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FU N DAȚ I A M OT I VAT I O N RO M Â N I A

Raport anual 2018



Misiune: Dezvoltarea de programe sustenabile pentru 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități din 
România.

Motivation este singura organizație neguvernamentală din 
România care oferă persoanelor cu dizabilități locomotorii 
scaune rulante personalizate împreună cu instruirea pentru 
viață independentă de care au nevoie pentru mai multă 
încredere în forțele proprii.

Acest material a fost tipărit de Fundația Motivation România 
în iunie 2019.

Materialul nu poate fi reprodus nici integral, nici pe 
fragmente, fără menționarea sursei și fără permisiunea scrisă 
a Fundației Motivation România.

comunicare@motivation.ro
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Cuvânt 
înainte

Sunt un om normal care în ultimii doi ani a 
avut privilegiul, dar a simțit și obligația morală să 
susțină cauzele Motivation România. Am susținut 
programele IMPACT, respectiv Fondul Scaunelor 
Rulante, alergând în ultimii doi ani în cursele de 
21km la Maratonul Internațional București. În urma 
promovării acestor cauze am primit reacții pozitive din 
partea prietenilor și cunoștințelor, crescând în acest 
fel nivelul de conștientizare și implicare în rândul 
lor, probabil și prin puterea exemplului personal.  

Am reușit să strâng peste 3000 de lei. La finalul 
fiecărei campanii am avut un sentiment de satisfacție și 
împlinire că am putut intermedia nevoia copiilor, tinerilor 
și persoanelor cu dizabilități cu nevoia prietenilor și 
cunoștințelor de a se implica și a ajuta. În plus, motivația 
primită și dorința de a nu dezamăgi mi-au dat practic aripi 
atât în pregătirea, în timpul, cât și după cursele alergate. 

Scopul fiecăruia dintre noi mi-ar plăcea să fie să 
contribuim la maximizarea gradului de conștientizare 
publică, astfel încât fiecare persoană cu dizabilități 
locomotorii să recapete o viață firească și independentă.  
De aceea, aș vrea să invit toate persoanele care doresc 
și pot să se implice într-o formă sau alta în sprijinirea 
cauzelor Motivation, să o facă, pentru că merită.   

Mult succes, Motivation România!

Cea mai importantă lecție de viață pe care 
am primit-o de la persoanele cu dizabilități 
a fost că nu au nevoie de milă sau de părerile 
noastre de rău, ci de a fi tratați ca de la egal 
la egal, fiind oameni ca fiecare dintre noi.

CĂTĂLIN SĂNDULACHE, alergător-fundraiser în 

#TeamMotivation 



3.336 
de persoane cu 
dizabilităţi și-au 
redobândit încrederea 
și speranţa într-un trai 
independent

35  
de persoane 
cu dizabilităţi 
locomotorii au 
învăţat să 
manevreze scaunul 
rulant la stagiile de 
recuperare activă

Realizările 
anului 2018

27  
de tineri cu 
dizabilităţi 
dezinstituţionalizaţi 
continuă să se bucure 
de  grija familiei 
Motivation
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de persoane cu 
dizabilităţi și-au 
redobândit încrederea 
și speranţa într-un trai 
independent

35  
de persoane 
cu dizabilităţi 
locomotorii au 
învăţat să 
manevreze scaunul 
rulant la stagiile de 
recuperare activă

Realizările 
anului 2018

27  
de tineri cu 
dizabilităţi 
dezinstituţionalizaţi 
continuă să se bucure 
de  grija familiei 
Motivation

315 
alergători-
fundraiseri au
susţinut cauza 
Motivation

553 
de specialiști
instruiţi în 
domenii relevante
dizabilităţii

51
de vehicule au fost 
adaptate pentru șoferi cu 
dizabilităţi locomotorii

17
 

orașe găzduiesc 
campania #PeBune?
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1. Sorin își menține 
echilibrul pe două roți în 
scaunul rulant, în tabăra 
de recuperare activă de 
la Văratec.

2. George, trainer 
OMS, prezintă tipuri 
de echipamente de 
mobilitate la un curs 
de formare pentru 
specialiștii în furnizarea  
de scaune rulante.

3. Andrei, tehnician de 
scaune rulante, și Gabi, 
kinetoterapeut, fac 
ajustări pentru un scaun 
rulant.

 Evaluare și  
prescriere  
personalizată a  
scaunului rulant

 Adaptare la nevoile 
utilizatorului

 Instruire privind 
manevrarea scaunului 
rulant

 Întreținere și 
monitorizare

1 2 

3 



                         
7

r
ap

o
rt

 a
n

u
al

 2
0

1
8

Echipamente 
de mobilitate

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 curriculumul 
OMS.

533.000 
de kilometri parcurși de 

echipele Motivation
(de 13 ori circumferința 

Pământului) pentru a oferi 
scaune rulante și servicii 

persoanelor cu dizabilități 
locomotorii

 3.274
de scaune rulante și 

echipamente de mobilitate 
corespunzătoare prescrise

3 

parteneri internaționali 
ne furnizează scaune 

rulante de calitate

Sorin are 14 ani și în 2010 a fost implicat într-un accident 
auto. Se juca, alături de alți copii, pe stradă, când a fost 
lovit de o mașină. Cu sprijinul Motivation, are acum un 
scaun rulant corespunzător, care îi redă mobilitatea și îl 
ajută să facă tot ce face un tânăr de vârsta lui. Merge la 
școală, își ține prietenii aproape și chiar întreține pasiunea 
pentru fotbal. În timpul liber, Sorin și prietenii lui se întrec 
pe teren, unde el este portar. Pentru Sorin, viața merge 
mai departe în ritm firesc. 

SORIN , foto 1, utilizator de scaun rulant
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1. Florentina exersând 
tehnici de manevrare 
a scaunului rulant sub 
îndrumarea Ancuței, 
instructor de viață 
independentă, într-un stagiu 
de recuperare activă.

2. Alexandru depășește 
praguri în scaunul rulant, în 
timpul unei ștafete, în tabăra 
de recuperare activă pentru 
copii. 

3. Andrei, participant la 
un stagiu de recuperare 
activă, exersează tehnicile 
de transfer pe scaunul de 
duș, sub îndrumarea echipei 
Motivation.

 Tehnici de 
manevrare a scaunului 
rulant

 Îngrijire și igienă 
personală

 Prevenirea  
escarelor și infecțiilor 
urinare

 Adaptarea locuinței, 
mașinii, locului de 
muncă

 MMMMMMMMMMMMMMMentorat și drepturi


1 2 

3 
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Recuperare 
activă

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 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.

35 
de persoane cu 

dizabilități locomotorii 
și-au redobândit 

independența la sesiunile 
de recuperare activă

192
de apeluri gratuite 

la Call Center-ul 
Motivation 

0800 030 762

124
de participanți cu 

dizabilități locomotorii la 
sesiunile de sănătate și 
viață independentă din 

spitale și centre de 
recuperare

„N-am venit în stagiu cu ideea că voi învăța să 
merg pe două roți în scaunul rulant, însă plec 
cu încrederea că pot să fac acest lucru. Am mai 
învățat să cobor trepte, să trec praguri pe două 
roți și chiar sunt mândră de asta pentru că pot fi 
independentă, adică nu mai am nevoie de ajutor. 
Am învățat despre cateterizare și despre escare, 
iar pe viitor voi ști ce să fac. Îmi doresc să fiu mai 
independentă, să am un serviciu și să mă plimb 
mai mult, pentru că acum știu că pot.” 
 
Florentina , foto 1, participantă la un stagiu de recuperare activă 
organizat în iunie 2018.

1
sistem de testare a 

presiunii, unic în România, 
ne ajută să facem 

recomandări pentru 
menținerea sănătății în 

scaun rulant
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1. Ancuța, parte din 
#TeamMotivation, la 
startul cursei de 21 de km 
din cadrul Maratonului 
Internațional București. 

2. Eveniment de inițiere 
în baschet în scaun 
rulant, organizat alături 
de Federația Română de 
Baschet. 

3. #TeamMotivation la 
startul cursei de 10 km de 
la Maratonul Internațional 
Cluj-Napoca 2018.

 Sănătate și mobilitate

 Motivație în scaun 
rulant

 Inspirație pentru cei 
din jur



1 2 
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Sport în 
scaun rulant

Sportul 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 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.

12
evenimente sportive de 

baschet, alergare și 
ciclism la care au 

participat sportivi 
Motivation utilizatori de 

scaune rulante

276
de voluntari fără 

dizabilități au 
participat la 

evenimente sportive 
incluzive alături de 

Motivation

2.645
km alergați de 

membrii 
#TeamMotivation la 

Semimaratonul Galați, 
Maratonul 

Internațional Wizz Air Cluj, 
Raiffeisen Bank 

Bucharest Marathon și 
Bikeathon Țara Făgărașului

„Alături de Motivation am descoperit bucuria unui trai 
independent și a sportului adaptat. De-a lungul timpului, 
am încercat baschet, tir cu arcul și alergare. Mă bucur 
să fiu parte din #TeamMotivation și să alerg alături 
de persoane cu și fără scaune rulante. Cea mai lungă 
cursă la care m-am înscris a fost cea de 42 de km, pe 
care am terminat-o cu succes. Prin participarea mea la 
evenimentele sportive pot să le arăt și altora abilitățile 
persoanelor cu dizabilități și, în același timp, să susțin 
programele Motivation, care schimbă vieți în bine.”
 
Ancuța, foto 1, instructor de viață activă și sportivă #TeamMotivation 
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 Case de tip familial pentru 
tineri cu dizabilități

 Consiliere, terapie 
ocupațională, kinetoterapie, 
sport adaptat

 Dezvoltarea abilităților de 
viață independentă

 Tabere și ieșiri în  
comunitate

 Angajare asistată

 Prieteni adevărați


1 2 

3 1. Călin lucrează în atelierul 
de croitorie Impact, sub 
îndrumarea Mihaelei.

2. Ionuț, Alex, Kiki și Călin, 
tinerii noștri din programul 
Impact, victorioși și mândri 
de medaliile lor, la finalul 
unei competiții de atletism 
Special Olympics.

3. Alex și Călin, alături de 
Daniel, îndrumătorul lor, au 
lucrat cu spor în atelierul 
de tâmplărie Motivation, 
chiar și de Halloween.
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Programul 
IMPACT

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. 
Accesul la terapii îi ajută să se 
descopere, să își îmbunătățească 

abilitățile de relaționare și 
deprinderile pentru o viață cât mai 
independentă.

Împreună, lucrăm în atelierul 
de terapie ocupațională, la sala 
de kinetoterapie, în camera de 
stimulare senzorială și în cabinetul 
de logopedie. Participăm la 
consiliere psihologică și la grupuri 
de dezvoltare personală. Învățăm 
să lucrăm cu lemnul, să folosim 
mașina de cusut, să cultivăm 
plante, să îi ajutăm pe cei din jur.

27
de tineri cu 
dizabilități 

abandonați trăiesc în 
familia Motivation

10
excursii și întâlniri cu 

voluntari din companii, 
prieteni ai tinerilor 

noștri

50
de voluntari s-au 

implicat in activități 
alături de tinerii noștri

2
noi ateliere 

ocupaționale, 
de tâmplărie și croitorie

Colegii noștri din Centrul de zi cred că lucrul cu tinerii din 
Programul Impact nu e o slujbă de opt ore și gata! Pentru 
a avea o relație autentică și pozitivă cu acești tineri trebuie 
să pui deoparte așteptările, pentru că abia atunci poți să 
înțelegi și să asculți cu adevărat, poți să vezi sursa nevoilor, 
frustrărilor, crizelor, dar și a afecțiunii lor. Primul contact 
cu tinerii noștri nu se uită niciodată. Nu trebuie să fii doar 
ochi și urechi, ci să deschizi și multele părți ale sufletului 
și ale experienței tale pentru a le oferi căldura, confortul 
emoțional de care au atât de multă nevoie!
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1. Ciprian Lupu, primul 
pilot auto în scaun rulant 
din România, la startul 
uneia dintre etapele 
Campionatului Național de 
Viteză în Coastă 2018.

2. Adriana, parte din 
#TeamMotivation, la finish-
ul cursei de 3 km din cadrul 
Maratonului Internațional 
București. 

3. Marian și Dragoș prezintă 
captura după un concurs de 
pescuit la care au participat 
echipe formate din 
persoane cu și fără scaune 
rulante la purtător.

Vizitează www.motivation.ro/
pe-bune pentru știri legate 

de campania #PeBune?. 
Vizionează clipuri video cu 
șoferi cu dizabilități care 
împărtășesc experiențele 
lor în trafic și la locurile de 

parcare. 
Află cum ne poți susține.
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Abilitățile 
contează

„La 16 ani, îi urmăream de pe margine pe cei care participau 
la Campionatul Național de Viteză în Coastă, mai ales la 
etapele din Poiana Brașov. Așa s-a născut pasiunea mea 
pentru motorsport. La 18 ani, am avut un accident de înot 
și am început să folosesc un scaun rulant. La 25 de ani, am 
învățat să conduc o mașină adaptată și mi-am luat permisul 
auto. La 35 de ani, am devenit primul pilot auto din România 
care folosește un scaun rulant și e licențiat de Federația 
Română de Automobilism Sportiv. Pentru mine, fiecare 
cursă la care iau startul e un prilej de a-mi duce visul mai 
departe, îmi dă bucurie și energie.”  
Ciprian , foto 1, pilot auto în scaun rulant

N e propunem 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 sau campaniile 
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 persoanelor cu 
dizabilități locomotorii.

265 
de magazine partenere 

găzduiesc campania 
#PeBune?

233
de specialiști, studenți și 

alți participanți la 
evenimente de 

conștientizare privind 
dizabilitatea, 

în spitale, 
facultăți și ONGuri

1
traseu accesibil în scaun 

rulant inaugurat la
Bikeathon Țara 

Făgărașului

7
companii și ambasade 

s-au alăturat campaniei
#PeBune?
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1. Curs pentru angajații 
Aeroportului Internațional 
Mihail Kogălniceanu privind 
comunicarea și asistența 
directă a persoanelor cu 
dizabilități.

2. Sesiune de mobilitate in 
scaunul rulant, în cadrul unui 
seminar pentru specialiști 
din Iași. 

3. Mihaela F., la o sesiune 
practică privind interacțiunea 
cu persoane cu deficiențe 
de vedere, la cursul pentru 
angajații Aeroportului 
Internațional Mihail 
Kogălniceanu.



 Specialiști care 
înțeleg și susțin activ 
prescrierea  
echipamentelor și  
serviciile de mobilitate 
personalizate

 Abordare integrată a 
serviciilor, centrată pe 
abilitățile persoanei

 Respect, egalitate și 
reciprocitate în relația 
cu fiecare persoană cu 
dizabilități deservită

1 2 

3 
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Cursuri pentru 
specialiști

„Pot spune ca a fost un curs util deoarece ni s-au reactualizat 
unele informații, am învățat cum să interacționăm și să ne 
comportăm în mod absolut natural în prezența persoanelor 
cu dizabilități. Mi-a plăcut modul de prezentare a informației 
și interactivitatea din timpul prezentării.”

Mihaela, foto 3, participantă la cursul privind comunicarea și asistența 
directă a persoanelor cu dizabilități în aeroport.

A 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.

Cursurile privind interacțiunea 
cu persoanele cu dizabilități 
oferă modele de bună practică 
privind incluziunea persoanelor 
cu dizabilități prin facilitarea 
accesului în organizații, atât la 

nivelul mediului fizic, cât și la 
nivel atitudinal și din punct de 
vedere al comunicării.  Ele sunt 
oferite personalului din companii 
care interacționează frecvent cu 
persoane cu dizabilități -  clienți sau 
angajați.

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

Cursurile privind utilizarea 
Clasificării internaționale a 
funcționării, dizabilității și 
sănătății (CIF, un instrument 
al OMS) sprijină profesioniștii 
să lucreze în echipe și să adopte 
principii centrate pe abilități. 
Cursurile schimbă abordarea 
curentă – predominant medicală 
– a dizabilității și promovează un 
limbaj comun între specialiști.

20
de angajați din 
aeroporturi instruiți 
privind interacțiunea 
cu persoanele cu 
dizabilități

98
de membri ai echipei 
Motivation au 
participat la instruiri 
interne și sesiuni de 
practică

3
tipuri de cursuri oferă 
participanților diplome 
acreditate ANC
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Dumitru exersează transferul de pe sol în scaunul rulant, la un stagiu de recuperare activă, 
sub îndrumarea lui Marian, instructor de viață independentă, și a lui Andu, kinetoterapeut.
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Abilitățile contează: folosim puterea exemplului ca să încurajăm persoane cu și fără 
dizabilități să participe împreună la activități dintre cele mai diferite.
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1. Specialiști Motivation în 
vizită de lucru la BackUp 
Trust, organizație care oferă 
servicii de mobilitate și 
viață independentă pentru 
persoanele cu leziune 
medulară.

2. Reprezentare vizuală 
oferită de BodiTrak, un 
echipament computerizat, 
unic în România, folosit 
pentru prevenirea escarelor.

3. Marian la întâmpinarea 
unui transport de biciclete 
sosite de la partenerii 
noștri de la Tools4Change 
din Olanda, pentru a fi 
recondiționate.

 Organizații partenere 
dedicate furnizării de 
scaune rulante de calitate

 Acces la învățare 
continuă pentru 
specialiștii Motivation

 Sprijin reciproc în 
echipă

 Modele de bune 
practici privind serviciile 
pentru persoane cu 
dizabilități


1 2 

3 
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Parteneriate 
internaționale pentru 
servicii de mobilitate 
corespunzătoare

Ne concentrăm pe 
menținerea calității 
echipamentelor de 

mobilitate pe care le donăm 
în România. Cu ajutorul 
partenerilor noștri de la 
Fundația Agape (Suedia), de 
la United Cerebral Palsy (SUA) 
și de la Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinților din Zilele din Urmă 
(SUA), donăm anual scaune 
rulante și alte echipamente 
de mobilitate de calitate, noi 
sau recondiționate, adaptate 
nevoilor fiecărui utilizator. 

Dotăm spitale publice, centre 
de recuperare medicală și 
alte organizații cu paturi, 
elevatoare, scaune rulante, 
cadre de mers sau cârje.

Pe durata întregului an, 
organizăm cursuri pentru 
specialiștii echipelor de 
furnizare a scaunelor rulante 
și instruire pentru viață 
independentă. Completăm 
cursurile cu ședințe de mentorat 
și cu schimburi de experiență la 
organizațiile partenere.

1.127
de scaune rulante de 
la parteneri donate în 
România

10
participanți 
instruiți pentru a 
deveni mentori 
pentru persoanele cu 
leziuni medulare

8
tipuri de instruiri 
și sesiuni de practică 
oferite 
echipei Motivation

1
schimb de experiență 
la BackUp Trust, 
Marea Britanie

„Am văzut în programul de mentorat de la BackUp Trust un 
model pe care îl vom folosi și noi, în completarea serviciilor 
de informare și consiliere pentru persoanele cu leziune 
medulară. Programul are avantaje atât pentru mentor, care 
își consolidează cunoștințele, cât și pentru beneficiari, care 
au acces la modele de viață activă.” 

Costin, Coordonator program de mentorat pentru persoane cu leziune 
medulară.
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1. Ansamblu format din 
scaun rulant de tip activ 
și handbike atașabil, cu 
antrenare electrică.

2. Adaptare auto pentru 
persoane cu dizabilități 
locomotorii, montată în 
atelierul Motivation SRL 
din Buda, jud. Ilfov.

3. Tacâmuri adaptate 
pentru persoane cu 
afectări ale mobilității la 
nivelul brațelor, al mâinii și 
al degetelor, furnizate de 
Motivation SRL.

 Scaune rulante 
personalizate

 Echipamente și 
consumabile medicale 
decontate prin CJAS

 Echipamente 
ajutătoare de ultimă 
generație

 Adaptări auto

 17 echipe regionale 
care oferă servicii 
centrate pe clienți


1 2 

3 

Mai multe echipamente pe www.motishop.ro
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Motivation 
SRL

„Mi-am dorit foarte mult să îmi adaptez mașina 
și să conduc, pentru că înainte stăteam mai mult 
acasă. Nu ieșeam la cumpărături, nu ieșeam în oraș, 
nu făceam mai nimic. Am adaptare auto din 2018. 
Pentru mine e important că pot să mă deplasez pe 
distanțe mai lungi, să plec singur oriunde vreau fără 
să depind de altcineva.”
 
Ionel, utilizator de scaun rulant și participant la programele de 
recuperare activă Motivation

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 sau consumabilele pentru 

colostomie distribuite.
Din 2007, Motivation SRL 

este autorizată de Registrul Auto 
Român să facă adaptări auto 
pentru persoanele cu dizabilități 
locomotorii. Adaptarea permite 
acționarea comenzilor de frână și 
accelerație cu mâna, permițând 
astfel persoanei cu dizabilități să 
conducă autovehiculul.

2.005 
scaune rulante furnizate 
prin CJAS 

51
de autovehicule adaptate 
pentru a fi conduse de 
persoane cu dizabilități 
locomotorii

281
de tricicluri și alte 
dispozitive de mobilitate 
furnizate

56%
din fondurile primite 
de Fundația Motivation 
România în 2018 provin de la 
Motivation SRL
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1. Cristi, parte din 
#TeamMotivation, la 
Semimaraton Galați 2018.

2. Mașina Cristianei Oprea, 
pilot auto care susține 
campania ”#PeBune?” 
pentru eliberarea locurilor 
de parcare dedicate 
persoanelor cu dizabilități și 
ocupate abuziv. 

3. Petrecere surpriză 
pentru Petra, una dintre 
micuțele participante la 
tabăra de recuperare activă 
pentru copii de la Văratec, 
jud. Neamț.

 Scaune rulante personalizate, 
livrate împreună cu instruirea 
pentru utilizarea lor

 Mentorat pentru persoane cu 
leziuni medulare din țară

 Informare privind sănătatea și 
viața independentă în scaun rulant 
cu ajutorul tehnologiei mobile

 Campanii de conștientizare 
care contribuie la respectarea 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilități sau la prevenirea 
accidentelor care duc la o viață în 
scaunul rulant


1 2 
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Planuri pentru 
2019

„Ne bucurăm să fim prezenți în comunitate atât 
prin serviciile de mobilitate pe care le oferim, cât 
și prin participarea noastră la diferite evenimente 
incluzive, așa cum sunt și cele sportive. În fiecare an 
ne propunem mai mult, pentru că motivația există în 
fiecare coleg și participant la programele Motivation, 
indiferent dacă succesul se măsoară în posibilitatea 
de a depăși un prag sau de a trece finish-ul la o 
competiție de alergare!”  
George, kinetoterapeut și coordonator #TeamMotivation la 
Semimaraton Galați

Î n 2019, continuăm să 
acordăm sprijin pentru 
reducerea izolării și 

dependenței persoanelor cu 
dizabilități locomotorii din țară, 
cauzate de lipsa serviciilor locale 
și a accesului la informații.

Continuăm să le 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 aibă acces rapid la 
echipamente de mobilitate 
corespunzătoare, cu ajutorul unor 
persoane de contact instruite, 
disponibile în fiecare județ,

 să primească servicii de 
intervenție pentru viață 
independentă adaptate etapei de 
viață în care se regăsesc,
 să fie valorizați și sprijiniți în 
comunitate de către specialiști 
instruiți și persoane fără 
dizabilități cu atitudini pozitive.

160
de persoane în scaune 
rulante își vor 
redobândi 
independența și 
încrederea în forțele 
proprii la sesiunile de 
instruire

2.900
de scaune rulante 
personalizate vor fi 
distribuite în țară

1
aplicație mobilă va 
oferi informații 
despre sănătate și 
viață independentă în 
scaun rulant
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 Scaune rulante de 
calitate, recondiționate și 
donate în România

 Companii implicate social, 
care sprijină donarea 
echipamentelor de 
mobilitate către cei care au 
nevoie de ele

 Prieteni care donează 
pentru a reda mobilitatea 
unui om în scaun rulant

 Persoane cu dizabilități 
care își redobândesc 
mobilitatea



1 

2 3 

1. Activități recreative în tabăra 
de recuperare activă pentru copii, 
organizată la Văratec, jud. Neamț.

2. Adriana, instructor de viață 
independentă, și Alina, kinetoterapeută, 
la un curs intern de adaptări ale 
scaunelor rulante.

3. Fane, lucrând la un scaun rulant 
pentru unul dintre beneficiarii 
Motivation.

Punem in miScare

roTile schimbArii!
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Fondul Scaunelor 
Rulante

„De peste 18 ani, Fundația Vodafone România sprijină Fundația 
Motivation România să schimbe vieți în bine. Proiectul Abilitățile 
contează - sănătate și viață activă în scaun rulant, demarat în 
2018, este pentru noi încă o ocazie să contribuim la libertatea 
de mișcare a persoanelor cu dizabilități locomotorii, care 
primesc scaune rulante potrivite. Pe lângă asta, punem din 
nou tehnologia în slujba binelui - sistemul computerizat de 
testare a presiunii în poziția așezat, unic în România, achiziționat 
în proiect, previne complicațiile medicale și contribuie la 
menținerea sănătății persoanelor în scaune rulante.”
 
Angela Galeța, Director al Fundației Vodafone România

D evino un motor al 
schimbării, pentru un trai 
independent al copiilor și 

adulților cu dizabilități din România. 

Direcționează 3,5% din impozitul 
pe venitul persoanelor fizice.

Sponsorizează programul, iar 
costul este deductibil pentru 
compania pe care o reprezinți.

Donează în Fondul Scaunelor 
Rulante pentru a reda mobilitatea 
unui om în scaun rulant.

Online: www.motivation.ro/
sustine-motivation/

Transfer bancar BCR Sucursala 
Plevnei:
LEI:   RO 98 RNCB 0071 0114 2739 
0030
EUR: RO 13 RNCB 0071 0114 2739 
0008

10 EUR
acoperă costul livrării 
scaunului rulant la 
persoana care are nevoie 
de el

20 EUR 
asigură adaptarea 
echipamentului la nevoile 
utilizatorului

30 EUR 
finanțează adaptarea și 
livrarea scaunului rulant 
unei persoane cu mobilitate 
redusă

40 EUR 
aduc în România un scaun 
rulant de tip activ

100 EUR 
finanțează donarea unui 
scaun rulant recondiționat, 
de tip activ, unei persoane 
cu dizabilitate locomotorie.

Te așteptăm pe comunicare@motivation.ro 
pentru a personaliza implicarea ta alături de Motivation. Împreună, punem în mișcare Roțile Schimbării!
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 Donații unice sau 
recurente

 20% din impozitul pe 
profitul companiei

 Sponsorizări în produse 
alimentare, de îngrijire, 
renovare, îmbrăcăminte sau 
rechizite

 Galantomi care aleargă 
și strâng fonduri pentru 
serviciile de îngrijire

Fii alaturi de mine!

Devino parte din satul care ne 
ajută să le dăruim vieți fericite 
tinerilor cu dizabilități din 
casele Motivation!

 Voluntari care devin 
prietenii tinerilor noștri

 3,5% din impozitul 
pe venit al persoanelor 
fizice

1. Marian și Laurențiu, 
felicitându-și 
coechipierul la finalul 
unui meci incluziv de 
baschet.

2. Lorena, voluntar în 
programul Impact din 
anul 2016.

1 
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Fii alături de mine!

D in 2003, 27 de tineri cu 
dizabilități medii și severe 
trăiesc în casele Motivation, 

se bucură de îngrijire, terapie persona-
lizată, activități de timp liber și mulți 
prieteni.

Se spune că, pentru a crește un copil, 
este nevoie de un sat întreg.

Devino parte din satul care ne ajută să 
le dăruim vieți fericite tinerilor noștri cu 
dizabilități.

Donează pentru traiul fericit în 
comunitate al celor 27 de tineri cu 
dizabilități din familia Motivation.

Online: www.motivation.ro/
sustine-motivation/

Transfer bancar BCR Sucursala 
Plevnei:
LEI:   RO 98 RNCB 0071 0114 2739 
0030
EUR: RO 13 RNCB 0071 0114 2739 
0008

Direcționează 3,5% din impozitul pe 
venitul persoanelor fizice.

Sponsorizează programul, iar costul 
este deductibil pentru compania pe care 
o reprezinți.

Personalizează implicarea ta pe: comunicare@motivation.ro
 Fii Alături de noi!

6 EUR
lună de lună asigură 
fructe proaspete 
pentru un tânăr din 
casele Motivation

10 EUR
în fiecare lună oferă 
materiale educative 
sau pentru terapie 
recuperatorie pentru 
un tânăr din casele 
Motivation

25 EUR
donați lunar ajută un 
tânăr din casele 
Motivation să petreacă 
sfârșitul de săptămână 
în tabăra Motivation de 
la Văratec

„La Motivation am descoperit niște tineri minunați și am ajuns 
dependentă de zâmbetul lor. Un zâmbet care m-a învățat că 
fericirea e o alegere. M-a învățat să fiu recunoscătoare pentru 
toate lucrurile din viața mea și m-a ajutat să mă descurc cu 
doliul, atunci când a murit tatăl meu. Viața mea ar fi fost mult 
mai goală fără să învăț să cos de la Nicoleta, fără bancurile lui 
Călin sau poveștile Mihaelei despre ce i-a adus Moșul. Cred cu 
tărie că voluntariatul la Motivation te ajută să crești ca om și l-aș 
recomanda cu încredere oricui!”
 
Lorena de la Oracle, foto 2, voluntar la Motivation din 2016

3,5%
din impozitul pe venit 
direcționat la 
Motivation finanțează 
serviciile de sprijin 
pentru persoanele cu 
dizabilități din întreaga 
țară
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Date financiare 2018

VENITURI 2018 RON % TS* % TSB**

SC MOTIVATION SRL 2.385.000 37.86% 56.31%

MMSS și alte venituri publice 283.555 4.50% 6.69%

Consiliul Județean/DGASPC 
Ilfov 664.442 10.55% 15.69%

Fii Alături de Mine, Fondul 
Scaunelor Rulante, 2% 258.813 4.11% 6.11%

Sponsori 643.815 10.22% 15.20%

Total sponsorizări în bani (TSB) 4.235.625 100.00%

Fundația AGAPE, SUEDIA 1.783.456 28.31%

Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinților din Zilele din Urmă 199.212 3.16%

UCP Wheels for Humanity 80.435 1.28%

Total sponsorizări în natură 2.063.103

Total sponsorizări (TS) 6.298.728 100%

Surse de venit 2018

3,16%

37,86%
28,31%

4,50%

10,55%4,11%

10,22%

1,28%

* Procent din totalul sponsorizărilor
** Procent din totalul sponsorizărilor în bani
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Bilanț 2018
01.01.2018 31.12.2018

RON RON

Active și credite ale organizației

Active imobilizate
Imobilizări necorporale 1.755 1.518

Imobilizări corporale 2.174.801 2.341.049
Imobilizări financiare 10.360 190

total active imobilizate 2.186.916 2.342.757

Active circulante
Stocuri 1.279.706 1.659.497

Creanțe 1.530.030 1.770.689
Numerar 1.043.895 1.688.386
total active circulante 3.853.631 5.118.572

Creditori

Datorii ce trebuie plătite în mai puțin de un an
Venituri în avans 0
Alți creditori -91.461 -474.177
Leasing -80.250 -120.865

Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an
Leasing -161.953 -147.720

Active circulante nete 3.681.920 4.523.530

Excedent/deficit 5.608.573 6.620.257

Rezerve din reevaluări 98.310 98.310

Total capitaluri ale Fundației 5.706.883 6.718.567



fu
n

d
at

ia
 m

o
ti

va
ti

o
n

 r
o

m
ân

ia
 

Cont de profit și pierdere 2018

31.12.2017 31.12.2018

RON RON

Venituri din proiecte

Finanțări din afara țării 1.245.183 3.882

Finanțări publice 500.417 916.321

Finanțări de la agenți economici 60.129 683.384

Donații, sponsorizări 1.631.705 2.310.141

Total venituri din activități fără scop patrimonial 3.437.434 3.913.728

Total cheltuieli din activități fără scop patrimonial 6.595.189 5.293.329

Excedent/deficit din activități fără scop patrimonial -3.157.755 -1.379.601

Excedent/pierdere financiară din activități fără scop patrimonial 4.064.016 2.391.285

Venituri din dividende Motivation SRL 4.100.000 2.385.000

Excedent/deficit din schimb valutar -35.984 6.285

Rezultatul net al exercițiului financiar din activități fără scop patrimonial 906.261 1.011.684

total rezultat net al exercițiului financiar 906.261 1.011.684

Venituri și cheltuieli

FMR [RON] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Venituri  7.976.562 7.614.270 9.807.410 15.731.114 7.002.817 7.537.434 6.298.728

Cheltuieli  7.266.172 6.472.829 9.769.545 13.495.339 9.017.079 6.631.173 5.287.044

surplus/deficit  710.391 1.141.441 37.865 2.235.775 -2.014.262 906.261 1.011.684
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Mulțumim pentru sprijin:

Partenerilor strategici

Partenerilor

Finanțatorilor

 

Le mulțumim tuturor celor care au susținut programele Motivation: Galantomilor care au 
participat la evenimente sportive și au mobilizat donații, sportivilor din #TeamMotivation, 
voluntarilor, tuturor celor care au donat pentru programele noastre, persoanelor care 
au dat vestea mai departe despre eliberarea locurilor de parcare dedicate persoanelor 
cu dizabilități, celor care au direcționat către Motivation 3,5% din impozitul pe venitul 
persoanelor fizice.

Consiliul
Județean

Ilfov
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Sponsorilor

Mulțumiri: 
SKF România, Sotransimpex SRL, Bucur Spedition, UWA-CO SRL, Obștea Moșnenilor 
Cheia Olănești, Samatha Training, Industrial GP, Bittnet Systems SA, TPA Transilvania 
Contax SRL, Stift Lux Design, Max Bet, Teknaus SRL, Lixland SRL, Boccard Romania SRL, 
Arrow International, Amber Technologies, Taissis Concept SRL, AstorMueller Group, S.C. 
Serapis IFM S.A, SC Kaya Inspiration SRL

Partenerilor media

Susținătorilor campaniei #PeBune?



Fundația Motivation România

Sediu Central:  str. Podișor nr. 1, Buda, 
comuna Cornetu, Ilfov, România
t: (+40)021 448 02 42
f: (+40)021 448 11 07
e: info@motivation.ro
w: www.motivation.ro

Susține Motivation:  
 
http://motivation.ro/sustine-motivation/ 

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
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