cu World Vision, susținut ﬁnanciar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională - USAID.
Mobilitate și Viață Independentă pentru tinerii cu dizabilități din România, derulat cu sprijinul ﬁnanciar al Programului RO10-CORAI,
program ﬁnanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Tabără de tenis de câmp în scaun rulant, ﬁnanțată de Ambasada Statelor Unite ale Americii, prin programul SportsUnited.
Evenimentul de înot Motivation-Vodafone și demonstrații de baschet în scaun rulant, organizate cu sprijinul Fundației Vodafone
România.
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Integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate

La Motivation am învățat lucruri noi despre mine, am învățat să-mi ﬁxez obiective pentru viața mea personală și
pentru angajare, am învățat să mă prezint la un interviu și cum să fac față emoțiilor.
Florentina (foto 4), participantă la consiliere, la programul de motivare și cursuri de caliﬁcare,
s-a angajat ca referent resurse umane în august 2015.

Programul de integrare în muncă vine în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, tinerilor peste 18 ani care
părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, șomerilor și persoanelor de etnie romă, prin
îmbunătăţirea competenţelor personale şi profesionale şi dezvoltarea abilităţilor acestora de identiﬁcare a
unui loc de muncă. Specialiștii noștri oferă servicii de informare şi consiliere profesională, motivare, formare
profesională, mediere pe piaţa muncii şi acompaniere la locul de muncă, îndrumare către cursuri de caliﬁcare
şi recaliﬁcare pentru locurile de muncă cele mai căutate.
Colaborarea cu Fundația Motivation România a început în luna aprilie, când am participat la cursul de caliﬁcare în
meseria de frizer. Mai apoi, după curs, Fundația m-a ajutat să îmi găsesc un loc de muncă și am depus foarte multe
CV-uri. Am reușit să mă angajez într-un timp foarte scurt. Mi-a fost foarte de folos colaborarea cu Motivation și îmi
doresc să păstrez legătura în continuare cu această fundație.
În urma demersurilor de mediere pe piața muncii, în luna iulie 2015 Magdalena (foto 1) s-a angajat la o fabrică
de confecții. Pentru că a considerat că locul de muncă nu i se potrivește prea bine, am căutat împreună altceva.
Așa că, în octombrie 2015, s-a angajat ca lucrător comercial .

10

1410
persoane din
grupuri vulnerabile
au par cipat la cursuri
de formare profesională

917

persoane cu dizabilităţi, șomeri, neri cu vârsta
peste 18 ani din sistemul ins tuţionalizat
de protecţie a copilului și persoane de etnie romă
au dobândit încrederea în forţele proprii
și mo vaţia de a găsi un loc de muncă
la programul de dezvoltare personală al Mo va on
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1

277

de persoane din categorii
dezavantajate
au obţinut locuri de muncă

3

4

În anul 2015, programul de integrare în muncă pentru persoanele dezavantajate a fost susținut de următoarele proiecte coﬁnanțate
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni!:
Motivare pentru ocupare
PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile București – Ilfov, Sud – Vest și Sud Muntenia
PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est.
Parteneri: Fundația Special Olympics România, HR Specialists SRL, Goals UK CIC (Marea Britanie) și Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, AJOFM Ilfov, AJOFM Neamț, AJOFM Constanța, AJOFM Gorj și AJOFM Giurgiu.
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Programul IMPACT
Îmi place să gătesc. Așa am învățat să pregătesc salată, friptură la cuptor și multe altele. Pot să spun că sunt expert
când vine vorba de cartoﬁ prăjiți. Îmi plac mult dulciurile și știu să fac clătite și gogoși.
Marian, 21 de ani, locuiește de 12 ani la Motivation

În anul 2003 am inițiat programul IMPACT și am preluat 37 de copii cu dizabilități medii și severe din instituții
de stat. Astăzi, 28 dintre ei sunt deja adolescenți și tineri adulți și locuiesc alături de noi, în case de tip familial.
Ceilalți au fost integrați în familiile asistenților maternali sau în cele biologice. Le oferim tinerilor noștri atât
protecția și căldura unei familii cât și acces la terapii care îi ajută să se descopere și să își îmbunătățească
abilitățile de comunicare și relaționare și deprinderile de viață semi-independentă. Împreună, lucrăm în
atelierul de terapie ocupațională, sala de kinetoterapie și camera de stimulare multisenzorială, învățăm
culorile, ne jucăm, facem sport.
În anul 2015, colegii noștri care lucrează în programul Impact s-au concentrat asupra dezvoltării abilităților
practice, a proceselor și funcțiilor psihice ale tinerilor noștri. Alături de ei, alți trei copii aﬂați în plasament la
asistenți maternali profesioniști au participat la activitățile Centrului de Zi.
De-a lungul anului, am continuat activitățile de gătit, care îi ajută pe tinerii noștri să deprindă abilități de viață
independentă. Odată cu acestea, novicii bucătari dezvoltă responsabilitatea și sentimentul de grijă pentru
ceilalți, pentru că pregătesc mâncare atât pentru ei, cât și pentru alți colegi din case. Săptămânal, în bucătăriile
caselor, mirosul bunătăților pregătite de tinerii noștri, sub îndrumarea personalului de îngrijire din casă, îmbie
la degustat.
Și talentul artistic e dezvoltat în cadrul activităților pe care le organizăm la Centrul de Zi. Angajații Fundației
formează publicul principal pentru prestația tinerilor actori. Unii dintre tinerii noștri participă an de an la
evenimente sportive adaptate organizate de Fundația Special Olympics, de unde se întorc întotdeauna cu
medalii și noi prieteni.
În timpul liber, tinerii noștri au ieșit la plimbare în parcurile din Bragadiru și din București, la ﬁlm, la muzee sau
în excursii la Curtea de Argeș, la Bran, la mare și în tabără la Văratec. Ne-am bucurat împreună la mici petreceri
de Paște, de Crăciun, cu ocazia zilelor de naștere sau a revederii prietenilor de la Asociația Alternativa 2003 și
de la Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale Trebuie Fetești.
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28

7

5

de tineri cu dizabilități
dezinstituționalizați
continuă să trăiască
în familia Motivation

dintre tinerii noștri
sunt elevi la școli publice

tineri participă
la activități ocupaționale
alături de
persoane fără dizabilități

Programul IMPACT este susținut ﬁnanciar din fonduri generate de întreprinderea socială Motivation, din fonduri publice și prin
bunăvoința Fundației Vodafone România, a sponsorilor și donatorilor individuali care se alătură an de an acestui program, și a
voluntarilor care îi susțin pe tinerii noștri.
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Abilitățile contează

A fost cu adevărat o tabără specială, care l-a marcat pozitiv pe Andrei, cu siguranță. A învățat o mulțime de lucruri
despre oameni și despre relațiile dintre ei, despre suﬂet, despre viață și despre ce contează cu adevărat în existența
noastră. A fost un proiect beneﬁc pentru toți. Mi-a arătat câteva fotograﬁi ieri după-amiază și am fost atât de
impresionată încât azi le-am povestit colegilor de la birou despre ce experiență minunată pentru viitorul copiilor
noștri reprezintă aceste tabere.
Mama lui Andrei, coleg de clasă al unui copil utilizator de scaun rulant.

Unul dintre mesajele principale pe care le transmitem cu ﬁecare ocazie este acela că abilitățile contează.
Încurajăm aprecierea oamenilor pentru ceea ce pot să facă. Le arătăm acest lucru atât persoanelor cu
dizabilități care participă la programele noastre, cât și membrilor fără dizabilități ai comunității. Taberele,
evenimentele sportive și seminarele de informare și conștientizare pe care le organizăm au rolul să
demonteze barierele și să schimbe mentalități.
Tabăra pentru elevi cu și fără dizabilități și profesori a avut atât un scop recreativ cât şi unul educativ. Prin
activitățile desfășurate și prin puterea exemplului oferit de către instructorii de viață independentă
(utilizatori de scaun rulant) de la Motivation, cei 51 de participanți au aﬂat despre abilitățile deosebite ale
persoanelor cu dizabilități. Poveștile utilizatorilor de scaun rulant au reprezentat adevărate surse de motivare
și inspirație pentru copiii cu dizabilități și părinții lor și exemple de putere și curaj pentru toți participanții.
Programul „Participă!” derulat de partenerii de la Fundația Special Olympics se adresează elevilor fără
dizabilități din școlile de masă și profesorilor lor, în încercarea de a-i instrui cu privire la problematica
dizabilității. Pe parcursul a patru ore de curs elevii au avut ocazia să învețe, urmând structura manualului
„Participă!”, principii legate de non-discriminare, toleranță, respect, incluziune și voluntariat. Aceștia au ajuns
să conștientizeze abilitățile copiilor și adulților cu dizabilități și să aprecieze rolul esențial al educației civice și
în folosul comunității. Cel mai important, elevii au fost încurajați să schimbe ei înșiși ceva. La concursul de
proiecte ”Participă”, elevii au prezentat scenete, machete și colaje, desene și compuneri realizate de ei pentru
a ilustra înțelegerea lor privind incluziunea persoanelor cu dizabilități.
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94

31

de profesori au luat parte
de elevi fără dizabilităţi
la cel puţin o ac vitate de conș en zare
au aﬂat mai multe despre
abilităţile colegilor lor cu dizabilităţi

9

elevi cu dizabilități
au împărtășit experiența lor
la activitățile de conștientizare
a abilităților persoanelor cu dizabilități

Activitățile au fost susținute de proiectul ACCES la Educație, Servicii și Comunitate pentru copiii și adulții în scaune rulante, proiect
ﬁnanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
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Cursuri pentru specialiști

În urma participării la cursul OMS Basic, pot aﬁrma că mă simt mai aproape de persoanele cu dizabilități
locomotorii, deoarece am trecut treptat prin toate etapele de manevrare a scaunului rulant. Sunt de părere că
doar așa poți înțelege cu adevărat nevoile utilizatorilor de scaune rulante și îi poți sprijini, ca specialist, prin
furnizarea de servicii pentru o viață independentă. Am învățat lucruri noi, pe care le pot folosi oricând în
activitatea de kinetoterapeut și tehnician de evaluare, prescriere, furnizare și adaptare de scaune rulante.
Cristina este kinetoterapeută și unul dintre specialiștii participanți la cursul privind
evaluarea, prescrierea, furnizarea și adaptarea scaunelor rulante, care are la bază
recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

În anul 2015, am organizat cursuri pentru specialiști, cu scopul de a le împărtăși din experiența noastră și de a
promova exemple de bună practică în furnizarea de servicii pentru utilizatorii de scaune rulante.
Cursurile de instruire privind furnizarea serviciilor de scaune rulante au la bază pachetele de instruire
dezvoltate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Cursurile își propun creșterea capacității personalului
din domeniu de a furniza servicii de calitate pentru utilizatorii de scaune rulante.
Cursurile privind utilizarea Clasiﬁcării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) și-au
propus să sprijine profesioniștii din România ce lucrează în domeniu să adopte principii centrate pe abilitățile
persoanelor cu dizabilități, schimbând astfel abordarea curentă – predominant medicală – a dizabilității.
Aceste cursuri promovează un limbaj comun între specialiști, care să aibă la bază CIF, instrumentul
Organizației Mondiale a Sănătății.
Culture of gentleness sau cultura blândeții este o metodă de interconectare, conform căreia ﬁecare ﬁință
umană are nevoie să trăiască în legătură cu alte persoane într-o relație de egalitate și reciprocitate, ca parte
integrantă a comunității. Persoanele care necesită sprijinul unui asistent/terapeut au nevoie să experimenteze sentimentul de parteneriat cu îngrijitorii lor, dincolo de o relație formală, profesională.
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34

de specialiști au absolvit
cursuri OMS pentru
ocupația de tehnician
evaluare, recomandare,
furnizare și adaptare
scaune rulante

41

de persoane
au absolvit cursurile
de instruire OMS
dedicate managerilor
pentru furnizarea
serviciilor de
scaune rulante

117

specialiști din
domeniul dizabilității
au fost introduși
în abordarea CIF
centrată pe abilități

41

de specialiști din organizații
pentru copii și tinerii
cu dizabilități
au învățat despre
aplicarea Culturii Blândeții
în serviciile lor

Cursurile OMS au fost susținute prin proiectul ACCESS – Dobândirea de competențe esențiale pentru dezvoltarea de servicii eﬁcace
oferite utilizatorilor de scaun rulant, derulat în parteneriat cu organizaţia World Vision, cu sprijinul ﬁnanciar al Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională – USAID.
Cursurile CIF au fost susținute prin proiectul Abilitățile Contează – Implementarea Clasiﬁcării Internaționale a Funcționării, Dizabilității
și Sănătății în serviciile de incluziune socială pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante din România. Proiectul a fost derulat în
parteneriat cu Swiss Paraplegic Research din Elveția și co-ﬁnanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției
Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Cursurile privind Cultura Blândeții au fost susținute prin proiectul Gentle Teaching în România, implementat în parteneriat cu Fundaţia
Special Olympics din România și ﬁnanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
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Structuri de economie socială

Mama mea nu a mai ieșit din casă de trei ani. Stau la etajul trei, sunt singură și efectiv nu am cu cine să o cobor
afară. De când colaborez cu Asociația pentru serviciul acesta de coborât și urcat trepte și pentru transport,
vecinii îmi spun că mama arată ca o regină. Practic, ați readus-o la viață. Starea ei de sănătate s-a îmbunătățit,
iar fericirea i se citește pe chip.
Natalia, asistent personal pentru una dintre beneﬁciarele serviciului de transport adaptat
al Asociației Club Sportiv Roțile Schimbării, din Prahova.

Modelul de economie socială susținut de Motivation își propune creșterea participării grupurilor
vulnerabile pe piața muncii și în viața economică și socială. Abordarea noastră presupune înﬁințarea unor
structuri asociative sau cu răspundere limitată care angajează persoane din grupuri dezavantajate și
furnizează / intermediază servicii. Veniturile generate prin aceste servicii sunt destinate auto-susținerii și
ﬁnanțării de programe sociale la nivel local.
În 2001 am înﬁințat SC Motivation SRL. Aceasta este deținută în totalitate de Fundația Motivation.
Motivation SRL furnizează echipamente de mobilitate și consumabile medicale. Proﬁtul generat susține
activitățile non-proﬁt ale Fundației.
În 2011 am creat Clinica Motivation, cu servicii de recuperare medicală pentru clienți din București și Ilfov.
În 2015 am sprijinit înﬁințarea a opt structuri de economie socială (SES) în județele Ilfov, Prahova, Cluj,
Brașov, Buzău, Neamț, Timiș și Sibiu. Acestea furnizează următoarele servicii:
ź

Transport pentru persoane cu dizabilități și mobilitate redusă, cu un autovehicul special
adaptat și un elevator pentru accesul utilizatorilor de scaune rulante pe trepte;

ź

Servicii de scaune rulante, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății: adaptare,
întreținere, reparații de scaune rulante și instruire pentru utilizatori;

ź

Intermediere de produse și servicii ca Unități Protejate Autorizate, în baza Legii 448/2006.

18

28

de angajaţi
ai SES-urilor
provin din
grupuri vulnerabile

296

de curse de transport adaptat
pentru persoane cu
mobilitate redusă,
efectuate în condiţii
de siguranţă și confort

143

de companii
au încheiat contracte
de intermediere cu structurile
de economie socială,
în baza Legii 448/2006

115

reparaţii și adaptări
de scaune rulante
au fost făcute
în atelierele structurilor
de economie socială

Aceste realizări au fost posibile datorită proiectului Abilitățile Contează și Economic, coﬁnanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni!
Următoarele structuri de economie socială înﬁințate continuă să ofere servicii clienților din regiunile lor:

Asociația Județeană
Ilfov Motivation a Sportului
pentru Persoanele cu Handicap
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Motivation SRL

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. Motivation SRL este o întreprindere socială care
angajează persoane cu și fără dizabilități și generează venituri pentru susținerea programelor dedicate
persoanelor cu dizabilități.
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). Din anul 2014, Motivation SRL este singurul distribuitor
autorizat în ţară pentru scaunele rulante performante şi uşoare Panthera, produse în Suedia.
Motivation are contracte de achiziţii de scaune rulante cu toate Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate,
astfel că persoanele cu dizabilităţi locomotorii pot beneﬁcia de un echipament adaptat, 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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1205 82

104 151

cadre de mers,
bastoane și cârje
decontate prin Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate

scaune rulante

de tricicluri

de autovehicule au fost
adaptate în atelierul
Motivation SRL
pentru a ﬁ conduse de
persoane cu
dizabilități locomotorii
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Clinica Motivation

Clinica Motivation este o afacere socială, iar veniturile generate susțin programele pentru persoane cu
dizabilități derulate de Fundația Motivation România. Clinica a fost înﬁințată în 2011 printr-un program de
sprijin al afacerilor sociale inițiat de BCR – GoodBee.
Clinica de Recuperare Medicală Motivation se adresează unei game largi de afecțiuni:
ź ortopedico – traumatice (entorse, luxații, ligamentoplastii, protezarea șoldului sau a genunchiului,
scolioze și alte tulburări de statică vertebrală etc.),
ź reumatologice (osteoporoză, artrite, gonartroză, coxartroză, spondilită, periartrite scapulovertebrale, lombalgii etc.),
ź neurologice (hernie de disc, accident vascular, leziuni medulare, paralizie cerebrală etc. ).
În 2015, specialiștii Clinicii au continuat programele de proﬁlaxie a obezității și a tulburărilor de statică
vertebrală în rândul copiilor de vârstă școlară. Clinica a oferit de asemenea consultații de nutriție. Pentru a
veni în sprijinul pacienților cu venituri limitate, au fost introduse două pachete de servicii, care includ două
consultații de specialitate și 10 zile de tratament mixt – kinetoterapie și ﬁzioterapie.
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696

140

de consultații oferite în 2015,
în baza contractului cu
Casa de Asigurări
de Sănătate a Municipiului
București. Pacienții au primit
și 10 zile de tratament .

de persoane au primit
consultații de recuperare,
kinetoterapie,
ﬁzioterapie și masaj.

52
de pacienți
au primit
consultații
de nutriție.

58
de copii au participat
la programul de
proﬁlaxie a obezității
și a tulburărilor de
statică posturală.
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Fondul scaunelor rulante
Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, un echipament de mobilitate adaptat oferit împreună cu
instruirea de viață independentă este o șansă la libertate de mișcare și participare la viața comunității.
Fundația Motivation România strânge fonduri care să acopere parțial sau total costul echipamentelor
pentru copiii și adulții cu dizabilități locomotorii cu posibilităţi ﬁnanciare reduse. În anul 2015, donaţii în
valoare de 93.457 de lei ne-au ajutat să oferim scaune rulante şi echipamente de mobilitate persoanelor cu
dizabilităţi din întreaga ţară.
Alătură-te susținătorilor Fondului Scaunelor Rulante. Donează pe www.motivation.ro, prin PayPal sau întrunul dintre conturile noastre de donaţii și îi redai libertatea de mișcare unui copil sau adult cu dizabilitate
locomotorie din România.

Fii alături de mine!
Din anul 2003, 28 dintre cei 37 de copii cu dizabilități medii și severe preluați de Motivation din centre de
plasament locuiesc alături de noi în case de tip familial, iar ceilalți au fost integrați în familiile asistenților
maternali sau în cele biologice. Zi de zi, le arătăm tinerilor noștri ce înseamnă viața în familie și îi ajutăm să
crească frumos. Donațiile unice, cele recurente sau sponsorizările reprezintă sprijinul de care au nevoie
tinerii din grija noastră, pentru a simți că îi susținem cu toții în aventura lor de a descoperi o viață împlinită. Fii
alături de ei!
înseamnă pentru unul dintre tinerii noștri costul biletelor de transport în comun
pentru o excursie de o zi în oraș
asigură fructe proaspete zilnic pentru un tânăr din casele Motivation
reprezintă costul materialelor educative sau pentru terapie recuperatorie
pentru un tânăr din casele Motivation
ajută un tânăr din casele noastre să petreacă sfârșitul de săptămână în
tabăra Motivation de la Văratec

Alte modalități de susținere: alimente, produse de curățenie și renovare, îmbrăcăminte și încălțăminte,
voluntariat.
Donează prin transfer bancar

Cont lei: RO 98 RNCB 0071 0114 2739 0030
Cont euro: RO 13 RNCB 0071 0114 2739 0008
Banca Comercială Română, Sucursala Plevnei

Donează online

http://motivation.ro/sustine-motivation/ﬁi-alaturi-de-mine/

24

2% pentru Motivation = 100% pentru viață independentă
Copiii și adulții cu dizabilități locomotorii au nevoie de o șansă ca să demonstreze de ce sunt în stare. Noi le
oferim echipamente de mobilitate adaptate, recuperare activă și prieteni. Atunci când alegeți să
redirecționați 2% din impozitul pe veniturile globale ale anului anterior până la data de 25 mai a ﬁecarui an
curent, susțineți copiii și adulții cu dizabilități locomotorii în drumul lor spre independență și sprijiniți
activitatea Motivation. 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 România 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 31.998 lei pentru programele noastre de recuperare activă pentru copii și adulți utilizatori de
scaune rulante.

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.
Procedura este foarte simplă și nu implică resurse suplimentare sau costuri: compania încheie un contract
de sponsorizare cu Fundaţia Motivation România, care 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 ﬁialaturidemine@motivation.ro.
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Planuri de viitor
În 2016, continuăm să ne concentrăm asupra reducerii izolării și dependenței cauzate de lipsa serviciilor locale
sau de lipsa accesului la informații și servicii, precum și asupra promovării abilităților celor cu dizabilități.
Mesajul nostru privind abilitățile de trai independent și oportunitățile de incluziune a persoanelor cu leziuni
medulare va ajunge la publicul larg prin campania de conștientizare și vizibilitate susținută printr-un grant
din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Vom realiza prima cercetare la nivel național privind situația persoanelor care dobândesc anual leziuni
medulare în România. Aceasta este esențială pentru evidențierea nevoilor reale de servicii de mobilitate și
trai independent, în contextul în care statisticile oﬁciale nu prezintă date privind persoanele cu leziuni
medulare din România, iar sistemul de evaluare și serviciile publice de intervenție continuă să ignore nevoia
unei intervenții multi-funcționale centrată pe abilitățile persoanei cu dizabilități. Prin acest proiect,
continuăm să promovăm principii și instrumente create de instituții internaționale precum Organizația
Mondială a Sănătății pentru facilitarea unui trai independent al celor cu dizabilități.
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Vom continua să oferim echipamente de mobilitate personalizate împreună cu instruire pentru trai
independent, destinate persoanelor cu leziuni medulare și cu alte dizabilități locomotorii, la Caravana
mobilității și la sesiunile de viață independentă din județele Ilfov, Neamț și Vâlcea. Vom organiza tabere
sportive pentru cei în scaune rulante, servicii de grup suport și sprijin la domiciliu, și transport asistat pentru
copii și adulți cu dizabilități din București și județul Ilfov.

©Mircea Roșca

Vom sprijini, totodată, prin instruire și suport logistic, crearea unor servicii de intervenție timpurie
pentru trai independent pentru cel putin 66 de persoane cu leziuni medulare din județele Brașov,
Neamț și Timiș. Serviciile locale vor demara în 2017, în cadrul organizațiilor partenere Asociația Club Sportiv
Fii Independent (Brașov), Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț și Asociația Club Sportiv Leii
Timișoarei.
În 2016, continuăm demersurile de susținere a structurilor de economie socială create în 2015 la 8
organizații partenere din țară și de creștere a veniturilor generate de Motivation SRL și Clinica Motivation,
pentru asigurarea sustenabilității programelor sociale ale Fundației.
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Date nanciare
Fundația Motivation România - Finanțatori
DENUMIREA FINANŢATORILOR

VALOARE
- RON -

%

Fondul Social European

5.422.179

45,82%

Biserica lui Isus Hristos a Sﬁnților din Zilele din Urmă

1.294.701

10,94%

FRDS prin Fondul Norvegian

1.170.634

9,89%

USAID

1.146.328

9,69%

FDSC prin Fondul Norvegian şi
Fondul de cooperare Elveţiano-Roman

1.018.216

8,60%

Fundația AGAPE SUEDIA

552.845

4,67%

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

382.358

3,23%

Fundația Vodafone România

271.352

2,19%

MOSAIC SUA

137.646

2,29%

Donații “Fii alături de mine!”

100.439

0,85%

Fondul Scaunelor Rulante

93.457

0,79%

Sponsorizări 2%

31.998

0,27%

BANEASA Development SRL

22.247

0,19%

Fundația Mega Image pentru comunitate

20.093

0,17%

SOS Satele Copiilor

18.301

0,15%

SCHENKER ROMTRANS

11.158

0,09%

PARCHET SHOP

10.000

0,08%

8.622

0,07%

Fundația Comunitară București
TOTAL
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11.834.427

Fundația Motivation România - Bilanț
01.01.2015 - RON

31.12.2015 - RON

10.207

30.205

Imobilizări corporale

2.524.221

2.171.945

Imobilizări financiare

22.216

22.216

2.556.644

2.224.366

575.352

1.235.324

Creanţe

3.685.472

8.439.077

Numerar

1.628.920

1.360.703

Total active circulante

5.889.744

11.035.104

0

-114.498

-4.018.579

-6.481388

1.871.165

4.439.218

4.329.499

6.565.274

98.310

98.310

4.427.809

6.663.584

Active şi credite ale organizaţiei
Active imobilizate
Imobilizări necorporale

Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri

Creditori
Datorii ce trebuie plătite în mai puţin de un an
ź Venituri în avans
ź Alţi creditori

Active circulante nete
Capitaluri ale fundaţiei
Excedent/deficit
Rezerve din reevaluări
Total capitaluri ale Fundaţiei
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Fundația Motivation România - Profit şi pierdere
31.12.2014 - RON

31.12.2015 - RON

ź Finanţări din afara ţării

2.435.759

3.613.437

ź Finanţări publice

2.755.200

5.806.787

375.815

278.683

ź Donaţii, sponsorizări

1.195.421

2.135.520

Total venituri din activităţi fără scop patrimonial

6.672.195

11.834.427

Total cheltuieli din activităţi fără scop patrimonial

8.835.589

13.040.809

-2.073.394

-1.206.382

2.103.905

3.443.005

30.511

2.236.623

Venituri din activităţi economice

867.188

422.477

Cheltuieli din activităţi economice

858.561

423.325

8.627

-848

0

0

Rezultatul brut al exerciţiului financiar din activităţi economice

8.627

-848

Impozit pe profit

1.273

0

Rezultatul net al exerciţiului financiar din activităţi economice

7.354

-848

37.865

2.235.775

Venituri din proiecte

ź Finanţări de la agenţi economici

Excedent/deficit din activităţi fără scop patrimonial
Excedent/pierdere financiară din activităţi fără scop patrimonial
Rezultatul net al exerciţiului financiar din activităţi fără scop patrimonial

Excedent/deficit din activităţi economice
Excedent/pierdere financiară din activităţi economice

Total rezultat net al exerciţiului financiar
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Venituri şi cheltuieli
FMR [RON]

2010

2011

2012

2013

2014

Venituri
Cheltuieli
Surplus/Deficit

7.310.654

10.343.600

7.976.562

7.614.270

9.807.410

15.731.114

7.375.066
(64.411)

9.403.094

7.266.172

6.472.829

9.769.545

13.495.339

940.506

710.391

1.141.441

37.865

2.235.775

2015
2015
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Mulţumim pentru sprijin
Parteneri strategici

Finanţatori
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE
ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

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

Sponsori
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Mulțumiri
Expert Solutions SRL
Food Panda
Koh-i-Noor
Pentalog
Pharco
Pusterla 1880
Continental Automotive Systems
Click Birotica
Romexped Group
SKF România
Bella România Impex SRL
Asociația Sfântul Sava
Le mulțumim, de asemenea, persoanelor care au susținut programele Motivation prin
voluntariat, donații sau redirecționarea a 2% din impozitul pe venitul persoanelor ﬁzice.

Fundația Motivation România
A: Str. Podișor nr. 1, sat Buda,
comuna Cornetu, Ilfov, România
T: 021 448 02 42
F: 021 448 11 07
W: www.motivation.ro
Adresa Birou București
Bd. Iuliu Maniu nr.7, Corp Z
Sector 6 București

Informații despre serviciile dedicate utilizatorilor de scaun rulant:

0800 030 762 - Telefonul utilizatorului de scaun rulant poate ﬁ apelat gratuit din rețelele
Telekom, Vodafone, Orange, Digi, UPC între orele 09:00 și 16:00
Informații despre programele Motivation:
Informații despre scaune rulante:
Informații despre serviciile de accesibilizare:
Informații despre Clinica Motivation:
Informații despre cum să ne susțineți:

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

