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INCHEIEREA PROIECTULUI „RETEA PENTRU INCLUZIUNE” 
 
 
Fundatia Motivation Romania anunta incheierea proiectului „Retea pentru incluziune” cofinantat din 
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. INVESTESTE IN OAMENI! Numar de contract: POSDRU/14/6.1/S/8. 
 
Proiectul „Retea pentru incluziune” a fost derulat de Fundatia Motivation Romania in parteneriat cu 
Societatea Academica din Romania si Motivation Charitable Trust, Marea Britanie si avut ca obiectiv 
general dezvoltarea unei retele de servicii de calitate si inalt specializate pentru persoanele cu dizabilitati 
din Romania care sa duca la dezvoltarea unei societati incluzive in care participarea tuturor membrilor 
este incurajata si respectata.  
 
Retea pentru incluziune, proiect strategic, a fost derulat in perioada 02 decembrie 2008 - 2 decembrie 
2011, la nivelul a trei regiuni de dezvoltare din Romania: Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, Centru 
si Sud Vest Oltenia. 
 
Rezultatele proiectului Retea pentru incluziune la finalizarea proiectului:  
 
Infiintarea a trei Centre de Training Regionale: Prahova, Sibiu si Mehedinti, care au furnizat servicii 
pentru un numar de 1614 persoane cu dizabilitati fizice din grupul tinta, in judetele celor trei regiuni de 
dezvoltare.  
 
In proiect au fost elaborate 1321 planuri de interventie individuala personalizata. Planurile de interventie 
au avut rolul de a planifica serviciile pe care beneficiarii le-au primit in proiect. Totodata persoanele cu 
dizabilitati au primit consiliere in cadrul proiectului cu privire la obtinerea drepturilor in baza legii 
448/2006.  
 
Au avut loc un numar de 706 vizite la domiciliul beneficiarilor. Membii echipelor centrelor de training 
regionale alcatuite din instructor (utilizator de scaun rulant) si kinetoterapeut, s-au deplasat la domiciliul 
beneficiarilor pentru evaluare si prescriere echipament de mobilitate, evaluare accesibilitate, intocmire 
plan de interventie, consiliere de baza pentru obtinerea drepturilor in baza legii 448/2006.  
 
Au fost furnizate servicii de instruire pentru viata independenta pentru: 

- 210 persoane cu abilitati scazute, in cadrul a 38 de stagii de recuperare activa, cu durata de 2 
saptamani, care s-au derulat la sediul celor trei centre de training regionale 

- 357 persoane cu abilitati medii, in cadrul a 37 de stagii de intruire pentru viata independenta cu 
durata de trei zile, care s-au desfasurat in localitati din cele trei regiuni de dezvoltare.  

 
Au avut loc 1334 de evaluari si prescrieri de echipamente de mobilitate si asistive adaptate pentru 
beneficiarii din grupul tinta. Acest serviciu a fost oferit persoanelor cu dizabilitati locomotorii in vederea 
cresterii gradului de mobilitate. In acest sens a fost realizata o evaluare complexa, ce a presupus 
efectuarea unor masuratori somatometrice specifice, in urma carora a avut loc prescrierea unui 
echipament ajutator adaptat nevoilor individuale ale persoanei respective.  
 



 

 

  

Au avut loc 86 de seminarii de prezentare a notiunilor esentiale in recuperarea activa a persoanelor cu 
dizabilitati la care au participat 704 persoane cu dizabilitati si 799 persoane fara dizabilitati (membri de 
familie, specialisti, personal ingrijire directa, studenti, s.a) 
 
Instruire si schimb de experienta pentru specialistii implicati in Centrele de Training Regionale. 

- Au avut loc trei sesiuni de instruire initiala, pentru instruirea membrilor celor trei centre de training 
regionale infiintate in proiect, cu sprijinul partenerului Motivation CharitableTrust, Marea Britanie 

- Au avut loc 3 intalniri anuale pentru evaluare, schimb de experienta si planificare in cadrul 
proiectului, cate una in fiecare an de proiect, cu sprijinul partenerului Motivation CharitableTrust, 
Marea Britanie 

 
A fost realizata o analiza la nivel national in randul persoanelor cu dizabilitati si institutiilor active in 
domeniu pentru identificarea principalelor motivatii si piedici in ceea ce priveste accesul persoanelor cu 
dizabilitati motorii la echipamente de mobilitate si servicii de instruire privind folosirea acestora, cu 
sprijinul partenerului Societatea Academica din Romania si au fost elaborate doua documente: 

1. Raport de cercetare “Imobilizat la domiciliu. Criza finanţării de scaune rulante în România” 
2. Policy Brief „Imobilizat sau integrat? Statul şi accesul la echipamente de mobilitate şi la servicii de 

viaţă independentă”. 
Acestea au fost distribuite la nivelul celor trei regiuni de dezvoltare: Sud Muntenia, Centru si Sud Vest 
Oltenia, precum si in cadrul unor seminarii care au avut loc la Bucuresti, Sibiu si Ploiesti, si cu ocazia 
conferintei nationale „Mobilitate şi Sănătate. Modele de prescriere echipamente de mobilitate şi 
recuperare medicală pentru persoanele cu dizabilităţi” care a avut loc la Bucuresti in data de 20 
octombrie 2011.  
 
Au avut loc intalniri cu companii, autoritati locale, organizatii neguvernamentale – pentru prezentarea 
proiectului a serviciilor, a situatiei persoanelor cu dizabilitati motorii din regiune si au fost intocmite 52 de 
parteneriate cu actori relevanti din cele trei regiuni de dezvoltare. Au fost stabilite 41 planuri de actiune 
locale pentru rezolvarea unor nevoi identificate in vederea integrarii persoanelor cu dizabilitati in 
comunitate 
 
Pentru detalii privind derularea proiectului si rezultatele acestuia poate fi contactata d-na Elena Filip, 
manager proiect, la telefon 0745.079.104 sau e-mail e.filip@motivation.ro 
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