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Acest material a fost tipărit de Fundația Motivation
România în cadrul proiectului „Parteneri pentru
Servicii de Viață Independentă”, co-finanțat
printr‑un grant din partea Elveției prin intermediul
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană
extinsă.
Materialul nu poate fi reprodus nici integral, nici
pe fragmente, fără menționarea sursei și fără
permisiunea scrisă a Fundației Motivation România.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Programului de
Cooperare Elvețiano-Român.
Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui
material revine Fundației Motivation România.
publicat în mai 2017
Credit foto copertă: Cosmin Moței

„Înainte îmi spuneam astăzi mă
ajută mama, doar acum că sunt
obosită, doar de data asta să mă
îmbrac mai repede. Acum am
descoperit că pot și că vreau.
Vreau să nu depind de nimeni. Îmi
doresc să fiu super-independentă,
să mă descurc singură, să mă
angajez. Să pot să conduc – este
visul meu.”

Adina are 28 de ani. Spune despre ea că îi place
frumusețea, îi place să asculte muzică și să danseze.
De la 11 ani are nevoie să folosească un scaun rulant.
De atunci și până a ajuns să spună încrezătoare și
cu tărie că vrea și că poate, au trecut mai bine de 17
ani. E greu să ieșim din zona noastră de confort și să
alegem conștient să facem asta.
E și mai greu, am zice, să ieși forțat din zona ta
de confort. Așa i s-a întâmplat Adinei la 11 ani, din
cauza polineuropatiei, și așa se întâmplă în fiecare an

cu mii de oameni din România. Sunt oameni care au
avut accidente de tot felul – auto, de înot, prin cădere
de la înălțime - și care au nevoie de îndrumare ca să
reușească să facă altfel lucrurile pe care le făceau și
înainte. Sunt oamenii cu leziuni medulare pe care noi
îi ghidăm spre o viață independentă.
Trecerea la statutul de utilizator de scaun rulant
este un proces, așa cum și trecerea spre o viață
independentă este un proces. Diferența dintre ele
ține de durată și de complexitate. Oamenii ajung
să aibă nevoie de scaun rulant într-o clipă, dar le ia
luni și chiar ani, ca în cazul Adinei, ca să îl folosească
pentru a-și găsi un nou drum. Misiunea noastră este
să facem tranziția mai ușoară și să ne asigurăm că în
oricare punct al procesului se află fiecare, noi suntem
acolo pentru a-i ajuta să își găsească drumul spre un
trai independent.
Fiecare victorie a celor care ajung la noi pentru
recuperare activă înseamnă o viață schimbată în
bine. Poate să fie vorba de Adina, care a trecut un
prag singură în scaunul rulant, de Florin care a
învățat să se încalțe singur sau de Fabian, care și-a
descoperit pasiunea pentru sport în scaun rulant.
Cu toții putem să fim parte din acest proces și să
sprijinim oamenii din jur pentru a-și descoperi și
promova abilitățile, câte puțin în fiecare zi.
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Cuvânt
înainte

Realizările
anului 2016

3.378

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

27

de tineri cu
dizabilităţi
dezinstituţionalizaţi
continuă să trăiască
și să se bucure de
grija familiei
Motivation

222

de persoane
cu dizabilităţi
locomotorii au
învăţat să
manevreze scaunul
rulant la stagiile de
recuperare activă

102
71

de voluntari din
companii au legat
prietenii cu
tinerii noștri, la
Motivation sau în
excursii prin ţară

specialiști și-au
dezvoltat
competenţele
în domeniul
serviciilor pentru
persoanele cu
dizabilităţi din
România

50

1.000

de curse de transport
adaptat pentru
persoane cu mobilitate
redusă realizate de
întreprinderile
sociale sprijinite

credit foto: cătălin cazacu

de persoane din
categorii dezavantajate
au obţinut locuri de
muncă cu sprijinul
Motivation

credit foto: sorin petculescu
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1. Lui Marian îi este
ajustat scaunul
rulant, la oprirea
Caravanei Mobilității
în Vișinești, jud.
Dâmbovița, iunie
2016.
2. Florin exersează
aruncarea la panou la
o sesiune de instruire
la Buda, jud. Ilfov,
octombrie 2016.
3. Atelierul de
reparații și adaptări
ale scaunelor
rulante din Caravana
Mobilității, iunie 2016.

 Evaluarea și
prescrierea
personalizată a
scaunului rulant

credit foto: sorin petculescu
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 Adaptarea la nevoile
utilizatorului
 Instruire privind
manevrarea scaunului
rulant
 Întreținere și
monitorizare

kilometri parcurși de
echipele Motivation
pentru a oferi scaune
rulante și servicii
tinerilor cu dizabilități
locomotorii din
zone rurale, izolate
sau sărace

1.946

scaune rulante și
echipamente de
mobilitate donate

52 de

tineri
cu dizabilități
locomotorii din
localități rurale,
izolate sau sărace
au primit scaune
rulante noi, reparații
sau adaptări la
Caravana Mobilității
și la sesiunile de
instruire pentru viață
independentă

Echipamente
de mobilitate

Florin avea un scaun rulant vechi și degradat, fără suport
de picioare și pe alocuri ruginit. Atunci când l-au întâlnit,
colegii noștri i-au explicat că ar putea fi mult mai activ. În
urma evaluării, i-au înlocuit echipamentul cu unul potrivit
pentru dimensiunile și abilitățile lui. „M-am învățat repede
cu scaunul rulant nou. E mult mai sigur și am exersat chiar
și coborârea treptelor”.
florin, 21 de ani
A primit un scaun rulant potrivit și a învățat să îl folosească
la Motivation (foto 2)

E

chipamentul de
mobilitate potrivit
este esențial pentru
sănătatea, funcționarea și
redobândirea traiului independent
al persoanelor cu dizabilități
locomotorii. Scaunul rulant
corespunzător previne apariția
complicațiilor medicale și izolarea.
Motivation România pune în
aplicare principiile furnizării
echipamentelor de mobilitate
adaptate diagnosticului, nevoilor
și abilităților utilizatorului,

în acord cu recomandările
Organizației Mondiale a Sănătății
(OMS). Odată cu echipamentul
de mobilitate, fiecare utilizator
primește instruire pentru folosirea
corectă și în siguranță a scaunului
rulant.
Tehnicienii Motivation, care
realizează evaluarea individuală
și prescrierea scaunelor rulante,
au absolvit cursuri de formare
certificate, bazate pe curricula
OMS.
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1. Florin exersează
coborârea treptelor
sub îndrumarea
instructorului de
viață independentă,
la Caravana
Mobilității.
2. Mirel reușește să
coboare treptele
în scaun rulant la o
sesiune de instruire,
aprilie 2016.
3. Simi exersează
tehnica echilibrului
pe două roți, ianuarie
2016.

 Tehnici de
manevrare a scaunului
rulant
 Îngrijire și igienă
personală

credit foto: sorin petculescu
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 Prevenirea
escarelor și infecțiilor
urinare
 Adaptarea locuinței,
mașinii, locului de
muncă
 Angajare și drepturi

de persoane
și-au redobânit
independență în
scaun rulant la
sesiunile de
recuperare activă

173

de apeluri gratuite
la Call Center-ul
Motivation
0800 030 762

64

de tineri cu
dizabilități
locomotorii au
făcut recuperare
MIRA asistată de
calculator

44

de adulți și copii
cu dizabilități au
primit servicii de
transport asistat

Recuperare
activă

„Cu ajutorul Motivation, am ajuns să mă descurc
singur și să mă gândesc că trebuie să fim
bucuroși. Indiferent ce ne dă viața, trebuie sa
mergem mai departe cu zâmbetul pe buze. Am
învățat multe lucruri – cum să mă descurc singur,
deplasarea cu scaunul rulant, transferul din
pat în scaunul rulant, am jucat și baschet. Sunt
multe lucruri pe care le-am făcut și nu am crezut
niciodată că o să le pot face.”
simi, 28 de ani
Participant la programul de recuperare activă (foto 3)

P

rogramul se adresează
persoanelor care
au devenit recent
utilizatoare de scaune rulante,
sau care nu au avut ocazia să
afle cum pot trăi independent
în scaun rulant. Recuperarea
activă include kinetoterapie,
instruire pentru viață
independentă, consiliere și
sport adaptat. Sub îndrumarea
unei echipe multidisciplinare,
care include un kinetoterapeut

și un instructor de viață
independentă, participanții
învață mai multe despre cum să
își descopere abilitățile și să le
pună în slujba lor și a celorlalți
membri ai comunității.
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1. Roxana și Andreea
aleargă împreună la
Tabăra sportivă pentru
utilizatori de scaune
rulante, aprilie 2016.
2. Baschet în scaun
rulant la Tabăra
sportivă pentru
utilizatori de scaune
rulante, septembrie
2016.
3. Tir cu arcul pentru
utilizatorii de scaune
rulante, aprilie 2016.


credit foto: sorin petculescu
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 Sănătate și
mobilitate
 Motivație în scaun
rulant
 Inspirație pentru cei
din jur

demonstrații de
baschet în scaun
rulant

32

de utilizatori de
scaune rulante
inițiați în sportul
adaptat la tabere
dedicate

6

sporturi în scaune
rulante încercate de
participanții la
programele
Motivation

20

de voluntari fără
dizabilități au
încercat baschetul
în scaun rulant

Sport în
scaun rulant

„Sunt o persoană care face sport. Merg la sală, merg
la fitness, joc baschet. Am început să practic sport cu
Fundația Motivation. Am fost într-o tabără, am ajuns să
joc baschet, am jucat badminton, am jucat ping‑pong,
am tras cu arcul… Poți să te ridici, nu neapărat în
picioare, ca să fii învingător.”
fabian, 23 de ani
Participant la tabăra sportivă
pentru utilizatori de scaune rulante (foto 2, stânga)

S

portul în scaun rulant
este parte a procesului
de recuperare activă.
Practicarea sportului ajută
persoanele în scaun rulant să
își mențină tonusul muscular.
Totodată, sportul contribuie
la o stare generală de bine și
încurajează depășirea limitelor.
Pentru Motivation, sportul
este totodată o modalitate
spectaculoasă de a demonstra
abilitățile persoanelor cu

dizabilități. Sportul aduce
oamenii împreună, le dă
ocazia să se cunoască, să își
recunoască abilitățile și să
relaționeze.
11
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 Motivare
credit foto: sorin petculescu
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1. Grup de lucru
pentru dezvoltarea
abilităților de
identificare a unui
loc de muncă, august
2016.
2. Ilie și Marian
la noul lor loc
de muncă, într-o
companie de
dezinsecție,
noiembrie 2016.
3. Întâlnire cu
beneficiarii aflați în
căutarea unui loc de
muncă, august 2016.

 Consiliere
profesională
 Mediere pe piața
muncii
 Acompaniere la
locul de muncă

persoane cu diferite
tipuri de dizabilități
au primit sprijin în
domeniul angajării

152

de persoane
sprijinite în
căutarea unui loc
de muncă

50

de persoane
angajate cu
ajutorul nostru

7

persoane cu
dizabilități
susținute pe
termen lung
pentru angajare și
trai independent

Integrarea în muncă
a persoanelor
dezavantajate

Ilie a lucrat pe diferite posturi, însă când ne-a contactat era
îngrijorat că, după 9 luni de căutări, nu reușea să găsească
un loc de muncă. În aprilie 2016, colegii noștri l-au îndrumat
spre o companie de dezinsecție. Când totul părea că a intrat
pe făgașul normal, a intervenit o problemă de sănătate…
Colegii noștri l-au consiliat și s-au asigurat că, după un
concediu medical, revine la serviciu cu forțe proaspete.

ilie, 46 de ani
Persoană cu deficiențe de auz, beneficiar al programului de
integrare în muncă (foto 2)

A

cest program sprijină
persoanele cu
dizabilități, tinerii
peste 18 ani care părăsesc
sistemul instituționalizat de
protecție a copilului, șomerii
și persoanele de etnie romă.
Echipa noastră sprijină
îmbunătățirea competențelor
personale și profesionale,
și dezvoltarea abilităților
participanților de a identifica
și de a păstra un loc de muncă.
Oferim servicii de informare

și consiliere profesională,
motivare, îndrumare către
programe de calificare și
recalificare, mediere pe piața
muncii și acompaniere la locul
de muncă.
Din 2015, prin proiectul
WINGS derulat la Piatra Neamț,
oferim sprijin pe termen
lung pentru angajare și trai
independent pentru serii de
câte 4 persoane dezavantajate,
inclusiv persoane cu dizabilități
locomotorii.
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 Case de tip familial, trai
semi-independent
1. Mihaela
și Laurențiu
participă la
activitățile
Centrului de Zi
Motivation.
2. Marian și
Nicoleta pregătesc
decorațiuni
lucrate manual.
3. Călin ia parte la
activități sportive
SOfit.

 Terapie ocupațională,
kinetoterapie și sport adaptat
 Angajare asistată
 Dezvoltarea abilităților de
viață independentă
 Tabere și ieșiri în
comunitate
 Prieteni adevărați

de tineri cu
dizabilități
abandonați continuă
să trăiască în familia
Motivation

71

de voluntari din
companii au devenit
prietenii tinerilor
noștri

28

de sesiuni de
fitness SOfit au
pus în mișcare
17 tineri cu
dizabilități și
specialiștii cu care
lucrează

3

tabere la Văratec
și o excursie la
munte

Programul
IMPACT

Călin râde mult și se folosește adesea de câte o glumă
ca să-și facă prieteni. Nu rostește cuvintele foarte clar,
dar le repetă răbdător de câte ori e nevoie. A învățat să
se descurce singur și cere ajutor rar. Pregătește singur
mâncarea, își face curat în cameră și-și șterge de praf,
atent, numeroșii Scooby Doo din colecție. „Îmi place să
joc fotbal cu băieții și mi-aș dori să am un loc de muncă.”
călin, 18 ani
Unul dintre tinerii cu dizabilități
intelectuale aflați în grija Motivation (foto 3)

Î

n anul 2003 am inițiat
programul IMPACT și
am preluat 37 de copii
cu dizabilități medii și severe
din instituții de stat. Astăzi, 27
dintre ei sunt 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
protecția și căldura unei

familii, și acces la terapii care
îi ajută să se descopere și să
își îmbunătățească abilitățile
de relaționare și deprinderile
de viață semi-independentă.
Împreună, lucrăm în atelierul
de terapie ocupațională, la sala
de kinetoterapie și în camera de
stimulare senzorială, învățăm
culorile, ne jucăm, facem sport.
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1. Fabian participă
la tabăra de sport
adaptat pentru
utilizatorii de scaun
rulant, septembrie
2016.
2. Seminar privind
incluziunea școlară și
realizările copiilor cu
dizabilități, ianuarie
2016.
3. Demonstrație de
baschet în scaun
rulant 3 la 3, la
un eveniment de
streetball, iulie 2016.


credit foto: bogdan cristel
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Vizionează pe
Youtube și Vimeo
spoturile video
Motivation și alte
materiale utile
despre viața în
scaun rulant.

5

spoturi video
promovează
abilitățile,
informează privind
accidentele prin
sărituri în ape puțin
adânci și ilustrează
ajutarea celor în
scaun rulant în caz
de incendiu

Abilitățile
contează

„Mă-nclin! Sunteți cu toții o mână de energie pură,
cum rar întâlnești și sper să ne revedem cât mai
curând!”
marius s.
Antreprenor și participant la evenimentul „Inspirație prin sport!”,
organizat alături de Romanian Business Leaders

72
4

echipe de baschet
în scaune rulante
au susținut meciuri
la evenimente de
streetball din țară

Î

ncercăm să transmitem
cu orice ocazie mesajul
că abilitățile fiecăruia
contează. Încurajăm aprecierea
oamenilor pentru ceea ce pot
să facă. Le arătăm aceasta atât
persoanelor cu dizabilități care
participă la programele noastre,
cât și celor fără dizabilități din
comunitate.
Taberele, evenimentele
sportive și seminarele de
informare și conștientizare
pe care le organizăm au rolul

de a demonta barierele și de a
schimba mentalități.
Cercetările privind situația
utilizatorilor de scaune rulante
din România, derulate periodic,
își propun să ofere unelte cu
ajutorul cărora specialiștii
și decidenții să poată crea
programe mai bune pentru
facilitarea participării depline
în comunitate a celor cu
dizabilități locomotorii.
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de participanți la
seminare privind
incluziunea școlară
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1. Evaluarea pentru
prescrierea unui scaun
rulant potrivit.
2. Andrei reușește
să-și mențină
echilibrul pe două
roti în scaun rulant,
sub îndrumarea
instructorului
Motivation.
3. Curs pentru
ocupația de
technician evaluare,
recomandare,
furnizare și adaptare
de fotolii rulante.

 Specialiști care
înțeleg și susțin activ
prescrierea
echipamentelor și
serviciilor de mobilitate
personalizate
 Abordare integrată a
serviciilor, centrată pe
abilitățile persoanei
 Respect, egalitate și
reciprocitate în relația
cu fiecare persoană cu
dizabilități deservită

Cursuri pentru
specialiști

„Este important să respectăm o serie de principii
sănătoase atunci când oferim servicii persoanelor
cu dizabilități locomotorii. Este responsabilitatea
noastră să transmitem că furnizarea și utilizarea unui
scaun rulant nu înseamnă totul și că în spatele acestui
fenomen se află un întreg proces. Fiecare etapă a
acestuia stă la baza furnizării unor servicii de calitate,
pornind de la principiile promovate și elaborate de
Organizația Mondială a Sănătății.”

Cursurile de instruire privind
furnizarea serviciilor de scaune
rulante au la bază pachetele de
instruire ale Organizației Mondiale
a Sănătății (OMS).

33

de colegi aprofundează
zi de zi lucrul în Cultura
Blândeții în relația cu
tinerii cu dizabilități
din programul IMPACT

17

Cursurile privind utilizarea
Clasificării Internaționale a
Funcționării, Dizabilității și
Sănătății (CIF, un instrument
al OMS) sprijină pofesioniștii
să lucreze în echipe și să adopte
principiile centrate pe abilități.
Cursurile schimbă abordarea
curentă – predominant medicală –
a dizabilității și
promovează un limbaj comun
între specialiști.

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 simtă că sunt
într-un parteneriat cu îngrijitorii
lor, dincolo de o relație formală.
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A

de specialiști au
absolvit cursurile
OMS

specialiști Motivation
cunosc principiile CIF

george
Kinetoterapeut și formator OMS

ceste cursuri promovează
exemple de bună practică
și îmbunătățesc serviciile
disponibile utilizatorilor de scaune
rulante din România, cât mai
aproape de localitățile în care
trăiesc.

85

1. Andrei adaptează un scaun
rulant, Asociația Clubul Sportiv
Supernova Neamț.
2. Eugen se ocupă de reparații
și mentenanță pentru biciclete
și scaune rulante, Asociația Club
Sportiv Roțile Schimbării.
3. Atelier de creație și
dezvoltare de abilități, Asociația
Clubul Sportiv Supernova
Neamț.
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 Oferim servicii adaptate
pentru mobilitatea
persoanelor cu dizabilități
 Ne folosim expertiza
pentru a oferi servicii de
recuperare medicală
publicului larg
 Stimulăm implicarea
companiilor în angajarea
persoanelor cu dizabilități
 Veniturile generate
susțin servicii sociale
esențiale celor cu
dizabilități.

„Pentru prima dată nu a mai fost necesar să cer
ajutorul nu știu câtor oameni să mă ajute cu
transportul. A dispărut problema depozitării
scaunului rulant în portbagaj, nevoia să mă
ajute să îi fac loc undeva prin autobuz sau în
compartimentul de bagaje. Transportul adaptat e
de mare folos și ajutor.”
ionela
Utilizatoare de scaun rulant și beneficiara serviciului de
transport adaptat al structurii de economie socială din cadrul
Asociației Clubul Sportiv Supernova Neamț

M

odelul de economie
socială susținut
de Motivation își
propune creșterea participării
grupurilor vulnerabile pe
piața muncii și în viața
economică și socială. Facem
aceasta cu ajutorul unor
structuri asociative sau cu
răspundere limitată care
angajează persoane din grupuri
dezavantajate și oferă sau
intermediază servicii. Veniturile
astfel generate finanțează

programe sociale locale pentru
persoanele cu dizabilități.
În 2001 am înființat SC
Motivation SRL. Aceasta este
deținută de Fundația Motivation.
Motivation SRL furnizează
echipamente de mobilitate și
consumabile medicale. Profitul
generat susține activitățile
nonprofit ale Fundației.
În 2011 am creat Clinica
Motivation, cu servicii de
recuperare medicală pentru
clienți din București și Ilfov.

întreprinderi proprii
generează venituri
pentru serviciile
sociale Motivation

7

întreprinderi sociale
partenere sprijinite
în țară

1.000

de curse de transport
adaptat pentru 127
de clienți din țară

Din 2015 sprijinim creșterea
a șapte structuri de economie
socială (SES) din județele Ilfov,
Prahova, Cluj, Brașov, Neamț,
Timiș și Sibiu. Acestea oferă
servicii de:
 Transport pentru persoane cu
dizabilități și cu mobilitate redusă;
 Adaptare, întreținere, reparații
de scaune rulante și instruire
pentru utilizatori;
 Intermediere de produse
și servicii ca Unități Protejate
Autorizate.
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Structuri de
economie socială

2


1

2

3

1. Smart Drive este
un echipament de
propulsare asistată.
2. Scaunul rulant
potrivit conferă
siguranță și un trai
independent.
3. Adaptările auto le
permit utilizatorilor
de scaune rulante să
șofeze.

 Echipamente și
consumabile medicale
decontate prin CJAS

credit foto: sorin petculescu

fundatia motivation românia

 Scaune rulante
personalizate

 Echipamente
ajutătoare de ultimă
generație
 Adaptări auto
 18 echipe regionale
oferă servicii centrate pe
clienți

1.432

Motivation
SRL

scaune rulante
furnizate prin CJAS

sorin
Specialist adaptări auto la Motivation SRL

M

otivation SRL a fost
creată în 2001 pentru
a genera venituri care
să susțină serviciile sociale oferite
de unicul său acționar, Fundația
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 țară care livrează
scaune rulante personalizate,

promovând adaptarea și furnizarea
corectă a echipamentelor de
mobilitate. Din 2014, Motivation
SRL este singurul distribuitor
autorizat din țară pentru scaunele
rulante performante și ușoare
Panthera, produse în Suedia.
Persoanele cu dizabilități
locomotorii pot beneficia de un
echipament adaptat, furnizat
de Motivation SRL și decontat
de CJAS. Tot cu decontare CAS
sunt și produsele de incontinență
urinară distribuite: catetere

autovehicule adaptate
pentru a fi conduse de
persoane cu dizabilități
locomotorii

129

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

urinare pentru femei și bărbați,
sonde Foley, condoame urinare cu
bandă adezivă sau siliconate și saci
colectori de urină, consumabile
pentru colostomie.
Din 2007, Motivation SRL
este autorizată de Registrul Auto
Român să facă adaptări auto
pentru persoanele cu dizabilități
locomotorii. Adaptarea facilitează
acționarea comenzilor de frână și
accelerație cu mâna, permițând
astfel persoanei cu dizabilități să
conducă autovehiculul.

23

r aport anual 2016

„Pentru noi, adaptările auto nu sunt doar un produs.
Ele extind libertatea de mișcare a șoferilor care le
folosesc și demonstrează că abilitățile contează. În
trafic, când suntem la volan, cu toții suntem șoferi,
pur și simplu. Rolul nostru e să asigurăm mediul
potrivit pentru ca șoferii cu dizabilități locomotorii
să fie încrezători și să se bazeze atât pe ei, cât și
pe adaptarea auto, pentru siguranță în trafic și
drumuri fără incidente.”

132
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2

1. La recepția
Clinicii, întâmpinăm
clienții cu oferta de
consultații și pachete
de recuperare
medicală.
2. Sala de
electroterapie și
laser-terapie a
Clinicii.
3. Sesiunile de
kinetoterapie sunt
adaptate pentru
fiecare client, fie el
copil sau adult.

 Tratamente de
recuperare medicală
pentru pacienți din
București-Ilfov

fotografii de: sorin petculescu

fundatia motivation românia

3

 Profilaxia obezității și
tulburărilor de statică
vertebrală în rândul
școlarilor
 Nutriție
 Decontare prin CASMB
și pachete promoționale
 Localizare centrală

de pacienți cu plată
au primit consultații
de recuperare,
kinetoterapie,
fizioterapie sau
masaj

53

de pacienți au
primit consultații de
nutriție

753
de consultații
gratuite plus 10
zile de tratament
pentru pacienți în
regim de contract
cu CASMB

9
angajați oferă
servicii și îngrijire
pacienților
Clinicii

Clinica Motivation

„Pentru a veni în sprijinul pacienților cu venituri
limitate, am introdus două pachete: mixt și
de fizioterapie, ce cuprind două consultații
de specialitate, 10 zile tratament mixt –
kinetoterapie și fizioterapie sau doar fizioterapie.”
conf. univ. dr. corina predescu
Manager Clinica Motivation

C

linica Motivation este o
afacere socială inițiată
de Fundație, pentru a
genera venituri care să susțină
programele sociale pentru
persoanele cu dizabilități.
Clinica a fost înființată în 2011
printr-un program de sprijin
al afacerilor sociale inițiat de
BCR-GoodBee.
Clinica oferă tratamente
medicale ortopedicotraumatice, reumatologice
și neurologice, precum și
consultații de nutriție.
În 2016, la Clinică au
continuat programele de

profilaxie a obezității și
a tulburărilor de statică
vertebrală în rândul copiilor de
vârstă școlară. Am introdus un
sistem video de supraveghere
cu ajutorul căruia părinții
pot vedea ședințele de
kinetoterapie ale copiilor lor,
pot ajuta la menținerea unui stil
de viață sănătos și pot susține
tratamentul de kinetoterapie
prescris. Am sprijinit pacienții
cu venituri limitate prin pachete
de fizioterapie dedicate.
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1. Bocce adaptat,
sesiune de instruire
pentru viață
independentă, Buda,
Ilfov, sept. 2016.
2. Demonstrație
de baschet în
scaun rulant la
un eveniment de
streetball 3x3,
Brașov.
3. Mihaela, pasionată
de puzzle-uri și
accesorii lucrate
manual, trăiește la
Motivation din 2004.

credit foto: călin ilea

credit foto: sorin petculescu
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„
 Servicii regionale de intervenție
timpurie pentru persoanele cu
leziuni medulare din Brașov, Timiș
și Neamț
 Scaune rulante personalizate
livrate împreună cu instruire
pentru utilizarea lor

„Îmi doresc să termin facultatea și să continui să
lucrez în domeniul asistenței sociale, pentru a
putea ajuta cât mai multe persoane cu dizabilități.
Îmi doresc să ajung un instructor de viață
independentă bun, ca să fiu un exemplu pozitiv
pentru cei din jur.”
ioana farcaș
instructor de viață independentă, echipa Motivation Cluj

Î

n 2017 continuăm să
acordăm sprijin pentru
reducerea izolării și
dependenței persoanelor cu
dizabilități locomotorii din țară,
datorate lipsei serviciilor locale
sau a lipsei accesului la informații
și sprijin.
Continuăm să dăruim tinerilor
cu dizabilități preluați din centre
de plasament un mediu familial,
terapiile de care au nevoie, și

acces la comunitate pentru a se
simți împliniți.
Planificăm consolidarea
serviciilor Motivation, astfel încât
copiii și adulții cu dizabilități
locomotorii:
 să primească servicii
corespunzătoare de intervenție
timpurie pentru viață
independentă, în spații dedicate,
adaptate nevoilor lor;

de scaune rulante
furnizate în România
în 2017

150

de persoane instruite
să fie independente în
scaunul rulant

50

de persoane cu
dizabilități angajate cu
sprijinul nostru

 să aibă acces rapid la
echipamente de mobilitate
corespunzătoare, cu ajutorul unor
persoane de contact instruite,
disponibile în fiecare județ;
 să fie valorizați și sprijiniți
corespunzător în comunitate
de către specialiști instruiți și
persoane fără dizabilități cu
atitudini pozitive.
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Planuri pentru
2017

3.000

1. Persoanele în
scaune rulante pot fi
active, cu un scaun
rulant potrivit, instruirea pentru utilizarea
sa, încurajarea și
sprijinul celor din jur.

2. Ionuț, Călin și Marian
au la Motivation o familie,
servicii potrivite lor și o
viață împlinită în
comunitate.

2

Fii alaturi de mine!
fundatia motivation românia

1

 Donații unice sau
recurente

Dăruiește șansa la un trai
independent unei persoane
cu dizabilități sprijinite de
Motivation.

 Sponsorizări în alimente,
produse de curățenie și
renovare, îmbrăcăminte și
încălțăminte
 20% din impozitul pe
profitul companiei

 2% din impozitul pe
veniturile globale ale
angajaților
 Voluntariat

10 lei/lună
timp de un an, asigură

transportul adaptat care aduce

Fii alături
de mine!

o persoană în scaun rulant la
recuperare activă

25 lei/lună
timp de un an, asigură fructe

Devino un motor al schimbării, pentru un trai
independent al copiilor și adulților cu dizabilități
din România.

proaspete zilnic pentru un tânăr
din casele Motivation

50 lei/lună



Noi aducem experiența, specialiștii și determinarea cu care

Donează pe www.motivation.ro,
pe www.motivation.galantom.ro,
sau prin bancă la:
RO 98 RNCB 0071 0114 2739 0030
Deschis la Banca Comercială Română,
sucursala Plevnei.
Asigură-te că precizezi programul pe care
vrei să îl susțină donația ta.

redăm mobilitatea și speranța
într-o viață împlinită copiilor și
adulților cu dizabilități cu care
lucrăm.
Donează pentru a asigura
șansa la un trai independent
unei persoane cu dizabilități
sprijinite de Motivation.
Te așteptăm pe fiialaturide
mine@motivation.ro sau pe
www.facebook.com/
FundatiaMotivationRomania
pentru a personaliza implicarea
ta alături de Motivation.
Transmite-ne datele tale de
contact și îti spunem ce impact
are sprijinul tău.

timp de un an, oferă materiale
educative sau pentru terapie
recuperatorie pentru un tânăr
din casele Motivation

100 lei/lună
timp de un an, ajută un tânăr din
casele Motivation să petreacă
sfârșitul de săptămână în tabăra
Motivation de la Văratec
29

150 lei/lună
timp de un an, asigură o
săptămână de instruire pentru
viață independentă a unui tânăr
în scaun rulant.
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Tu donezi pentru scaune
rulante personalizate, instruirea
pentru viață independentă a
celor în scaune rulante, sau
serviciile de îngrijire pentru
tinerii cu dizabilități preluați din
centre de plasament.

Date financiare 2016

18+16+14121175432
Finanțatori 2016

2,97%

3,45%

2,67%

4,27%

17,14%

4,32%

15,93%

5,32%

7,22%

13,64%

fundatia motivation românia

11,29%

DENUMIREA FINANȚATORILOR

VALOARE – RON

USAID

896.073

17,14%

%

Fundatia AGAPE SUEDIA

832.667

15,93%

FRDS prin Fondul Norvegian

712.951

13,64%

Biserica lui Isus Hristos a
Sfinților din Zilele din Urmă

615.391

11,77%

Fondul Social European

590.256

11,29%

Ministerul Muncii, Familiei
și Protecției Sociale

377.404

7,22%

FDSC prin Fondul Norvegian
și Fondul de cooperare
Elvetiano-Român

278.226

5,32%

UCP Wheels for Humanity

225.789

4,32%

Shaw Trust, Marea Britanie

222.930

4,27%

MOSAIC SUA

155.122

2,97%

Sponsori mari

180.095

3,45%

Fii Alături de Mine, Fondul
Scaunelor Rulante, 2%

139.662

2,67%

TOTAL

5.226.568

100%

11,77%

Bilanț 2016
01.01.2016

31.12.2016

ron

ron

Active imobilizate
Imobilizari necorporale

30.205

34.087

Imobilizari corporale

2.171.945

2.144.976

Imobilizari financiare

22.216

11.500

total active imobilizate

2.224.366

2.190.563

Active circulante
Stocuri

1.235.324

1.472.903

Creanțe
Numerar
total active circulante

8.439.077
1.360.703
11.035.104

667.044
865.801
3.005.748

Datorii ce trebuie plătite în mai puțin de un an
Venituri în avans
Alți creditori
Leasing

-114.498
-6.481.388
0

-43.712
-387.092
-25.022

Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an
Leasing

0

-91.163

Active circulante nete

4.439.218

2.458.759

Excedent/deficit

6.565.274

4.551.012

Rezerve din reevaluări

98.310

98.310

Total capitaluri ale Fundației

6.663.584

4.649.322

Active și credite ale organizației

Creditori
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Capitaluri ale fundației

Cont de profit și pierdere 2016
31.12.2015

31.12.2016

ron

ron

Venituri din proiecte
Finanțări din afara țării

3.613.437

Finanțări publice

5.806.787

967.660

Finanțări de la agenți economici

278.683

86.122

Donații, sponsorizări

2.135.520

1.907.483

Total venituri din activități fără scop patrimonial

11.834.427

5.226.568

Total cheltuieli din activități fără scop patrimonial

13.040.809

9.017.079

Excedent/deficit din activități fără scop patrimonial

-1.206.382

-3.790.511

Excedent/pierdere financiară din activități fără scop patrimonial

3.443.005

1.776.249

Rezultatul net al exercitiului financiar din activități fără scop patrimonial

2.236.623

-2.014.262

Venituri din activități economice

422.477

0

Cheltuieli din activități economice

423.325

0

Excedent/deficit din activități economice

-848

0

Excedent/pierdere financiară din activități economice

0

0

Rezultatul brut al exercițiului financiar din activități economice

-848

0

Impozit pe profit

0

0

Rezultatul net al exercițiului financiar din activități economice

-848

0

total rezultat net al exercițiului financiar
fundatia motivation românia

2.265.303

2.235.775

-2.014.262

Venituri și cheltuieli
FMR [RON]

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Venituri

10,343,600

7.976.562

7.614.270

9.807.410

15.731.114

7.019.491

Cheltuieli

9,403,094

7.266.172

6.472.829

9.769.545

13.495.339

9.033.753

surplus/deficit

940,506

710,391

1.141.441

37.865

2.235.775

-2.014.262

r aport anual 2016
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Mulțumim pentru sprijin
Partenerilor strategici

Finanțatorilor

fundatia motivation românia

Partenerilor

Sponsorilor

Pusterla 1880 Romania SRL

Mulțumiri

Le mulțumim tuturor celor care au susținut programele Motivation prin voluntariat,
donații sau redirecționarea a 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice.
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Oracle SA, SKF România, Asociația Ateliere Fără Frontiere, Asociatia Sister, Fundația
Romanian Business Leaders, RIFIL SA, TCE 3 Brazi, OST Transport, Romexped Group,
Pharco Impex, Bella România, Europayment Services, Terapia SA, Stift Lux Design,
Comrad Events SRL, Yarnea SRL, Click Birotica SRL, Expert Solutions SRL

credit foto: sorin petculescu

Telefonul utilizatorului de
scaun rulant: 0800 030 762
Poate fi apelat gratuit din rețelele Telekom,
Vodafone, Orange, Digi, UPC între orele
09:00 și 16:00

Fundația Motivation România

Susține Motivation:

Sediu Central – str. Podișor nr. 1, sat Buda,
comuna Cornetu, Ilfov, România
t: 021 448 02 42
f: 021 448 11 07
e: info@motivation.ro
w: www.motivation.ro

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

birou bucurești - Bdul Iuliu Maniu nr. 7,
Corp Z, Sector 6 București

