
    

 
 
 

 

28 Aprilie 2014 

Comunicat de presă 

Servicii noi pentru utilizatorii de scaune rulante 

Fundaţia Motivation România anunță începerea proiectului 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, cu suma de 245.136,32 Euro. Activitățile proiectului se 

implementează în regiunea București – Ilfov, în perioada 1 martie 2014 – 30 aprilie 2016.  

 

În București trăiesc 8,25% dintre persoanele cu dizabilități din România, numărul utilizatorilor de 

scaun rulant fiind estimat între 11.500 și 16.000 de persoane. Situația majorității persoanelor 

utilizatoare de scaun rulant din România este dominată de: izolare la domiciliu, cauzată de lipsa 

accesului la spațiul public, inclusiv în școli, insuficiența serviciilor de sprijin pentru sănătate și 

viață independentă, rezistența persoanelor în poziție de decizie de a aplica măsurile necesare pentru 

integrarea persoanelor cu dizabilități, lipsa de informare a elevilor, părinților, cadrelor didactice și a 

altor persoane din comunități privind abilitățile copiilor și adulților cu dizabilități și modul în care 

respectarea drepturilor lor contribuie la maximizarea acestor abilități și punerea lor în slujba 

comunității. 

 

Proiectul dezvoltă trei servicii noi pentru utilizatorii de scaun rulant: transport asistat și accesibilizare, 

îngrijire la domiciliu și grup de suport. Toate cele trei servicii au ca scop îmbunătățirea stării de 

sănătate, dezvoltarea abilităților de viață independentă și creşterea participării la viaţa socială a 144 

utilizatori de scaun rulant, copii și adulți.  

 

Proiectul își propune, de asemenea, sa informeze 500 de persoane din comunitate, fără dizabilități, 

printre care elevi, părinți, cadre didactice, cu privire la drepturile și abilitățile copiilor și adulților cu 

dizabilități locomotorii. În acest scop, se vor organiza demonstrații de sport în scaun rulant, tabere 

pentru copii cu și fără dizabilități, seminare și alte acțiuni informative. Acţiunile de promovare 

beneficiază de experiența specifică a partenerului, Fundaţia Special Olympics România, prin 

desfăşurarea în şcoli a seminarelor Participă! prin care elevii învață să accepte și să prețuiască 

diferențele dar și calitățile fiecărei persoane și sunt încurajați să se implice în proiecte de voluntariat. 

 

În cadrul proiectului, Fundația Motivation România va mai colabora cu școli, instituții, companii și 

membri ai comunităților, în efortul de a încuraja și sprijini integrarea socială a utilizatorilor de scaun 

rulant, adulți sau copii.    

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Alina Ioniţă, Asistent Proiect, tel.: 

0735.333.927, e-mail: a.ionita@motivation.ro. 

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org. 

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în 

sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Programele Fundației Motivation sunt create pentru a crește 

calitatea vieții beneficiarilor săi și pentru a asigura prezența lor activă în societate cu accent pe integrarea 

socială, educațională și profesională. Serviciile pe care le oferă acoperă o gama largă de nevoi, de la evaluare și 

echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață 

independentă alături de un instructor în scaun rulant. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare 

și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 10.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe 

informații pe www.motivation.ro. 
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