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SEMIMARATON GALAȚI 2017 

Raport de eveniment 

 

Pe 28 mai echipa  Motivation a participat la SemiMaraton Galați 2017, eveniment organizat de 

Fundația Comunitară Galați, cu scopul de a strânge o parte din fondurile necesare pentru a 

susține participarea a trei utilizatori de scaune rulante la un program de recuperare activă. 

Echipa a fost formată din utilizatori de scaune rulante, colegi de la echipele Motivation din țară 

și voluntari.  

Denumire proiect: Mobilitate și viață independentă 

Perioada de implementare: iunie - decembrie 2017 

Obiective: Prin participarea la SemiMaratonul Galați, echipa Motivation și-a propus să strângă 

2000 de lei - o parte din fondurile necesare participării a trei persoane cu leziuni medulare din 

județul Galați, la o sesiune de recuperare activă la Centrul de instruire Motivation din Buda, 

jud. Ilfov. 

Descrierea proiectului:  

Programul de recuperare activă al Fundației Motivation România înseamnă instruire pentru 

viata independenta, kinetoterapie si consiliere. Acest program se adreseaza persoanelor care au 

devenit recent utilizatoare de scaune rulante sau care nu au avut ocazia sa afle cum pot trai 

independent dupa accidentele pe care le-au avut. Stagiile de recuperare activă se desfasoara pe 

durata a doua saptamani. 

Prin participarea la SemiMaraton Galați 2017, echipa decontarea cheltuielilor cu transportul, 

cazarea si masa pentru cei trei participanti. Costul unei sesiuni de instruire pentru 3 persoane 

in scaun rulant si trei insotitori este de 12.800 RON. Diferenta dintre suma stransa din donatii 

si costul activitatii este acoperita de Fundatia Motivation din surse proprii. 
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Descrierea evenimentului: 

98 de persoane, adulți și copii, s-au înscris la cursa populară, cursa copiilor, probele de cros, 

ștafetă și semimaraton din cadrul Semimaratonului Galați 2017 și au susținut, astfel, proiectul 

”Mobilitate și Viață independentă!” Printre acestea, s-au numărat și 5 utilizatori de scaune 

rulante, care au luat startul la proba de cros și cursa populară. Aceștia sunt persoane active, 

care au demonstrat abilitățile persoanelor cu dizabilități și au ales să îi încurajeze astfel pe 

viitorii partipanți la programele de recuperare activă, aflați la începutul parcursului lor către o 

viață independentă. 

Ambasadorul evenimentului a fost George Ivanof, utilizator de scaun rulant și coordonatorul 

echipei Motivation din Galați. 

Mă regăsesc în acest proiect pentru ca asa a început și povestea mea, care între timp a devenit 

una de succes. Acum, fac toate lucrurile firești, fără ajutor: conduc, merg la serviciu, sunt 

căsătorit, fac sport și petrec timp cu prietenii mei. Sunt unul dintre cei mulți care au avut șansa 

să își schimbe viața în bine prin participarea la programele și proiectele desfășurate de 

Fundația Motivation România. 

Îndemnul meu pentru toți cei care participă la Semimaratonul Galați sau care urmăresc 

evenimentul de la distanță este unul simplu: vedeți abilitățile utilizatorilor de scaune rulante 

și nu dizabilitatea! (George Ivanof) 

Fotografii de la Semimaraton Galați pot fi accesate pe pagina de Facebook a Fundației 

Motivation România, în albumul dedicat evenimentului. 

Rezultate: 

Cu ocazia participării la SemiMaraton Galați, prin donațiile făcute pe site-ul evenimentului, la 

eveniment și pe site-ul Galantom, a fost strânsă suma de 6815.5 lei. Dintre aceștia, 4300 

reprezintă suma trasferată de Fundația Comunitară Galați ca urmare a donațiilor făcute pe site-

ul evenimentului, 695.5 lei reprezintă donații făcute în timpul evenimentului, 420 de lei 

reprezintă donații pe platforma Galantom, în contul alergătorilor Motivation, iar 1400 de lei 

provin din sponsorizările făcute de Fabrica de Acoperisuri Galați, Metlife Galați, Sunway SRL. 

http://motivation.ro/blog/george-alearga-in-scaun-rulant-pentru-mobilitate-si-viata-independenta/
https://www.facebook.com/pg/FundatiaMotivationRomania/photos/?tab=album&album_id=1516723275036403
http://semimaratongalati.ro/cauze/mobilitate-si-viata-independenta/
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Sumele au fost utilizate în organizarea unui stagiu de recuperare activă pentru trei utilizatori 

de scaune rulante din Galați, în perioada 18-29 septembrie 2017. Participanții au fost selectați 

din rândul persoanelor cu leziune medulară, care au nevoie de îndrumare pentru a duce o viață 

independentă în scaun rulant. Selecția a fost făcută ca urmare a evaluării făcute de echipa 

Motivation din Galați, care include kinetoterapeut și instructor de viață independentă. Stagiul 

a fost co-finanțat cu ajutorul sumelor strânse de voluntarii înscriși la Maratonul București din 

octombrie 2017. 

Participanții la stagiu au fost: 

1. I.C, un tânăr de 23 de ani din Galați, care a avut un accident prin plonjon, în urmă cu 6 

ani și a devenit utilizator de scaun rulant. Ca urmare a accidentului, a dobândit o leziune 

medulară care îi afectează mobilitatea și sensibilitatea atât la nivelul membrelor 

inferioare, cât și la nivelul membrelor superioare. 

2. G.C., un tânăr de 28 de ani din Galați, care a avut accident prin plonjon, în anul 2015. 

G. are mobilitate redusă mai ales la nivelul membrelor inferioare și este motivat să 

devină independent și să reia cât mai multe dintre vechile activități. 

3. I.S are 46 de ani și a avut un accident prin cădere de la înălțime, în urmă cu 2 ani. A 

dobândit o leziune medulară și a devenit utilizator de scaun rulant. Accidentul a avut 

loc în afara țării și i-a produs numeroase complicații medicale. În prezent, este 

paraplegic - are mobilitatea redusă la nivelul membrelor inferioare. 

În timpul stagiului de recuperare activă, participanții au fost evaluați kinetoterapeutic și din 

punct de vedere al abilităților de viață independentă de o echipă multidiciplinară, care a inclus 

kinetoterapeuți, instructori de viață independentă, asistenți sociali și tehnicieni de scaune 

rulante. De asemenea, echipamentele de mobilitate pe care le folosesc au fost ajustate pentru a 

corespunde nevoilor lor, din punct de vedere al diagnosticului, al abilităților pe care le au și al 

mediului în care sunt folosite. 

Pentru fiecare participant a fost întocmit plan de intervenție personalizat și au avut loc 

intervenții conform acestuia, sub supravegherea echipei multidisciplinare Motivation. La 

finalul programului de recuperare activă a avut loc o evaluare finală pentru a măsura eficiența 

activităților și nivelul de funcționare a participanților la finalul stagiului de recuperare activă. 
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Mai multe informații despre rezultatele programului de recuperare sunt descrise chiar de 

participanți în clipul accesibil urmând link-ul  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFLbV0fcQVg  

Imagini de la stagiul de recuperare activă pot fi accesate pe pagina de Facebook a Fundației 

Motivation România, aici. 

Participarea Fundației Motivation România la Semimaratonul Galați a fost promovată prin 

publicarea de informații actualizate pe website, pagina de Facebook a Fundației Motivation 

România și în buletinele informative. De asemenea, a fost creată o bază de date cu donatorii și 

voluntarii de la SemiMaraton Galați, pentru ca aceștia să fie informați cu privire la utilizarea 

sumelor strânse pentru proiectul Mobilitate și viață independentă. 

 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFLbV0fcQVg
https://www.facebook.com/pg/FundatiaMotivationRomania/photos/?tab=album&album_id=1661678603874202
https://www.facebook.com/pg/FundatiaMotivationRomania/photos/?tab=album&album_id=1661678603874202

