




Ne aflăm în anul 2011, când Fundaţia Motivation România va împlini 16 ani de activitate dedicată 
persoanelor cu dizabilităţi. La început de an aş vrea să transmit un mesaj de la suflet, pentru suflet 
tuturor celor care beneficiază de serviciile Fundaţiei Motivation.

Motivation este o fundaţie care se distinge în peisajul ONG-urilor din România. Şi cred că ea este 
specială datorită oamenilor care o compun, oameni care prin voinţa, forţa, lupta, determinarea şi 
implicarea lor au reuşit să devină un exemplu pentru ceilalţi. Angajaţii Motivation au făcut posibile 
adevărate minuni pentru fiecare beneficiar şi poate că e greu să scrii în raportul anual, unde pui cifre şi 
indicatori, despre bucuria şi emoţia trăită când primeşti un scaun, când mergi în tabără, când primeşti 
un premiu, când simţi că eşti sprijinit şi că nu eşti singur. Dar cred că asta e important.

În societatea românească actuală, în care termenul de normalitate este neînsemnat şi precar, trebuie 
să găsim calea să ne întoarcem la valori. Activitatea Fundaţiei Motivation face parte din sistemul de 
valori pe care orice societate doreşte să le aibă. Pentru mine şi pentru mulţi alţii Motivation reprezintă 
normalitatea.

Misiunea Fundaţiei Motivation este aceea de a oferi şansa unei vieţi normale şi demne persoanelor cu 
dizabilităţi din România.

Sa le fim alaturi!

Vlad Stamate, 13 ani
Câştigătorul Marelui Premiu al 

Galei Persoanelor cu Dizabilităţi 2010



Realizările lui 2010

2010 a fost un an plin pentru Fundaţia Motivation România.  Am împlinit 15 ani de activitate dedicată persoanelor 

cu dizabilităţi şi vieţii lor independente, aniversare care a coincis cu ridicarea unui nou sediu al Fundaţiei în 

localitatea Buda, judeţul Ilfov. Tot în 2010 am construit, împreună cu Habitat România şi cu sprijinul Fundaţiei 

Vodafone, o casă pentru 5 persoane cu dizabilităţi intelectuale aflate în grija noastră şi pentru trei colegi cu 

dizabilităţi locomotorii de la Motivation. Am derulat o campanie de strângere de fonduri pentru a finanţa 

participarea sportivilor cu dizabilităţi intelectuale de la Motivation la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics 

din 2011 de la Atena.

În cifre, în 2010, prin Programul de Recuperare Activă, cele 11 echipe regionale au ajutat 2733 de persoane cu 

dizabilităţi să beneficieze de servicii pentru viaţă independentă în cadrul stagiilor, taberelor şi seminariilor locale. 

892 de persoane au primit scaune rulante personalizate prin eforturile noastre. Echipa de facilitare a angajării 

persoanelor cu dizabilităţi a consiliat 1065 de persoane, 92 dintre acestea au fost angajate pe piaţa muncii, chiar 

şi în contextul crizei economice şi al interesului mai scăzut al angajatorilor.

Tot anul trecut, am reuşit să obţinem o finanţare pentru afacerea socială a Fundaţiei, Motivation SRL, prin care, în 

doi ani, 360 de persoane cu dizabilităţi locomotorii vor primi scaune rulante personalizate fără a mai fi nevoite să 

aştepte perioade îndelungate pentru decizia de finanţare din partea Casei de Asigurări de Sănătate. Unitatea 

protejată a avut un profit net de 300.487 lei.

Am organizat, împreună cu partenerii de la Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei, prima ediţie a Galei  

Persoanelor cu Dizabilităţi. Am fost organizatorii Conferinţei Internaţionale “Roţile schimbării – către servicii 

adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant din România”, ocazie cu care am lansat în limba română “Ghidul 

privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate” elaborat de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, în parteneriat cu USAID şi Societatea Internaţională de Protezare şi Ortezare. 

În 2011 ne dorim ca numărul persoanelor cu dizabilităţi angajate prin intermediul nostru să crească şi să sprijinim 

cât mai multe persoane cu dizabilităţi locomotorii pentru a beneficia de scaune rulante şi echipamente 

personalizate şi adaptate.

Pentru copiii şi tinerii noştri cu dizabilităţi din programul IMPACT ne dorim ca anul 2011 să le aducă o mai bună 

adaptare a serviciilor pe care le oferim, astfel încât tinerii noştri să dezvolte abilităţi de trai semi-independent şi să 

continue să participe la viaţa comunităţii în care trăiesc.



MOTIVATION SRL – CÂŞTIGĂTORUL CONCURSULUI ANTREPRENOR ÎN ROMÂNIA

PRIMA EDIŢIE A GALEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

FUNDAŢIA MOTIVATION, ÎN TOP FILANTROPI ROMÂNI

SUTE DE PERSOANE VOR PRIMI SCAUNE RULANTE PERSONALIZATE DE LA MOTIVATION SRL CU 

SPRIJINUL BCR

Motivation SRL, întreprinderea socială înfiinţată de Motivation pentru a oferi modele de încadrare în muncă 

pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru a genera venituri care să susţină programele Fundaţiei, a primit în iulie 

2010 marele premiu al concursului Antreprenor în România, un proiect Hotnews.ro derulat împreună cu Banca 

Transilvania şi Casa de avocatură Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii. Votul publicului a adus Motivation SRL şi locul trei 

al concursului dedicat afacerilor care nu şi-au pierdut entuziasmul şi optimismul pe timp de criză.

Fundaţia Motivation România, împreună cu Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei, a organizat, pe 16 

noiembrie 2010, la Bucureşti, prima ediţie a Galei Persoanelor cu Dizabilităţi. Gala s-a desfăşurat sub patronajul 

Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi a avut loc la Televiziunea Română, coproducătorul 

evenimentului. 99 de candidaţi au concurat pentru una dintre cele patru categorii de premiere: ''Oameni cu 

desăvârşire'' - categorie dedicată persoanelor cu dizabilităţi, ''Angajatorii Abilităţii'', ''Porţi deschise'' – pentru 

instituţii sau companii care şi-au accesibilizat sediile sau serviciile şi ''Promovează abilitatea''- dedicată ziariştilor 

care au înţeles să scrie responsabil despre acest domeniu. Vlăduţ Stamate, un copil cu tetrapareză spastică şi 

cu un IQ de 150, este câştigătorul categoriei ''Oameni cu desăvârşire''.

Fundaţia Motivation România a gestionat, în anul 2009, suma de 1,1 milioane de Euro, fapt care a clasat-o pe 

locul 7 în Top 20 Fundaţii din România realizat de revista Forbes România şi publicat în decembrie 2010. 

Clasamentul Forbes a fost realizat în funcţie de bugetul gestionat de fiecare dintre cele 20 de fundaţii în cursul 

anului 2009. 

Întreprinderea socială Motivation SRL a distribuit, în luna septembrie 2010, primele scaune rulante adaptate 

special nevoilor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în cadrul unui proiect sprijinit de Banca Comercială 

Română. BCR a acordat Motivation SRL un fond circulant de 20.000 de euro, care să soluţioneze constrângerile 

legate de perioada în care CAS-urile efectuează plăţile pentru scaunele rulante livrate persoanelor cu 

dizabilităţi. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de doi ani, timp în care peste 360 de persoane care obţin o 

decizie din partea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) privind decontarea fotoliului rulant vor primi scaunul 

rulant personalizat de la Motivation SRL. 



INTEGRAREA ÎN MUNCĂ 
A PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂŢI

În România, doar 12,7% dintre persoanele cu 

dizabilităţi care au capacitatea de a munci au 

un loc de muncă („Diagnostic: Exclus de pe 

piaţa muncii – piedici în ocuparea 

persoanelor cu dizabilităţi din România” 

SAR 2009). Programul oferă persoanelor cu 

dizabilităţi, care pot şi îşi doresc să lucreze, 

sprijin în identificarea de locuri de muncă şi 

mediază relaţia cu potenţialii angajatori. 

Acest program a apărut din nevoia de a oferi 

persoanelor cu toate tipurile de dizabilităţi 

sprijinul necesar pentru a parcurge un pas 

esenţial din drumul spre o (re)integrare 

socială completă: dobândirea unui loc de 

muncă!



ANGAJEAZĂ PERSOANE CU DIZABILITĂŢI PENTRU ABILITĂŢILE LOR !

În 2010, echipa Motivation din Programul de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi a consiliat 1065 

persoane cu dizabilităţi, dintre care 92 au fost angajate pe piaţa muncii, chiar şi în contextul crizei economice şi al 

interesului mai scăzut al angajatorilor din această perioadă.

Am oferit servicii pentru persoanele cu dizabilitati si angajatori cu precadere în Regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-

Est (cu Centrul regional la Piatra Neamt), Nord-Vest (Oradea) si Sud-Vest (Drobeta Turnu Severin). Aceste 

servicii sunt cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste în oameni! Fundaţia Motivation România ofera consiliere şi plasare 

pe piaţa muncii prin trei proiecte: 

-  ''START pentru egalitatea de şanse a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii'' (în parteneriat cu Shaw 

Trust din Marea Britanie şi Societatea Academică din România), prin care ne-am propus să facilităm 

accesul pe piaţa muncii al persoanelor cu diverse dizabilităţi, prin intermediul unui parteneriat 

transnaţional şi al colaborării cu direcţiile judeţene de asistenţă socială şi cu agenţiile de ocupare a forţei 

de muncă. Proiectul se defăşoară între noiembrie 2008 şi octombrie 2011;

- ''Şanse egale pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din România” 

(implementat în parteneriat cu Fundaţia Special Olympics din România şi SC Motivation SRL), prin care, 

începând cu august 2009, oferim oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi acompaniere pentru 

persoane cu dizabilităţi intelectuale;

- ''Incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi'' (proiect implementat de ActiveWatch - Agenţia 

de Monitorizare a Presei în parteneriat cu Fundaţia Motivation România şi alte organizaţii), care are drept 

scop creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.

Pe lângă serviciile oferite celor peste 1000 de persoane cu dizabilităţi, am lucrat şi cu aproape 200 de 

angajatori şi manageri, care au fost sensibilizaţi în ceea ce priveşte şansele egale şi acceptarea diversităţii în 

companiile lor, pentru a nu discrimina persoanele cu dizabilităţi pe piaţa muncii. Pe de altă parte, am avut întâlniri 

de instruire/informare cu peste 300 de angajaţi fără dizabilităţi, care şi-au îmbunătăţit astfel cunoştinţele şi 

atitudinile privind abilităţile persoanelor cu dizabilităţi şi nevoile lor de sprijin şi accesibilitate în muncă. 

Angajatorii şi candidaţii cu dizabilităţi s-au întâlnit faţă în faţă la patru târguri de locuri de muncă dedicate acestui 

grup dezavantajat, organizate în Bucureşti, Bacău, Oradea şi Craiova.

„În perioada aceea, căutam de 6 luni şi nu găseam loc de muncă. Am făcut contract cu Motivation şi, după câteva 

săptămâni, mi-au găsit de lucru. M-am angajat pe 2 august 2010 şi am luat post de Montaj pentru piese de ansamblu. În 

prima zi când m-am angajat, am avut emoţii; până la urmă m-am obişnuit cu colegii mei. În prima zi a fost greu, de fapt nici nu 

am lucrat, după câteva zile m-am obişnuit; am avut câteva colege bune care m-au ajutat. La început, am fost angajat pe 3 

luni, acum sunt pe perioadă nedeterminată, fiindcă mi-am depăşit targetul.“

Costel (foto, primul din dreapta), 21 de ani, cu deficienţe de auz



RECUPERAREA ACTIVĂ

În cadrul programelor noastre, un loc 

important îl ocupă instruirea pentru o viaţă 

independentă. Programul de recuperare 

activă este un program de instruire oferit 

utilizatorilor de scaune rulante, prin 

intermediul căruia aceştia învaţă să îşi 

înţeleagă dizabilitatea şi descoperă cum 

pot să fie activi în viaţa personală, socială şi 

profesională. Instruirea se realizează cu 

ajutorul unor instructori în scaune rulante 

care, pe baza modelului şi reuşitelor 

personale, îi ajută pe participanţi să îşi 

redobândească încrederea în propriile 

forţe.



PUTEREA DE A MERGE ÎNAINTE

În anul 2010, am înfiinţat două noi echipe regionale. Acestea acoperă regiunile de dezvoltare Centru şi Sud-Vest 

Oltenia. Cele 11 echipe de la Buda (Ilfov), Piatra Neamţ, Iaşi, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Piteşti, Ploieşti, 

Mehedinţi, Sibiu şi Timişoara au organizat tabere, stagii de recuperare activă, seminarii de instruire pentru viaţă 

independentă şi de conştientizare pe tot parcursul anului. În total, am organizat 406 de astfel de activităţi de 

instruire de care au beneficiat 987 persoane cu dizabilităţi, 498 membri de familie şi asistenţi personali şi 603 

specialişti.

În cadrul  stagiilor, 135 copii şi tineri cu dizabilităţi, alături de părinţi sau însoţitori, au participat la şedinţe de 

kinetoterapie şi electroterapie, au învăţat să folosească scaunul scaunului rulant, au făcut terapie ocupaţională 

şi au participat la sesiuni de consiliere psihologică individuală şi de grup. În perioada de stagiu, încurajăm 

contactul cursanţilor cu societatea. Aceasta este o barieră psihologică pe care majoritatea beneficiarilor noştri au 

afirmat că au trecut-o cu greu, suportul oferit de specialiştii Fundaţiei fiind important în depăşirea ei.

64 de persoane cu dizabilităţi au participat, în 2010, la taberele organizate de Motivation. Acestea înseamnă 

întâlniri de grup pentru participanţi şi părinţi, jocuri şi activităţi de terapie ocupaţională, vizite şi excursii în 

împrejurimi.

Aceste activităţi sunt co-finanţate de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), de Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte 

în oameni! şi de Fundaţia Vodafone România. Ele se derulează în parteneriat cu Societatea Academică din 

România, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Fundaţia Alpha Transilvană, Motivation Charitable Trust Marea Britanie 

şi alte organizaţii şi instituţii publice locale.

„Numele meu este Alexandru (foto) şi am 23 de ani. Sunt tetraplegic după o săritură în apă în urmă cu 5 ani. I-am întâlnit pe 

cei de la Motivation în iunie 2010. M-au vizitat acasă, în satul din Prahova în care locuiesc. În luna august, am luat parte la o 

tabără Motivation în Prahova. Aici am învăţat multe lucruri, pe care ar fi trebuit să le aflu imediat după accident, dar din 

păcate nimeni nu m-a învăţat: prevenirea escarelor, poziţionarea şi folosirea corectă a scaunului rulant şi multe altele. Am 

interacţionat cu alţi utilizatori de scaun rulant, mulţi tetraplegici ca mine. Am învăţat să fiu independent. Tabăra Motivation 

mi-a dat curaj din nou şi am început să gândesc că pot să redevin ce eram. După săptămâna petrecută cu echipa FMR, am 

început să pun în practică cele învăţate. Dar cea mai importantă lecţie este că pot avea o viaţă normală. Aşa că vreau să mă 

mut la oraş, să am o viaţă mai socială, să mă angajez.“



RECUPERAREA 

MEDICALĂ

Accesul la recuperare medicală este 

fundamental  pentru menţinerea şi  

îmbunătăţirea stării de sănătate şi a 

tonusului necesar unei vieţi active în 

societate.  Procedurile terapeutice se 

adresează persoanelor care au suferit 

accidente vasculare cerebrale, traumatisme 

vertebro-medulare, traumatisme cranio-

cerebrale, hernii de disc, paralizii cerebrale, 

distrofii musculare sau afecţiuni ortopedico-

traumatice.



SANATATEA ÎNSEAMNA MAI MULT DECÂT ABSENTA BOLII

În 2010, în cadrul programului de recuperare medicală am oferit consultaţii medicale de specialitate, 

kinetoterapie, electro şi termoterapie, consiliere psihologică în regim ambulator la Centrul de recuperare 

neuromotorie Panduri (Bucureşti) şi la Complexul ambulatoriu de kinetoterapie şi recuperare medicală situat 

în incinta Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.

Pe parcursul anului, 213 de persoane au beneficiat de serviciile noastre de recuperare medicală, ele 

participând la stagii cu durata de 10 zile. Dintre acestea, 90 sunt copii, iar 123 sunt adulţi cu diagnostice 

asociate complexe.

La finalul anului 2010, am relocat activitatea noastră de la Centrul de recuperare neuromotorie Panduri la 

Complexul ambulatoriu de kinetoterapie şi recuperare medicală din incinta Universităţii Naţionale de Educaţie 

Fizică şi Sport Bucureşti, Strada Verigei nr. 5, Sector 5 (zona P-ţa Progresul).

Programele individualizate de recuperare medicală sunt realizate sub îndrumarea unui medic de specialitate 

de către kinetoterapeuţi profesionişti pentru o gamă foarte largă de afecţiuni, atât pentru copii, cât şi pentru 

adulţi: Neurologie (Paralizie Cerebrală, Traumatism Vertebro-Medular, Accident Vascular Cerebral, Distrofie 

Musculară, etc), Reumatologie, Ortopedie, Geriatrie etc.

„

“

Mă numesc Peter Cristian Marius (foto) şi pe 15 februarie 2010 am fost implicat într-un accident rutier în urma căruia 
am suferit un traumatism vertebro-medular la nivelul coloanei cervicale. Am fost operat cu o săptămână mai târziu la 
spitalul Bagdasar Arseni, Bucuresti, diagnosticul fiind destul de crunt – tetraplegie completă. Dar toate acestea aveau 
să se schimbe radical odată cu ajungerea mea la centrul de recuperare Motivation. Ei bine, întâlnisem aici exact 
motivaţia de care aveam nevoie pentru a-mi atinge scopul, ţelul, şi anume acela de a merge din nou. Am muncit mai 
mult cu Mirela, o persoană care a crezut în mine şi cu care am reuşit într-un timp foarte scurt să ajungem la nişte 
rezultate deosebite. (…) Pentru mine, însă, a urmat o perioadă destul de neagră, trebuind să întrerup recuperarea 
timp de şase luni din cauza unor alte probleme de sănătate apărute, dar acum m-am întors. Unde? La marea 
speranţă ce se numeşte Motivation şi care sunt sigur că mă va ajuta, prin intermediul persoanelor de acolo, să îmi 
revin şi să îmi îndeplinesc visul de a merge din nou.



SCAUNELE RULANTE 
MOTIVATION

Istoria Motivation a început acum 15 ani cu 

producţia de scaune rulante. Principiul 

important căruia i-am rămas fideli în toţi 

aceşti ani este cel al asigurării celei mai 

bune soluţii de mobilitate pentru fiecare 

dintre cei care ne cer sprijinul. Scaunele 

rulante Motivation sunt adaptate fiecărui 

utilizator, fiind întotdeauna însoţite de 

instrucţiuni şi consiliere pentru deprinderea 

utilizării lor. Motivation este singurul 

furnizor de echipamente de mobilitate 

adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi 

motorii, inclusiv cu Infirmitate Motorie 

Cerebrală (IMC) din România.



MOBILITATE ŞI ÎNCREDERE

În anul 2010, cu ajutorul celor 11 echipe regionale, am sprijinit 892 de copii şi adulţi cu dizabilităţi motorii care 

aveau nevoie de un fotoliu rulant pentru a se deplasa. 

Echipele noastre au realizat evaluarea şi prescrierea personalizată a fotoliilor rulante pentru toate aceste 

persoane. Pentru 281 dintre acestea, copii cu dizabilităţi, inclusiv cu Infirmitate Motorie Cerebrală, echipamentul 

de poziţionare oferit de Motivation este singura posibilitate de a duce o viaţă sănătoasă şi de a-şi dezvolta 

abilitatea de a se hrăni, de a se juca şi a interacţiona cu cei din jurul lor.

460 dintre echipamentele de mobilitate distribuite în 2010 au fost decontate de Casele Judeţene de Asigurări de 

Sănătate, inclusiv 164 de scaune rulante distribuite copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi datorită sprijinului 

suplimentar al Fundaţiei Vodafone România.

273 de fotolii rulante standard şi 24 de fotolii rulante WorldMade au fost distribuite gratuit, fiind donate cu sprijinul 

financiar al Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Deoarece în România sunt multe persoane care au acces redus la scaune rulante adaptate sau sisteme de 

poziţionare, Fundaţia Motivation România a creat un fond destinat sprijinirii acestora. Banii colectaţi în acest 

fond sunt folosiţi fie pentru a acoperi diferenţa dintre suma pe care o decontează Casa de Asigurări de Sănătate 

(CAS) şi costul real al unui scaun rulant, fie pentru a acoperi costul total al unui scaun rulant pentru cei care nu se 

încadrează în condiţiile stabilite de CAS pentru a obţine un astfel de echipament: nu au trecut cinci ani de la 

achiziţionarea ultimului scaun rulant prin CAS (cum este cazul copiilor care sunt în perioada de creştere şi au 

nevoie să schimbe scaunul în acest interval de 5 ani). 

„

“

Mă numesc Marian (foto). Sunt din judeţul Prahova, din mediul rural. Am vârsta de 14 ani. La vârsta de trei ani, am 
avut un accident de maşină care s-a soldat cu amputaţie dublă. Am fost internat la urgenţe, unde am primit tratament 
medical adecvat. Ulterior, nu am avut probleme din punct de vedere medical. Însă necesitatea unui scaun rulant este 
foarte mare. Sunt o persoană activă, care merg la şcoală întotdeauna. Şi scaunele rulante pe care le-am avut de-a 
lungul timpului s-au degradat foarte uşor. Fundaţia Motivation România mi-a donat un scaun rulant special adaptat 
pentru drumurile de ţară. Mi-au schimbat în totalitate viaţa. Acum mă pot deplasa şi pot să merg şi la şcoală. Înainte nu 
puteam ieşi din casă. Am învăţat să dansez în scaun. Acum le mulţumesc pentru ajutorul dat.



IMPACT PENTRU COPII 
ŞI TINERI CU 
DIZABILITĂŢI

Proiectul IMPACT a fost iniţiat în anul 2002 
cu sprijinul Fundaţiei Mosaic (SUA) şi al 
Alianţei Internaţionale IMPACT printr-o 
finanţare USAID-World Learning în cadrul 
programului ChildNet. Până în prezent, 
Motivation a dezinstituţionalizat 37 de copii 
cu dizabilităţi din Centrul de Plasament Nr. 4 
Tâncăbeşti (Ilfov). 27 dintre aceştia locuiesc 
în cele cinci case de tip familial ale 
organizaţiei, iar 10 în familii de plasament şi 
familii naturale. Copiii beneficiază de servicii 
de kinetoterapie, logopedie, psihoterapie, 
terapie ocupaţională, servicii educative în 
Centrul de Zi Motivation, la şcoli speciale şi 
de masă, activităţi sportive şi instruire 
vocaţională.



ANUL 2010, UN AN CU IMPACT

2010 a fost anul voluntarilor pentru programul IMPACT. Lună de lună, zeci de voluntari au fost alături de copiii şi 

tinerii noştri din casele de la Bragadiru şi Cornetu. Atelierul de terapie ocupaţională a fost de asemenea vizitat de 

voluntari, care au pictat alături de tinerii noştri. Activitatea atelierului a fost, de altfel, una dintre cele mai 

importante din cadrul programului. Alături de terapeutele Monica şi Ramona, copiii şi tinerii cu dizabilităţi 

intelectuale au făcut obiecte tot mai frumoase din pastă Fimo, din lut şi din ipsos. Sărbătorile au fost perioade 

frumoase şi pline pentru “meşterii noştri”, zeci de firme făcând donaţii în schimbul bijuteriilor realizate de ei. Cu 

aceste donaţii am reuşit să facem lucrări de renovare la toate cele trei case de tip familial în care locuiesc copiii şi 

tinerii noştri.

Centrul de Zi s-a mutat în casă nouă. Spaţiile care adăposteau atelierul de tipografie, secretariatul şi 

contabilitatea au fost reamenajate şi transformate în săli de kinetoterapie, psihopedagogie, logopedie. Copiii şi 

tinerii noştri se bucură de spaţiul pictat şi aranjat cu drag de către toţi angajaţii Centrului. S-au mai bucurat şi că 

Barb şi Richard Carman de la Mosaic le-au fost alături timp de trei luni, în vară, cei doi dând o mână de ajutor la 

îmbunătăţirea programului IMPACT.

În cadrul programului IMPACT a fost semnat un parteneriat special, cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

În luna iunie, deţinuţii au lucrat la sera de legume de la casele din Bragadiru, iar în fiecare sfârşit de săptămână 

copiii şi tinerii noştri îi primesc în vizită pe angajaţii Administraţiei Penitenciarelor, care le-au devenit prieteni 

dragi. Serbarea de Crăciun a fost organizată la Penitenciarul Rahova, unde deţinuţii i-au acompaniat pe copiii şi 

tinerii din IMPACT la diverse instrumente muzicale.

Sponsorizările au fost de mare ajutor anul acesta: o parte din hrana copiilor şi a tinerilor noştri a fost oferită sub 

formă de sponsorizare de companiile din comunitate, cu sprijinul Lindab una dintre casele din Bragadiru are un 

nou acoperiş, iar la casa din Cornetu a fost montat un loc de joacă adaptat. Persoane fizice şi firme care cred în 

importanţa responsabilităţii sociale au răspuns apelului campaniei de strângere de fonduri lansată la începutul 

anului împreună cu Fundaţia Special Olympics din România (SOR). Mai multe firme şi persoane fizice au donat 

9.700 EURO, sumă din care se finanţează antrenamentele sportivilor Motivation şi deplasarea lor la Atena, unde 

vor participa la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics 2011. Nadia Comăneci, vicepreşedintele mişcării 

Special Olympics, a participat, pe 26 aprilie, la o conferinţă de presă organizată împreună cu SOR pentru a le 

mulţumi sponsorilor. Un alt lucru important care s-a întâmplat în 2010 a fost mutarea lui Edi şi a lui Marian, doi 

dintre tinerii cu dizabilităţi dezinstituţionalizaţi, alături de colegii în scaun rulant de la Motivation care locuiesc la 

Buda. Viaţa lor s-a schimbat, iar cei doi sunt din ce în ce mai independenţi.

„

“

Îmi place la casa din Buda. Am camera mea, îmi fac ordine şi prietenii de aici mă ajută să îmi fac mâncare. Ziua merg 
în atelier şi ajut. Sunt tot timpul cu Edi, care are şi el camera lui, aproape de mine. Oamenii de aici ne ajută şi la teme 
şi am stat împreună de sărbători. Este ca şi cum am avea o familie mare  (Marian, 15 ani, foto)



ÎNTREPRINDERI 

SOCIALE MOTIVATION

Motivation SRL a început cu producţia de 

scaune rulante personalizate în anul 2001 şi 

funcţionează ca unitate protejată, peste 30% 

din angajaţi fiind persoane cu dizabilităţi. 

Serviciile oferite mai includ consiliere şi 

formare privind dizabilitatea, tehnologii 

asistive, tipografia digitală şi altele. Pe lângă 

iniţiativele derulate prin SC Motivation SRL, 

Fundaţia Motivation promovează economia 

socială şi prin proiecte destinate implicării 

productive a propriilor beneficiari în 

generarea de venituri care să asigure 

autofinanţarea programelor nonprofit.



MOTIVATION SRL, MODEL DE INTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂ?I

MOTIVATION2PRINT

OBIECTE DECORATIVE REALIZATE DE TINERII CU DIZABILITĂŢI DIN CASELE MOTIVATION

SERELE MOTIVATION

Motivation SRL a avut, în 2010, un profit net de 300.487 lei. Domeniile principale de activitate a societăţii sunt 

distribuţia scaunelor rulante şi consumabilelor urinare prin Casa de Asigurări de Sănătate, adaptările auto pentru 

persoanele cu dizabilităţi locomotorii şi furnizarea de servicii, inclusiv consultanţă şi instruire privind 

dizabilitatea, contractate de agenţi economici potrivit legii 448/2006. 78 autovehicule au fost adaptate pe 

parcursul anului de întreprinderea noastră socială, care este autorizată din 2007 de Registrul Auto Român să 

ofere acest serviciu. Profitul Motivation SRL va fi reinvestit pentru a dezvolta activităţi generatoare de venituri şi 

va susţine activităţile nonprofit ale Fundaţiei Motivation.

Tipografia Motivation a realizat în 2010 venituri în valoare de 22.500 lei din tipărirea de cărţi de vizită, broşuri, 

postere şi calendare. Motivation2Print a asigurat şi o parte din necesarul de tipărituri al Fundaţiei Motivation.

În atelierul de terapie ocupaţională, tinerii cu dizabilităţi din casele noastre au realizat produse decorative din 

ipsos, lut, pastă Fimo şi lumânări parfumate. Produsele au fost prezentate la diferite expoziţii organizate cu 

ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun la BRD, Oracle, Green City, Acvatot, Baumax, Florăria Olandeză din 

Bucureşti, Pro TV şi la diferite târguri de profil. Donaţiile obţinute au fost folosite pentru susţinerea financiară a 

programului IMPACT.

Tinerii cu dizabilităţi din casele noastre ajută la cultivarea legumelor în cele două sere Motivation din Bragadiru. 

Produsele muncii lor sunt folosite pentru prepararea hranei zilnice în casele de tip familial şi sunt vândute în 

comunitate. Banii astfel obţinuţi sunt folosiţi tot pentru susţinerea programului IMPACT.

„
“

Unul dintre puţinele exemple de afacere socială care funcţionează acum în România este cea creată pe lângă Fundaţia 
Motivation România.  Aceasta este prezentarea făcută în cadrul conferinţei de presă Social Business Tour, în care 
preşedintele executiv BCR, Dominic Bruynseels (foto) arată un scaun rulant Motivation.



SPORT ÎN SCAUN 

RULANT

Motivation promovează sportul în scaun 

rulant ca argument important în susţinerea 

dreptului persoanelor cu dizabilităţi la 

integrare. Sportul încurajează utilizatorii de 

fotoliu rulant să îşi recunoască şi preţuiască 

abilităţile, să rămână activi şi implicaţi în 

societate. Evenimentele sportive în scaun 

rulant sunt un prilej de celebrare a 

mobilităţii, performanţei şi fair-play-ului.



MOBILITATE, FAIR-PLAY ŞI CURAJ

Fundaţia Motivation Romania a organizat, în mai 2010, Competiţia de înot aniversară Motivation-Vodafone, care 

a făcut parte din suita de evenimente organizate de către Motivation cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate în 

dezvoltarea de programe pentru persoanele cu dizabilităţi din România. La eveniment au participat 24 de 

angajaţi Vodafone şi 12 angajaţi Motivation, care au concurat în echipe mixte de înotători cu şi fără dizabilităţi, 

competiţia fiind moderată de Cristian Ţopescu.

Tot în mai 2010, echipa de înotători în scaun rulant de la Motivation, din care fac parte şi colegi de la Special 

Olympics, a participat la "Maratonul celor 24 de ore de înot", competiţie ce are loc anual la Braşov. Pentru prima 

dată, cinci persoane cu deficienţe de vedere din Cluj au intrat în echipă.

Ne-am antrenat, anul acesta, şi pentru meciurile de baschet în scaun rulant. O demonstraţie specială a avut loc 

la Ploieşti, în iunie, unde membrii echipei Motivation au jucat alături de angajaţii Baumax, pentru a le mulţumi 

pentru sprijinul acordat programului IMPACT. Prietenii de la Baumax au învăţat astfel cum se foloseşte un scaun 

rulant şi cum pot ajuta un utilizator de scaun rulant la nevoie.

Pe 3 octombrie 2010, 5 sportivi de la Motivation au participat la Crosul Loteria Română Aleargă pentru 

Sănătatea Ta! , alături de alţi utilizatori de scaun rulant. După ce au încheiat traseul de 4 kilometri, toţi colegii 

noştri au câştigat premii la Categoria Persoane cu dizabilităţi.

La Crosul Raiffeisen, cei cinci sportivi de la Motivation au participat la proba de 4 kilometri şi la cea de 

semimaraton. Ghiorghi Filip de la Motivation a luat locul I la semimaraton în scaun rulant, după 21 de kilometri 

parcurşi în 2 ore şi 40 de minute.

„

“

Copiii şi tinerii cu dizabilităţi intelectuale de la Motivation au participat, în 2010, la Jocurile Naţionale Special Olympics 

România organizate la Satu Mare. Ancuţa (foto), o tânără de 19 de ani, provenită din Centrul de plasament Tâncăbeşti, 

este una dintre sportivele care a participat la competiţia de la Satu Mare. Ea va reprezenta România, alături de alţi tineri cu 

dizabilităţi de la Motivation, la Jocurile Mondiale Special Olympics ce vor fi organizate la Atena în iunie 2011.
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Fundaţia Motivation România - Bilanţ 2010

31-dec.-10 31-dec.-09

RON RON

Active şi credite ale organizaţiei

Active imobilizate

Imobilizări necorporale 46,227 27,773

Imobilizări corporale 3,063,973 2,727,660

Total active imobilizate 3,110,200 2,755,433

Active circulante

Stocuri 343 11,167

Creanţe 18,453,087 280,581

Numerar 2,118,043 692,794

Total active circulante 20,571,473 984,542

Creditori

datorii ce trebuie plătite în mai puţin de un an

- venituri în avans (10,000,848) (783,218)

- alţi creditori (9,607,890) (396,010)

- leasing (275,806) (113,843)

datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an

- leasing (30,527) (43,819)

Active circulante nete 656,402 (352,348)

Capitaluri ale fundaţiei

Excedent/deficit 3,668,292 2,304,775

Rezerve din reevaluări 98,310 98,310

Total capitaluri ale Fundaţiei 3,766,602 2,403,085

An fiscal 2010 An fiscal 2009

Venituri din proiecte

Finanţări din afara ţării 2,072,708 1,542,544

Finanţări publice 4,504,931 2,089,765

Finanţări de la agenţi economici 98,959 772,591

Donaţii, sponsorizări 592,035 254,352

Total venituri din proiecte 7,268,633 4,659,253

Total cheltuieli 7,294,115 4,723,725

Excedent/deficit (25,482) (64,472)

Excedent/pierdere financiară (38,929) 879

Rezultatul net al exerciţiului financiar (64,411) (63,593)

Fundaţia Motivation România - Cont de profit şi pierdere

SC Motivation SRL - Bilanţ 2010

31-dec.-10 31-dec.-09

RON RON

Active

Active imobilizate

Terenuri, clădiri şi echipamente 513,515 109,124

Subtotal 513,515 109,124

Active circulante

Stocuri 210,887 140,914

Creanţe 530,723 304,287

Numerar 287,769 178,308

Subtotal 1,029,379 623,509

Active totale 1,542,894 732,633

Datorii

Capital şi rezerve

Capital subscris 200 200

Rezerve 34,016 40

Rezultat reportat 416,029 191,518

Subtotal 450,245 191,758

Datorii curente

Datorii comerciale 179,751 133,802

Împrumuturi şi leasing 744,988 283,748

Dividende 115,585 92,165

Alte datorii 52,325 31,160

Subtotal 1,092,649 540,875

Total Capital şi Datorii 1,542,894 732,633

SC Motivation SRL - Cont de profit şi pierdere

An fiscal 2010 An fiscal 2009

Venituri 1,720,762 1,350,887

Producţie în curs de execuţie (11,959) (2,871)

Materiale consumabile (67,939) (85,097)

Mărfuri (875,943) (645,316)

Salarii şi asimilate (185,248) (241,720)

Amortizare (15,230) (8,782)

Altele (169,507) (192,914)

Profit/ pierdere de exploatare 394,936 174,187

Profit/pierdere financiară (36,973) (10,655)

Profit brut 357,963 163,532

Impozit pe profit 57,476 27,628

Profit net 300,487 135,904



CUM PUTEŢI AJUTA

FII ALĂTURI DE MINE!

În 2010, Fundaţia Motivation România a lansat programul „Fii Alături de Mine!”, prin intermediul căruia încercăm 

să găsim donatori pentru fiecare dintre cei 27 de copii şi tineri cu dizabilităţi intelectuale aflaţi în grija noastră. Cu 

ajutorul donatorilor şi finanţatorilor noştri, am reuşit să ne respectăm promisiunea timp de nouă ani. Şi voi îl puteţi 

ajuta pe unul dintre copiii şi tinerii dezinstituţionalizaţi de Motivation în cadrul programului IMPACT, iniţiat în 

2002. Fii alături de noi şi ajută-ne să facem acest lucru şi în anii care urmează! Citeşte povestea fiecărui copil pe 

www.motivation.ro, alege-l pe cel pe care vrei să îl susţii şi trimite-ne lunar donaţia ta prin transfer bancar, prin 

PayPal sau direct. Noi iţi vom trimite periodic ştiri despre progresele realizate de copilul pe care îl ajuţi şi despre 

noile programe prin care Motivation îi face viaţa mai frumoasă. Fiecare mână de ajutor contează!

Nu uita să menţionezi pe buletinul bancar numele copilului sau tânărului pe care îl susţii!

FONDUL SCAUNELOR RULANTE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Deoarece în România sunt multe persoane care au acces redus la scaune rulante adaptate sau sisteme de 

poziţionare, Motivation a creat un fond destinat sprijinirii acestora. Banii colectaţi sunt folosiţi pentru a acoperi fie 

diferenţa dintre suma pe care o decontează Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) şi costul real al unui scaun 

rulant, fie costul total al unui scaun rulant pentru cei care nu se încadrează în condiţiile stabilite de CAS pentru a 

obţine un astfel de echipament: nu au trecut cinci ani de la achiziţionarea ultimului scaun rulant prin CAS (cum 

este cazul copiilor care sunt în perioada de creştere şi au nevoie să schimbe scaunul în acest interval).

Puteţi ajuta o persoană cu dizabilităţi din România să primească un scaun rulant adaptat nevoilor sale făcând o 

donaţie prin PayPal, direct pe site-ul motivation.ro, sau într-unul din conturile de mai jos. 

Nu uita să menţionezi  Fondul Scaunelor Rulante pe buletinul bancar şi ne vei ajuta să-i ajutăm!

Datele de care ai nevoie pentru a ne trimite lunar donaţia ta sunt:

Fundaţia Motivation România
Cont RON: RO 98 RNCB 0071 0114 2739 0030 
Cont EUR: RO 78 RNCB 0071 0114 2739 0002
Cont USD: RO 51 RNCB 0071 0114 2739 0003
deschise la Banca Comercială Română, Sucursala Plevnei

Poţi dona prin PayPal sau direct pe www.motivation.ro
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Romania
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Le mulţumim tuturor celor care în 2010 au direcţionat către Motivation 2% din impozitul pe venit. 
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 împlini acest vis şi în 2011!

Corporation of the Presiding Bishop of 
the Church of Jesus Christ of 

Latter day Saints

CONSILIUL DIRECTOR

Silviu Hotăran
Eugen Voicu

Ian Bruce
Stuart Innes



Telefonul utilizatorului de scaun rulant: 

(Linia se poate apela gratuit din următoarele reţele: 
Romtelecom, UPC, Vodafone, Orange, Telemobil, 
Cosmote.)

Informaţii despre programele Motivation:
info@motivation.ro 

Informaţii despre scaune rulante: 
sales@motivation.ro

Informaţii despre angajare persoane cu dizabilităţi: 
angajare@motivation.ro

Informaţii şi comenzi atelier tipografic: 
print@motivation.ro 

Informaţii despre cum puteţi să ne susţineţi: 
fiialaturidemine@motivation.ro 

0800.030.668

Fundaţia Motivation România

Adresa: Str. Podişor Nr.1, loc. Buda, Com. Cornetu, Jud. Ilfov, România, 077071
Tel: +4 021 448 02 42 
Fax: +4 021 448 11 07
 www.motivation.ro

Bucureşti - Ilfov

Ploieşti
Piteşti

Galaţi

Sibiu

Târgu Mureş

Piatra Neamţ

Iaşi

Drobeta 
Turnu Severin

Timişoara

Oradea

Centre regionale


