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Să dezvoltăm programe sustenabile 
care îmbunătăţesc calitatea vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi din România.

Ne-am înființat în 1995 pentru a veni 
în sprijinul copiilor și adulților cu 
dizabilități din România, sprijin pe care 
l-am oferit neîntrerupt până în prezent.

În acești 25 de ani, Motivation România 
a readus speranța într-o viață împlinită 
și libertate de mișcare unui număr 
de peste 25.000 de copii și adulți cu 
dizabilități.

Credite foto imagini copertă: Adrian Câtu, Bogdan Dincă, Cosmin Moței, Alexandru Penciu, Johanna 
Rannula, Mircea Reștea/documentaria.ro, Adrian Torjoc.

Acest material aparține Fundației Motivation România. Materialul este publicat în Mai 2020 cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de programe Motivation în beneficiul copiilor și adulților cu dizabilități locomotorii 
din România și a tinerilor cu dizabilități medii și severe preluați din centre de plasament publice. Materialul 
nu poate fi reprodus nici integral, nici pe fragmente, fără menționarea sursei și fără permisiunea scrisă a 
Fundației Motivation România.
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Cuvânt înainte
Pe 15 februarie 2020, Fundația Motivation România a împlinit 25 de 
ani de programe în beneficiul copiilor și adulților cu dizabilități din 
România. Douăzeci și cinci de ani, 25.000 de vieți schimbate în bine.

Am adunat în acest material imagini de la programele Motivation din 
acești 25 de ani, dar multe au rămas pe dinafară. Afară din tipar, nu și 
din memoria noastră, a celor care lucrăm la Motivation. Nu și a lor, a 
celor care au trecut pe la programele noastre.

Unii dintre aceia pentru care lucrează Motivation – utilizatori de 
scaune rulante – au ajuns în timp să lucreze ca instructori de viață 
independentă, tehnicieni de evaluare, prescriere și adaptare de scaune 
rulante, coordonatori de echipe regionale Motivation sau manageri în 
organizație. Ca oricare dintre noi, odată cu independența personală, 
au primit libertatea de a face și alte alegeri: ce sport să practice, unde 
să locuiască, unde să lucreze, cărei cauze să i se dedice. Unii au ales să 
rămână, alții au plecat.

Oricare ar fi opțiunea lor, noi știm că ne-am atins scopul – acela de a 
reda libertatea de mișcare persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Copiii cu dizabilități medii și severe pe care i-am preluat începând din 
2003 din centre de plasament au devenit tineri adulți, dar pentru noi, 
ei sunt „copiii noștri.” Ștefănuț și Georgiana au plecat dintre noi, dar 
credem că le-a fost bine aici. Pentru ceilalți 25 de tineri, rămânem o 
familie la bine și la greu.

În ultimele pagini, acest album redă un stop-cadru cu majoritatea 
celor peste 250 de angajați și voluntari Motivation de azi. Cu toții 
lucrăm, pe „scenă” sau în spatele ei, ca să facem posibilă furnizarea 
programelor, finanțarea lor, sau administrarea în condiții de siguranță 
și responsabilitate.

Tuturor celor care sunt sau au fost alături de Motivation în acești ani, 
le mulțumim!

„Am fost la diverse centre de recuperare, dar nicăieri nu am învăţat lucruri atât de 
utile. Cea mai mare reuşită a mea la Motivation, chiar dacă poate sună ciudat, e că am 
reuşit să mă spăl singur pe dinţi, deşi nu-mi mişc bine degetele.”

Ghiţă, tetraplegic, avea 17 ani în 2015, când a participat prima dată la sesiunile 
de instruire pentru viaţă independentă şi sport organizate de Motivation.

  

„Până să primim acest sistem de poziţionare, copilul meu de opt ani, diagnosticat cu 
tetrapareză spastică, stătea doar pe spate. Acum poate sta într-o poziţie corectă, poate 
mânca dintr-o postură sănătoasă, iar eu îl pot transporta în siguranţă, fără teamă că 
va cădea sau se va lovi.”

Costela, mama unui copil care a primit un echipament adaptat în 2012.

  

„N-am venit în stagiu cu ideea că voi învăţa să merg pe două roţi în scaun rulant, însă 
plec cu încrederea că pot să fac acest lucru. Am mai învăţat să cobor trepte, să trec 
praguri pe două roţi şi chiar sunt mândră de asta pentru că pot fi independentă, adică 
nu mai am nevoie de ajutor. Am învăţat despre cateterizare şi despre escare, iar pe 
viitor voi şti ce să fac. Îmi doresc să fiu mai independentă, să am un serviciu şi să mă 
plimb mai mult, pentru că acum ştiu că pot.”

Florentina, participantă la un stagiu de recuperare activă  
organizat în iunie 2018.

  

„Îmi doresc să termin facultatea şi să continui să lucrez în domeniul asistenţei sociale, 
pentru a putea ajuta cât mai multe persoane cu dizabilităţi. Îmi doresc să ajung un 
instructor de viaţă independentă bun, ca să fiu un exemplu pozitiv pentru cei din jur.”

Ioana, fostă beneficiară, acum instructor de viaţă independentă la echipa 
Motivation Cluj, a absolvit între timp facultatea.

  

”La Motivation facem kinetoterapie, vorbim, ne plimbăm, râdem – ceea ce e foarte 
important – şi ţinem unul la celălalt. Modelăm şi coasem, citim, cântăm – sunt lucruri 
pe care alţi copii nu au şansa să le facă. Mă bucur că am întâlnit aici persoane care 
sunt ca mine, persoane cu dizabilităţi. Cu cât cunosc mai mulţi oameni, am mai multă 
încredere în mine.”

Anca, 29 de ani, a venit la Motivation în programul IMPACT în anul 2003.
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Proiectul Federației Internaționale 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie, 
care a inițiat primele servicii medicale 
și de recuperare pentru persoanele 
cu leziuni medulare din România în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgență 
„Bagdasar - Arseni” din București, 
a fost ideea din care s-a născut și 
Fundația Motivation.

În perioada mai – septembrie 1993, 
o echipă de specialiști ai Motivation 
Charitable Trust din Marea Britanie 
a înființat în România primul atelier 
de scaune rulante. Echipa locală a 
produs, în următorii 2 ani, 300 de scaune 
rulante care au fost donate pacienților 
din secția de neurochirurgie a Spitalului 
Clinic de Urgență ”Bagdasar – Arseni” din 
București. Între 1994 și 1995 echipa a 
înființat un nou atelier, în care a produs 
și donat 100 de scaune rulante copiilor 
cu dizabilități de la organizația ASCHF-R.

15.02.1995, data înregistrării 
legale a Fundației Motivation 
România. În același an, echipa 
de atunci lansa programul de 
recuperare activă, dezvoltat ca 
urmare a participării la un stagiu 
de formare a primilor instructori 
de recuperare activă din România 
în tabăra organizată de Asociația 
START Poznan, Polonia.

În această perioadă, Motivation a renovat și a 
folosit spațiile din cadrul Liceului Teoretic “Horia 
Hulubei” din Măgurele pentru stagii de instruire 
și viață independentă în scaun rulant. Programul 
de recuperare activă ia amploare, incluzând 
tabere, seminare și stagii de recuperare activă în 
toată țara. Membrii echipei lucrează cu tot mai 
multe persoane în scaune rulante.

1991 - 2000

Fundația Motivation preia și renovează 
Casa de Cultură Bragadiru, unde înființează 
Centrul Comunitar pentru Tineri cu Nevoi 
Speciale Bragadiru. Clădirea avea spații de cazare 
accesibile pentru utilizatorii de scaun rulant, săli 
de instruire, conferințe, kinetoterapie și cabinet 
medical, bucătărie și spațiu pentru servirea mesei, 
precum și birourile echipei Motivation între anii 
2000 și 2009.

15
Februarie 

1995

1993
/

1995

1995
/

2000
2000

1991
/

1993
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Prima ediție a Galei persoanelor cu 
dizabilități din România, organizată 
în parteneriat cu ActiveWatch - Agenția 
pentru Monitorizarea Presei și difuzată 
de TVR 1 cu ocazia Zilei Internaționale a 
Persoanelor cu Dizabilități.

Foto credit: Bogdan Stănișor

Începem construcția taberei
Motivation din Văratec, județul Neamț, 
un loc în întregime accesibil celor în scaune 
rulante, pe care l-am creat pentru a le 
oferi, în viitor, celor care vin la programele 
Motivation, posibilitatea de a ieși în natură 
ca o modalitate alternativă de deprindere 
a abilităților de viață independentă, de 
împărtășire a experiențelor, de creare a 
unui grup de prieteni și a unor grupuri de 
sprijin la nivel local.

Înființăm Motivation SRL, companie care 
se ocupă de asamblarea, personalizarea 
și vânzarea de scaune rulante și alte 
dispozitive de mers. 

Profitul generat susține serviciile sociale 
ale Fundației Motivation România, unicul 
său acționar.

Prima întâlnire cu membrii Alianței 
Internaționale IMPACT, în 2001, a dus la 
demararea în 2003 a programului IMPACT 
pentru 33 de copii cu dizabilități 
severe care sunt transferați din Centrul 
de plasament de la Tâncăbești și 4 copii de 
la organizația SOS Satele Copiilor, în casele 
de tip familial ale Fundației.

Consolidăm sportul în scaun rulant prin 
lansarea primului program de tenis în 
scaun rulant, după afilierea organizației la 
Federația Internațională de Tenis.

Inaugurăm Modulul de Viață independentă 
în Bragadiru, o casă complet accesibilă 
utilizatorilor de scaun rulant unde aceștia 
învățau cum își pot adapta locuințele, cum să 
se implice în activități în gospodărie, noțiuni de 
îngrijire personală și abilități de manevrare a 
scaunului rulant. 

Primele tabere la Văratec pentru 
copiii din programul Impact și 
pentru utilizatorii de scaune rulante. 

Motivation devine parte 
a grupului de lucru al 
Organizației Mondiale a 
Sănătății pentru crearea 
Ghidului de distribuție 
corectă de scaune rulante.

Pe lângă prima echipă 
Motivation, iau naștere 
următoarele două echipe 
regionale de distribuție de 
scaune rulante și instruire, 
în județele Neamț și Bihor. 
Echipele promovează 
în distribuție cei 8 
pași recomandați de 
Organizația Mondială a 
Sănătății. 

Cunoaștem organizația Shaw Trust, cu care 
vom consolida un parteneriat strategic și 
pe termen lung în scopul inițierii serviciilor 
de sprijin pentru angajarea persoanelor cu 
dizabilități.

Începe programul de ocupare prin 
intermediul căruia Motivation își propune 
să faciliteze incluziunea persoanelor cu 
dizabilități pe piața muncii.

Echipele regionale de distribuție și instruire 
se măresc la 12 prin adăugarea echipelor 
din județele Prahova, Sibiu, Mehedinți, 
Galați, Iași, Brașov, Timișoara, Argeș, 
Mureș. Motivation SRL începe furnizarea 
de dispozitive urinare.

2001 - 2010

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010
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Inițiem campania #PeBune? pentru eliberarea locurilor de parcare 
dedicate persoanelor cu dizabilități, ocupate abuziv de cei fără 
dizabilități. Afișaje speciale pentru parcare, pliante informative și stickere 
pentru mașini, în versiunile pentru șoferi cu dizabilități și pentru cei fără 
dizabilități, sunt disponibile la Motivation și în magazinele partenere.

Punem bazele echipei de alergători-fundraiseri #TeamMotivation. 
Aceasta include sportivi cu și fără dizabilități care participă în fiecare an la  
3 evenimente sportive, unde strângem fonduri pentru programele Motivation.

Înființăm echipe regionale la 
Cluj, Satu Mare, Constanța, 
Buzău. Sprijinim crearea a 8 
structuri de economie socială, 
pe lângă o parte dintre echipele 
regionale, pentru a oferi modele 
de încadrare integrată în muncă 
a persoanelor cu dizabilități, 
transport adaptat și generare 
de venituri care să susțină 
programele de suport oferite 
persoanelor cu dizabilități.

Consolidăm programul de 
instruiri interne pentru 
personalul care furnizează 
echipamente de mobilitate 
și instruire pentru viață 
independentă persoanelor 
în scaune rulante. Membrii 
noi ai echipei participă la cursuri 
despre lucrul cu persoanele cu 
dizabilități și furnizarea serviciilor 
de mobilitate corespunzătoare, 
conform standardelor OMS. 
Membrii mai vechi ai echipelor 
participă la cursuri de nivel 
intermediar și superior, menite 
să consolideze cunoștințele, să 
îmbunătățească serviciile și să 
dezvolte mentoratul și lucrul în 
echipă.

Organizăm schimburi de experiență cu parteneri din străinătate, pentru a învăța despre bune 
practici privind serviciile pentru persoane cu dizabilități. Primele vizite au avut loc la Fundația AGAPE, Suedia, 
partenerul nostru în donarea de scaune rulante de calitate.

Testăm o nouă abordare privind orientarea socio-profesională pentru persoane cu leziuni medulare. 
Acesta propune o intervenție complexă privind reintegrarea după un accident soldat cu traumatism de coloană 
vertebrală. Echipa multidisciplinară Motivation (instructor de viață independentă, tehnician, kinetoterapeut, 
specialist de orientare socio-profesională) evaluează situația persoanei cu dizabilități, realizează un plan de 
integrare și acordă sprijin pentru realizarea obiectivelor identificate împreună cu fiecare persoană în parte.

2011 - 2020
Creăm și înregistrăm Harta și 
Marca Accesibilității, instrument 
de evaluare a accesibilității clădirilor 
din România pentru persoane cu 
mobilitate redusă. Introducem 
Gentle Teaching - o nouă metodă de 
lucru cu copiii și tinerii cu dizabilități 
medii și severe și contribuim 
la instruirea specialiștilor din 
domeniul dizabilității.

2012
2013

/
2016

2017 2017
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2020
Introducem în serviciile de sprijin 
pentru utilizatorii de scaune rulante 3 
echipamente computerizate BodiTrak 
de testare a presiunii în poziția așezat. 
Acestea sunt folosite pentru prevenirea 
escarelor și corectarea posturii în scaun 
rulant.

Campania #PeBune? pentru eliberarea 
locurilor de parcare dedicate persoanelor 
cu dizabilități este prezentă în magazine 
din toată țara.

Familia Motivation găzduiește 25 de tineri cu dizabilități 
medii și severe preluați din Centre de plasament în  
5 case de tip familial.
Unii dintre ei pot lucra, asistați, la atelierul de tâmplărie, la 
cel de confecționat obiecte decorative, la o spălătorie pentru 
mașinile Fundației, în serele noastre sau chiar la depozitul de 
scaune rulante.

Donăm anual peste 1.000 de echipamente de mobilitate 
corespunzătoare, conform principiilor OMS, cu ajutorul 
donatorilor și sponsorilor care susțin Fondul Scaunelor 
Rulante. Organizăm stagii și tabere de mobilitate și 
viață independentă pentru cel puțin 35 de copii și adulți în 
scaune rulante din întreaga țară.

Motivation are 15 echipe regionale

2019 2020
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Echipamentul de mobilitate potrivit este esenţial pentru 
sănătatea, funcţionarea şi redobândirea traiului 
independent al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

Scaunul rulant corespunzător previne apariţia complicaţiilor 
medicale şi izolarea.

Motivation România pune în aplicare principiile furnizării 
echipamentelor de mobilitate adaptate diagnosticului, 
nevoilor şi abilităţilor utilizatorului, în acord cu recomandările 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Odată cu 
echipamentul de mobilitate, fiecare utilizator primeşte instruire 
pentru folosirea corectă şi în siguranţă a scaunului rulant.

Tehnicienii Motivation, care realizează evaluarea individuală 
şi prescrierea scaunelor rulante, au absolvit cursuri de formare 
certificate, bazate pe curriculumul OMS.

Echipamente de 
mobilitate

 Evaluare și 
prescriere 
personalizată a 
scaunului rulant

 Adaptare la nevoile 
utilizatorului

 Instruire privind 
manevrarea 
scaunului rulant

 Întreținere și 
monitorizare

 Testarea presiunii 
în poziția așezat cu 
sistemul BodiTrak
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Recuperare activă

Programul 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 
viaţă independentă, consiliere şi sport adaptat. Sub 
îndrumarea unei echipe care include un kinetoterapeut şi 
un instructor de viaţă independentă, participanţii învaţă mai 
multe despre cum să îşi descopere abilităţile şi să le pună în 
slujba lor şi a celorlalți membri ai comunităţii.

 Tehnici de  
manevrare a 
scaunului rulant

 Îngrijire și igienă 
personală

 Prevenirea escarelor 
și infecțiilor urinare

 Adaptarea locuinței, 
mașinii, locului de 
muncă

 Mentorat și drepturi

 Aplicația mobilă 
MotiActiv
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Conştientizare şi 
sport în scaun rulant

Ne propunem să transmitem cu orice ocazie mesajul că 
abilităţile fiecăruia contează. Încurajăm aprecierea 
oamenilor pentru ceea ce pot să facă. Le arătăm aceasta 

atât persoanelor cu dizabilităţi care participă la programele 
noastre, cât şi celor fără dizabilităţi din comunitate.

Taberele, evenimentele sportive şi seminarele de informare 
şi conştientizare pe care le organizăm au rolul de a demonta 
barierele şi de a schimba mentalităţi.

Cercetările privind situaţia utilizatorilor de scaune rulante 
din România sau campaniile derulate periodic îşi propun să 
ofere instrumente cu ajutorul cărora specialiştii şi decidenţii 
să creeeze programe eficiente pentru facilitarea participării 
depline în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.

 Sănătate și  
mobilitate

 Motivație în  
scaun rulant

 Inspirație pentru  
cei din jur

 Campanii de 
conștientizare
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Programul Impact

În anul 2003 am iniţiat programul IMPACT şi am preluat 
37 de copii cu dizabilităţi medii şi severe din instituţii 
de stat. Astăzi, 25 dintre ei sunt tineri adulţi şi locuiesc 

alături de noi, în case de tip familial. Ceilalţi au fost integraţi 
în familiile asistenţilor maternali sau în cele biologice.

Le oferim tinerilor noştri protecţia şi căldura unei familii. 
Accesul la terapii îi ajută să se descopere, să îşi îmbunătăţească 
abilităţile de relaţionare şi deprinderile pentru o viaţă cât mai 
independentă.

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

 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
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Motivation SRL a fost creată în 2001 pentru a genera 
venituri care să susţină serviciile sociale oferite de 
unicul său acţionar, Fundaţia Motivation România. 

Motivation SRL este o întreprindere socială care angajează 
persoane cu şi fără dizabilităţi şi generează venituri pentru 
susţinerea programelor dedicate persoanelor cu dizabilităţi.
Motivation SRL este singurul furnizor din ţară care livrează 
scaune rulante personalizate, promovând adaptarea şi 
furnizarea corectă a echipamentelor de mobilitate. Din 2014, 
Motivation SRL este singurul distribuitor autorizat din ţară 
pentru scaunele rulante performante şi uşoare Panthera, 
produse în Suedia. Persoanele cu dizabilităţi locomotorii 
pot beneficia de un echipament adaptat, furnizat de 
Motivation SRL şi decontat de CJAS. Tot cu decontare CAS 
sunt şi produsele de incontinenţă urinară sau consumabilele 
pentru colostomie distribuite. Din 2007, Motivation SRL este 
autorizată de Registrul Auto Român să facă adaptări auto 
pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

Motivation SRL

 Scaune rulante 
personalizate

 Echipamente 
și consumabile 
medicale decontate 
prin CJAS

 Echipamente 
ajutătoare de ultimă 
generație

 Adaptări auto

 15 echipe regionale 
care oferă servicii 
centrate pe clienți
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„Îmi plac momentele când reuşim 
să ne adunăm la activităţi „altfel”. 
Îmi aduc aminte de o activitate 
numită „Vocea Mot‑SOR”, de 
întâlnirile pe care le avem înainte 
de a sărbători Crăciunul, de timpul 
petrecut împreună la Greaca.
Am învăţat că oamenii au o 
poveste şi că e important să ştii să 
asculţi înainte să judeci sau să dai 
sfaturi ... Am învăţat de la fiecare 
persoană cu care am interacţionat 
– beneficiari, colaboratori, colegi, 
coordonatori – şi îi mulţumesc 
fiecăruia în parte pentru asta.” 

Anda Mândru,
lucrează la Motivation din 2009.  

Face parte din echipa programului de  
Angajare a persoanelor cu dizabilităţi şi este 

voluntar Special Olympics.
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Sediul central al Motivation este 
găzduit într-un grup de trei clădiri 
accesibile utilizatorilor de scaune 

rulante, situate pe strada Podişor nr. 1 
în localitatea Buda, Cornetu, jud. Ilfov.

Aici se află și Centrul de zi pentru adulţi 
cu dizabilităţi din casele Motivation, 
atelierul de adaptări auto pentru 
persoanele cu dizabilităţi locomotorii, 
spaţii de recuperare activă şi cazare 
accesibile utilizatorilor de scaune 
rulante care participă la sesiuni de 
instruire pentru viaţă independentă. 

Aici lucrează şi o parte a echipei 
de management şi administrare a 
organizaţiei.

BUDA

De la stânga la dreapta, pe rândul din față: Iulian Rosnițche, Marian Elisei, Mihaela Gheață, Erika Garnier, Crina 
Țugui, Marian Marin.
Pe rândul al doilea: Georgiana Petrescu, Ramona Moise, Nicoleta Fusaru, Emilia Raicu, Raluca Predescu, Daniela Ilea, 
Ioana Purghel, Iuliana Meseșan, Camelia Șerbănică, Monica Tăutul.
Pe ultimul rând: Anca Beudean, Cristian Ispas, Gheorghe Tauc, Corina Iftode, Magda Florea, Cezar Iovănel, Alexandru 
Stan, Rodica Dinică, Magda Grecu, Ioana Grigore, Nicoleta Vărzaru, Ioana Toader, Mirel Olaru, Sorin Vieru, Andreea 
Stoian, Gabriel Grigore, Daniel Răgușitu.

„Ne putem vedea oricând să 
povestim despre Motivation 
și lucrurile minunate pe care 
le face.
Dar vă avertizez … să vă 
rezervați suficient timp.
Sunt multe lucruri frumoase 
de auzit.”

Iuliana, Asistent social  
la Motivation din 2014.
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Pe Şos. Alexandriei nr. 96 se află 
depozitul de scaune rulante al 
Fundaţiei Motivation, locul unde 

tehnicienii noștri recondiţionează şi 
adaptează echipamentele de mobilitate 
pe care Fundaţia le donează an de an 
prin Fondul Scaunelor Rulante.

Tot de aici lucrează echipa regională 
Bucureşti-Ilfov şi bunii noştri prieteni 
de la Fundaţia Special Olympics din 
România, la ale căror evenimente 
sportive adaptate pentru persoane 
cu dizabilităţi intelectuale participă 
adeseori atât tinerii din casele 
Motivation, ca sportivi, cât şi colegi de 
la Motivation, în calitate de voluntari. 
Spaţiile sunt închiriate dar deocamdată 
le considerăm „acasă”.

„Alături de Motivation 
am descoperit bucuria 
unui trai independent 
şi a sportului adaptat. 
De‑a lungul timpului, am 
încercat baschet, tir cu arcul 
şi alergare. Mă bucur să fiu 
parte din #TeamMotivation 
şi să alerg alături de 
persoane cu şi 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 şi altora abilitățile 
persoanelor cu dizabilități.”

Ancuţa, fostă beneficiară,  
acum Instructor de viaţă activă şi 

sportivă #TeamMotivation.

CRISTAL

„Corul Mot-SOR” include, de la stânga la 
dreapta, pe Emilia Rădulescu, Roxana Ossian, 
Iuliana Stoica, Emilia Ispas, Oana Grecea, 
Alexandra Catrina, Anda Mândru.

De la stânga la dreapta, pe rândul de jos: Elena Vitan, Emilia Rădulescu, Fănică Dîrlău, Ancuța Popa, Marian Marin, 
Cristina Tudor. În spatele lor, de la dreapta, Gabriela Manta, Nina Lăudat, Mihaela Lupu, Ioana Dumitrache, Alexandra 
Morăit, Crăița Șerbănescu, Gabriela Costantin, Alina Iovănel, Andrei Anuțoiu, Emilia Ispas, Alexandra Catrina, Viorel 
Mocanu, Anda Mândru, Alexandru Georgescu, Paul Militaru. Pe rândul din spate sunt Daniel Pitică, Lucian Ioniță, 
Robert Gherase, Ionuț Petrișor, Dragoș Marin, Alexandru Mănăilă, Elena Chiriță, Georgiana Ghia, Alina Ioniță, Gabriela 
Niculescu, Andreea Stoian, Gabriela Basarab și Adrian Petcu.
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Depozitul de pe Şos. Cliceni nr. 70 
găzduieşte echipa Motivation 
SRL care se ocupă de distribuţia 

de scaune rulante, dispozitive urinare și 
pentru colostomie către clienţi din toată 
ţara.

Aici, tehnicienii realizează verificarea şi 
adaptarea scaunelor rulante furnizate 
clienţilor în baza deciziilor Caselor de 
Asigurări de Sănătate.

Tot de aici pleacă lunar către clienții 
cu dizabilități peste 2700 de colete cu 
scaune rulante, dispozitive urinare sau 
de colostomie.

DEPOZIT

De la stânga la dreapta, colegii de la Depozitul Motivation SRL sunt, pe rândul din față: Mihai Cană, Dana Mătreață, 
Stelică Mătreață. Pe rândul al doilea: Florentina Stan, Anca Grigorie, Mona Dumbravă, Simona Trăistaru, Valentina 
Bârcă, Violeta Vidan, Daniela Barbacariu, Mihaela Ilie, Lucian Ioniță, Andreea Tudor, Simona Mincinoiu, Claudia Henț, 
Mioara Badea, Iulian Ciortan, Dragoș Voicu, Elena Pletea, Flori Santa, Eduard Crăciun.

„În spatele unui produs, de 
fapt există mulți alți colegi, 
fiecare cu aportul său: 
kinetoterapeuți, instructori, 
croitor, oamenii care se 
ocupă de partea tehnică și 
de documentație, până ce 
produsul ajunge la beneficiar. 
Până nu lucrezi propriu‑zis, 
nu realizezi importanța pe 
care o are fiecare om din 
echipă.’’

Andreea Stoian, 
Kinetoterapeută.
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Am preluat 37 de copii cu dizabilităţi 
medii şi severe din centrul de plasament, 
iar astăzi, 25 dintre ei încă locuiesc în 
familia Motivation.

Tinerii noștri primesc în casele 
Motivation grija de care au nevoie 
zi și noapte. De nevoile de sprijin 
specializat și implicare ocupațională 
se ocupă echipa Centrului de zi. Acolo, 
tinerii participă la sesiuni de consiliere 
sau kinetoterapie individuale, şedinţe 
de dezvoltare în grup, fac obiecte 
decorative sau mic mobilier din paleţi 
la atelierul de tâmplărie, lucrează la 
seră sau chiar ajută la asamblarea 
şi expedierea scaunelor rulante din 
depozitele Motivation.

În plus, an de an, unii dintre tineri 
participă la antrenamente sportive 
adaptate și la competiții Special 
Olympics.

Cea mai mare provocare pentru 
programul IMPACT este continua 
adaptare a intervenţiei la nevoile în 
permanentă schimbare ale fiecărui tânăr, 
la dorinţele lor de a fi independenţi, de 
a-și întemeia o familie sau de a avea un 
loc de muncă.

Programul IMPACT a început în 
anul 2003, odată cu preluarea 
primilor 4 copii cu dizabilităţi 

abandonaţi din Centrul de plasament 
nr. 4 Tâncăbeşti, jud. Ilfov. 

Atunci, planul nostru era să preluăm 
27 de copii în 3 case de tip familial. 
Cu ajutorul partenerilor din Alianţa 
internaţională IMPACT, sub coordonarea 
Fundaţiei MOSAIC (SUA), am învăţat 
treptat să dezvoltăm servicii adaptate 
nevoilor în continuă evoluţie ale acestor 
copii. 

IMPACT

De la stânga la dreapta, pe rândul de jos: Luminița Ioniță, Maria Olteanu, Cristina Marin, Elena Dîrlâu, Ana Chiriță.
Pe rândul din spate: Florentina Șoană, Mariana Tudor, Mioara Tudose, Mariana Dedu, Monica Lazăr.
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IMPACT

Mihaela, Cătălin, Florin, Costel, Laurențiu, Nicoleta, Alex, Florin, Ancuța.Călin, Ionuț și Marian se bucură de un meci de 
fotbal la Clinceni.

”Experienţa mea în cadrul 
Programului Impact 
este complexă, o lecţie 

de viaţă şi o provocare continuă 
de a identifica soluţii şi strategii 
noi care să le permită tinerilor 
să înveţe să se dezvolte şi să-și 
menţină echilibrul emoţional. 
Observând bucuria fantastică 
pe care o manifestă pentru orice 
lucru, o plimbare, un cadou, o zi 
în care ascultă muzică şi dansează, 
am înţeles că din cauza obligaţiilor 
cotidiene, adesea uităm să 
apreciem bucurii mărunte ale 
vieţii.”

Monica Magdalena Grecu, 
Psihopedagog, lucrează  

cu tinerii noștri din aprilie 2009.

„M‑am bucurat foarte mult 
să pun flori și să gătesc cu 
copiii de la școală. Aș vrea să 
vină mai mulți băieți, sunt 
mai glumeți, și să facem 
excursii și foc de tabără ca 
la Văratec.”

Laurențiu
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IMPACT

Florin M. a împlinit 28 de 
ani și ne cunoaștem de 16 
ani. Lui Florin îi place să știe 

câte ceva despre fiecare om pe care 
îl cunoaște. Are câteva întrebări 
preferate: la ce stație de metrou 
stai, ce pijamale ai, când este ziua 
ta. Îi plac dulciurile și revistele 
despre mâncare. Are nevoie de un 
program cunoscut dinainte și de 
rutină. Este vesel și găsește ușor 
metafore inspirate care să descrie 
oamenii din jurul său.

Florin B. a venit la noi în 2004. 
În primii ani a participat 
cu mult entuziasm la 

activitățile organizate de prietenii 
de la Special Olympics România. 
Acum folosește un scaun rulant 
pentru a se deplasa și iubește la 
fel de mult să fie independent. Au 
fost momente când îi era foarte 
greu să mănânce singur, dar și 
atunci, cu multă voință, a reușit. 
Acum, ca și la început, încearcă să 
facă singur cât mai multe lucruri, 
inclusiv să ajute personalul din 
casa în care locuiește.
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IMPACT

Narghita a venit la Motivation 
în anul 2003, împreună 
cu sora ei, Casandra, care 

mai apoi a plecat înapoi în familia 
naturală. Narghita are nevoie 
permanentă de sprijinul adulților. 
Nu-i plac schimbările în programul 
zilnic și nici persoanele noi. La 
centrul de zi luăm în considerare 
aceste particularități în realizarea 
unui program de recuperare 
adaptat. Are activități pe care le face 
cu mare plăcere în mod repetitiv: 
jocul cu mingea, cu bile de diferite 
mărimi și culori etc.

Georgiana a locuit în familia 
Motivation din anul 2005, 
când avea 5 ani. A venit 

la noi din Centrul de Plasament 
Tâncăbești, unde a locuit timp de 
2 ani. Georgiana a plecat dintre 
noi în 2019, dar celor care au 
avut grijă de ea și au iubit‑o le 
place să își amintească de privirea 
ei luminoasă, de veselia cu care 
îi întâmpina de fiecare dată și de 
timpul petrecut împreună.
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IMPACT

Gabriel avea doar 4 ani 
atunci când l‑am preluat 
din centrul de plasament 

și este cel mai mic dintre copiii 
nostri. Vara trecută a împlinit 18 
ani. Fire deosebit de sociabilă și 
prietenoasă, Gabriel este îndrăgit 
de ceilalți tineri și de personal. 
Gabriel nu vorbește, dar reușește 
să le transmită celor din jur care 
sunt dorințele sale. Îi place foarte 
mult să fie plimbat și să relaționeze 
cu ceilalți.

Bety este o tânără de 27 ani. 
Ea locuiește la Motivation 
din anul 2004, în una dintre 

casele noastre de tip familial. Îi 
place solitudinea și ne bucură 
când zâmbește. Bety preferă 
compania adulților pe care îi 
cunoaște și devine foarte agitată 
în spații aglomerate sau în locuri 
noi.
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IMPACT

Alexandru are acum 23 de 
ani și locuiește la noi din 
 2005. A absolvit o școală 

specială din București și are un 
program de recuperare și sport în 
cadrul Centrului de zi. De curând, 
îl ajută cu mare încântare pe 
colegul nostru, Daniel, la atelierul 
de tâmplărie din cadrul Centrului 
de zi. Alex se implică cu mare 
entuziasm în activitățile de timp 
liber – excursii, serbări, petreceri 
dar și în activitățile zilnice din 
casa în care locuiește. Are simțul 
umorului iar veselia sa este 
molipsitoare.

Marius are 30 de ani. El 
locuiește la Motivation 
din anul 2004, alături 

de alți tineri cu dizabilități 
asemănătoare. Este încântat 
atunci când este în centrul atenției, 
preferând compania persoanelor 
adulte. Deși nu vorbește, Marius 
a învățat să comunice nonverbal 
cu cei care au grijă de el. Îi place 
foarte mult să asculte muzică și să 
se plimbe în aer liber. Din păcate, 
el nu păstrează legătura cu 
familia naturală, însă încercăm să 
îi oferim la Motivation o familie 
apropiată, chiar dacă mult mai 
extinsă.
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IMPACT

Mădălina are 26 ani 
și trăiește în familia 
noastră din anul 2004. 

Mădălina participă la activitățile 
atelierului de terapie ocupațională 
Motivation. Îi place să coloreze 
și, de curând, a învățat să coasă. 
Îi face mare plăcere să meargă la 
cumpărături și în excursii. Este 
dornică să cunoască oameni și să 
își facă prieteni.

Ștefănuț a venit în familia 
Motivation în anul 2005. 
Când l-am preluat din
centrul de plasament avea 5 

ani și speranța de viață estimată 
la 6 luni. Ne-am bucurat să-i fim 
alături vreme de 10 ani. Ochii săi 
au exprimat întotdeauna bucuria 
însoțirii atunci când îi vedea pe 
cei care îl îngrijeau, siguranța și 
confortul că este din nou acasă 
atunci când se întorcea de la 
spital, dorința de a fi în contact cu 
oamenii, oricând. Anul acesta se 
împlinesc 5 ani de când Ștefănuț 
a plecat dintre noi. Niciunul 
dintre noi nu l-a uitat, ne aducem 
aminte de el cu emoție și drag.
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Echipa Argeș a fost înfiinţată în 
octombrie 2009. Membrii echipei: 
Gabriel Cristea (din octombrie 

2010), Ion Lioveanu, Nicoleta Lioveanu, 
Dragoş Florea (din septembrie 2015), 
Alexandru Popa (din octombrie 2016).

ARGEŞ

De la stânga la dreapta: Nicoleta Lioveanu, Gabriel Cristea, Ion Lioveanu, Dragoș Florea, Alexandru Popa.

„De la Motivation am învăţat 
să lupt şi să nu renunţ.”

Nicoleta Lioveanu, 
Agent vânzări.

„Îmi place să ajut şi asta 
mă face să fiu în echipa 
Motivation.” 

Alexandru Popa,  
Tehnician.
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Echipa Bihor funcţionează din 
2006, iar acum are următorii 
membri: Florica Olteanu (2014), 

Georgiana Ioana Ciurbă (2015), Ioana 
Georgiana Cosma (2016), Zoltan Kiss 
(2018). Echipa lucrează cu persoane cu 
dizabilităţi din judeţele Bihor şi Arad.

BIHOR

De la stânga la dreapta: Florica Olteanu, Zoltan Kiss, Ioana Cosma, Georgiana Ciurbă.

„Acesta a fost primul 
meu loc de muncă, unde 
am învăţat ce înseamnă 
simţul responsabilităţii, 
organizarea şi relaţionarea 
într‑o echipă. Pot spune că 
au trecut foarte repede cei 
patru ani minunaţi şi sper să 
petrec cât mai mulţi alături 
de familia Motivation.”

Georgiana Ciurbă
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Echipa funcţionează din octombrie 
2010 iar acum este formată din: 
Ana-Maria Gheorghe, Simona 

Cioc, Adrian Ciocan, Ciprian Lupu.

„La Motivation am învăţat 
că persoanele cu dizabilităţi 
pot duce o viaţă absolut 
normală.” 

Adrian Ciocan, 
lucrează la Motivation  

din februarie 2019.

BRAŞOV

De la stânga la dreapta: Ana-Maria Gheorghe, Adrian Ciocan, Ciprian Lupu, Simona Cioc.

„În momentul în care pot 
contribui la îmbunătăţirea 
stării generale a unui 
beneficiar am cea mai 
mare satisfacţie, iar atunci 
când am nevoie de sprijin 
sau înţelegere, am parte de 
suportul necesar.” 

Ciprian Lupu,  
Instructor de viaţă independentă 

în scaun rulant, Manager zonal 
Motivation, lucrează cu noi din 2010.
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Echipa a fost înfiinţată în 2013 
pentru a oferi servicii în judeţele 
Buzău şi Vrancea (în acesta din 

urmă, alături de echipa Galaţi). Membrii 
echipei actuale sunt Raluca Enescu, 
Ştefăniţă Manciu şi Adina Vuţă.

„De la beneficiarii Motivation 
am deprins mai multă putere 
de a depăşi momentele 
dificile din viaţă.”

Adina Vuţă, 
lucrează la Motivation  

din februarie 2010.

BUZĂU

De la stânga la dreapta: Ștefăniță Manciu, Adina Vuță, Raluca Enescu.

„Fiecare întâlnire cu 
beneficiarii este, pentru 
mine, o lecţie de viaţă, mai 
ales cu acele persoane care 
au acceptat noua situaţie şi 
au făcut tot posibilul să fie 
independente.”

Raluca Enescu,  
din noiembrie 2016 

în echipa Buzău.
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Echipa a fost înfiinţată în noiembrie 
2013. Atunci biroul era acasă la 
unul dintre colegi, iar maşina de 

serviciu, maşina colegului, un Daewoo 
Cielo pe gaz. Echipa acoperă acum 
judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud şi Sălaj. 
Membrii echipei: George Cernucan 
(2013), Ioana Farcaş (2014), Teodor 
Ibănescu (2015), Ioana Crăciunaş 
(2016), Costin Dumitru (din 2009 la 
Motivation, din 2019 la Cluj).

Ei fac echipă cu Roxana Ossian (Fundația 
Special Olympics din România) și se 
ajută pentru activitățile celor două 
organizații sau pentru administrarea 
biroului.

La Cluj, Motivation și Special Olympics 
au birouri și echipă comune. Acolo 
avem și o curte generoasă, păzită afară 
de Nero și înăuntru de cele două pisici, 
Sheeba și Jetix.

CLUJ

De la stânga la dreapta: George Cristian Cernucan, Ioana Farcaș, Roxana Ossian, Teodor Ibănescu, Costin Dumitru, 
Ioana Crăciunaș.

„De când fac parte din echipa 
Motivation am învăţat că pot 
să fac orice îmi doresc şi că 
pot depăşi orice limită. Am 
devenit mai răbdătoare şi 
mai empatică cu cei din jur şi 
nu mai văd problemele mele 
ca fiind cele mai importante. 
. . . Motivation mi‑a lansat 
o provocare pe care eu am 
acceptat‑o şi, deşi a fost grea, 
am reuşit să o trec. Mereu le 
transmit (beneficiarilor) că 
norocul nu vine aşa peste 
noapte, dacă stau în casă 
şi nici măcar nu „îl caută” 
puţin.” 

Ioana Farcaş, 
Instructor de viaţă independentă 

în scaun rulant.
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Echipa a început să lucreze în 
Constanţa în 2013, pentru 
beneficiari din judeţele Constanţa, 

Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi. Colegii noştri 
din echipă sunt: Cristian Alexandru 
(2014), Anamaria Alina Grigoraş 
(2014), Adriana Olteanu (2016), 
Alexandra Davidescu (2017), Alexandru 
Oltean (2017), Marian Ganea (2018), 
Ionuţ Olteanu (2018).

Alături de ei lucrează și Gabriela Guțu, 
care coordonează furnizarea de stomii 
către persoanele care au nevoie de 
astfel de dispozitive medicale.

CONSTANŢA

De la stânga la dreapta: Alina Grigoraș, Cristian Alexandru, Alexandra Davidescu, Alexandru Oltean, Adriana Olteanu, 
Marian Ganea, Ionuț Olteanu, Gabriela Guțu.

Suntem la Motivation 
pentru că vrem să ajutăm 
persoanele în scaun rulant. 
Ne plac locul de muncă 
stabil, echipa bine sudată, 
programul flexibil. 
Ne recunoaștem în cuvintele 
independență, comunicare, 
optimism, bucurie, răbdare, 
conectare.
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Echipa a fost creată în septembrie 
2009. Membrii echipei sunt: 
George Ivanof (2009), George 

Ştefan (2011), Andreea Ivanof (2014), 
Adrian Toniţă (din 2015 la Motivation, 
din 2017 la Galaţi), Cristian Donose 
(2017).

„La Motivation am învăţat 
să prescriu un echipament de 
mobilitate şi să îl personalizez 
pentru fiecare persoană în 
parte.”

Cristian Donose, 
utilizator de scaun rulant,  

Tehnician evaluare şi prescriere 
echipamente de mobilitate.

GALAŢI

De la stânga la dreapta: Adrian Toniță, Cristian Donose, Andreea Ivanof, George Ivanof, George Ștefan.

„Având în vedere că acesta 
este primul şi singurul loc 
de muncă de până acum, 
pot să spun că aproape tot 
ce ştiu şi cine sunt astăzi ca 
profesionist sau specialist în 
domeniu, lucruri învăţate şi 
de folos, le datorez colegilor 
cu care am lucrat şi lucrez. 
Unul din multele lucruri 
învăţate: să mă adaptez 
oricărei situaţii şi să văd 
dincolo de problemă, punând 
accent pe rezolvarea ei.” 

George Ştefan,  
Kinetoterapeut.
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Aceasta a fost prima echipă 
Motivation, care a furnizat 
 echipamente de mobilitate în 

toată țara până în anul 2006, când am 
început să creăm alte echipe regionale. 
În prezent oferă dispozitive de mobilitate 
şi servicii persoanelor cu dizabilităţi din 
Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, 
Giurgiu.

Membrii echipei: Ioana Dumitrache, 
Alexandra Morăit, Alina Iovănel, 
Georgiana Ghia, Alexandru Georgescu, 
Andreea Stoian, Robert Gherase, Daniel 
Roșoiu, Ancuţa Popa, Andrei Anuţoiu, 
Marin Marian.

ILFOV

De la stânga la dreapta: Alexandru Georgescu, Georgiana Ghia, Alina Iovănel, Ancuța Popa, Robert Gherase, Andrei 
Anuțoiu, Ioana Dumitrache, Andreea Stoian, Marin Marian, Alexandra Morăit.

„Pentru mine, Motivation 
este locul unde am realizat 
cu adevărat ce înseamnă 
munca în echipă și cât de 
important este să ai colegi 
pe care să te poți baza. La 
Motivation am învățat să 
mă conectez cu oamenii, să 
le aflu povestea și să îi ajut 
cât de mult pot.’’

Alexandru Georgescu, 
Kinetoterapeut.
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Echipa a fost înfiinţată în anul 
2009 și lucrează cu persoane în 
scaune rulante din județele Iași, 

Botoșani și Vaslui. Membrii echipei: 
Eduard Baculea (2010), Carmen 
Baculea (2014), Mihai Casian (2015), 
Alexandru Ghiţescu (2016), Roxana 
Ghineț (2017).

IAŞI

De la stânga la dreapta: Mihai Casian, Edi Baculea, Carmen Baculea, Roxana Ghineț, Alexandru Ghițescu.

„Cu ani în urmă, am fost 
la o evaluare într‑un sat 
îndepărtat din judeţul 
Vaslui. Deoarece nu se putea 
ajunge cu maşina, am mers 
în jur de 7 km cu o căruţă. 
Drumul era desfundat, plin 
de noroi, urcam, iar calul 
nu mai putea trage căruţa. 
Ne‑am dat jos, am împins 
căruţa şi ne‑am murdărit 
din cap până în picioare.” 

Eduard Baculea 
coordonează echipa Iaşi şi  

lucrează la Motivation din 2010.

„La Motivation am învăţat 
să fiu independent, să conduc 
maşina adaptată. Îmi place 
să repar diverse lucruri, să 
fac adaptări (la scaunele 
rulante), să îmi petrec timpul 
liber cu băiatul meu.” 

Mihai Casian 
Instructor de viaţă independentă, 
lucrează la Motivation din 2015.
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Echipa a fost creată în anul 2010 
şi oferă servicii persoanelor cu 
dizabilităţi din judeţele Mehedinţi, 

Dolj şi Gorj. Acum, membrii echipei sunt 
Daniela Lungu, Mihai Gogan, Raluca 
Damian, Manuela Gogan, Monica 
Drăgoi şi Ana Gulei.

Pentru Monica, Raluca şi Manuela, 
dar şi pentru Mihai, călătoriile sunt o 
plăcere, astfel că vizitele la domiciliul 
persoanelor cu dizabilităţi, în localităţi 
apropiate sau izolate, sunt ocazii de a 
descoperi locuri noi.

MEHEDINŢI

De la stânga la dreapta: Raluca Damian, Mihai Gogan, Daniela Lungu, Manuela Gogan, Monica Drăgoi.

„Cea mai mare satisfacţie 
o am atunci când primesc 
feedback de la beneficiari 
care consideră că ajutorul 
nostru le‑a schimbat în bine 
viaţa.”

Monica Drăgoi,  
Coordonatorul echipei.
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Echipa a început să funcţioneze 
în 2003, odată cu începerea 
sesiunilor de instruire organizate 

la pensiuni turistice din zonă, în paralel 
cu începerea construcţiei taberei 
Motivation de la Văratec, pe care o are 
în grijă echipa. 

Daniel Humă (2003), Andrei Venenciuc 
(2003), Marcel Patachi (2003), Olga 
Pleşca (2003), Maria Iacoboaia (2004), 
Elena Venenciuc (2009), Andrei 
Avîrvarei (2016), Mariana Ciocan 
(2016), Gabriel Onciu (2017) lucrează 
cu beneficiari din judeţele Neamţ, 
Bacău și Suceava, şi au grijă de Tabăra 
Motivation de la Văratec.

NEAMŢ

De la stânga la dreapta: Mariana Ciocan, Elena Venenciuc, Andrei Venenciuc, Gabriel Onciu, Laura Ciudin, Marcel 
Patachi, Dan Humă.
Din fotografie lipsesc colegii noștri Andrei Avîrvarei (foto stânga, al treilea din dreapta) și Maria Iacoboaia.

„Îmi amintesc de prima 
tabără la Comorova: la 
masă, apa în paharul meu 
era întotdeauna sărată, iar 
două pietre mari mi‑au fost 
puse în geantă şi au trecut 
peste hotarele ţării.
Le‑am descoperit după 
ce am ajuns în Republica 
Moldova.”

Olga Pleşca, 
din 2003 la Motivation, 

din 2014 la echipa Neamţ.
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Echipa a fost înfiinţată în anul 2009 
şi deserveşte judeţele Prahova, 
Dâmboviţa şi Ialomiţa. Membrii 

echipei, în ordinea angajării, sunt: 
Mirela Cîrlan (2007) Remus Cîrlan 
(2008), Cecilia Călin (2009), Raluca 
Baicu (2010), Alexandra Cioc (2015), 
Luminiţa Cismaru (2016), Emanuel 
Soare (2018) și Costel Cîrlan (2019).

Aceștia nu sunt colegii noștri pe 
vremea când erau copii, ci copiii unora 
dintre colegi. Copiii învață din mers 
că incluziunea celor în scaune rulante 
este posibilă, iar implicarea individuală 
în cauze din comunitate face parte din 
viața de zi cu zi.

PRAHOVA

De la stânga la dreapta: Elena Cismaru, Cecilia Călin, Alexandra Cioc, Emanuel Soare, Remus Cîrlan, Mirela Cîrlan, 
Costel Cîrlan, Raluca Baicu.

Ne ţin la Motivation 
atmosfera din echipă şi 
domeniul de activitate.
Am vrea să le transmitem 
beneficiarilor din energia 
noastră pozitivă şi să se 
concentreze în primul rând 
pe abilităţile lor.
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Din 2014, Motivation are o echipă 
la Satu Mare care lucrează cu 
beneficiari din județele Satu 

Mare și Maramureș. Membrii actuali 
ai echipei sunt: Adrian Naghi (2015), 
Adrian Cherecheş (2015), Corina 
Şandru (2016), Ciprian Petrache 
(2018), Cristian Tătar (2018).

„Mi‑am dezvoltat încrederea 
în sine. Tot aici am avut 
curajul de a‑mi dezvolta 
latura sportivă.”

Adrian Cherecheş,  
instructor de viaţă independentă 

în scaun rulant.

SATU MARE

De la stânga la dreapta: Adrian Naghi, Ciprian Petrache, Corina Șandru, Cristian Tătar, Adrian Cherecheș.

„Mi se ascultă părerile şi mi 
se apreciază efortul pe care 
îl depun zilnic.”

Cristian Tătar, 
back-office.
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Echipa a fost creată în anul 2009. 
Membrii actuali ai echipei sunt: 
Dana Alb, Alin Alb, Ancuţa Rusu, 

Ioana Paler, Ioan Rusu, Gheorghe 
Iurescu. Ei lucrează cu beneficiari cu 
dizabilități motorii din județele Sibiu, 
Alba și Hunedoara.

„Îmi amintesc că, în prima 
mea zi la Motivation,  
mi‑au cântat La Mulți Ani! 
toți copiii veniți la recuperare 
aici.”

Ioana Paler, 
Operator de date.

SIBIU

De la stânga la dreapta: Gheorghe Iurescu, Ioan Rusu, Ancuța Rusu, Ioana Paler, Dana Alb, Alin Alb.

„Mă ţine la Motivation 
dorinţa de a îmbunătăţi 
viaţa oamenilor aflaţi în 
momente delicate.”

Alin Alb, 
Instructor de viaţă independentă în 

scaun rulant, la Motivation din 2017.
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Echipa a fost creată în 2009 pentru 
a lucra cu beneficiari din judeţele 
Timiş, Caraş Severin şi, la început, 

Arad. Membrii actuali ai echipei sunt 
Ana Maria Ciubotariu (din martie 
2018), Andreea Lucaci (octombrie 
2018) și Lucian Hărăguș (din octombrie 
2018).

TIMIŞ

De la stânga la dreapta: Ana Maria Ciubotariu, Florica Olteanu, Andreea Lucaci, Lucian Hărăguș.

„Ne ţin împreună mediul 
de lucru şi faptul că suntem 
o echipă bine închegată. 
Comunicăm excelent, iar 
faptul că suntem prieteni 
şi în afara serviciului este 
„cireaşa de pe tort”. Fiecare 
zi este o provocare, dar din 
când în când apar şi situaţii 
neprevăzute care ne solicită 
puţin mai mult. 
Dar din toate aceste situaţii 
am avut de învăţat.”

Ana Maria Ciubotariu, 
Coordonator echipă.

Lucian a ales să rămână la 
Motivation pentru a‑i ajuta 
pe alții care se află în situația 
lui şi ca să transmită mai 
departe mesajul că există 
viață independentă şi în 
scaun rulant.
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#TeamMotivation

#TeamMotivation reunește 
oameni cu și fără scaune rulante 
la purtător, care participă la 

evenimente sportive împreună, strâng 
fonduri pentru cauzele Motivation și 
schimbă vieți în bine!

Fiecare 100 EUR strânși ne permit să 
redăm mobilitatea unei persoane în 
scaun rulant și să o scoatem din izolare. 
Le oferim persoanelor cu dizabilități 
scaune rulante potrivite, instruire 
pentru utilizarea lor și motivație să 
ducă o viață activă! #TeamMotivation 
ne ajută să punem în mișcare roțile 
schimbării!

„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. 
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Le mulţumim tuturor celor care 
au susţinut programele Motivation 
de-a lungul anilor: celor care au 
direcţionat către Motivation 3,5% 
din impozitul pe venitul persoanelor 
fizice, persoanelor care au donat 
pentru programele noastre, 
sportivilor din #TeamMotivation, 
voluntarilor, Galantomilor care au 
participat la evenimente sportive şi au 
mobilizat donaţii, persoanelor care 
au dat vestea mai departe despre 
eliberarea locurilor de parcare 
dedicate persoanelor cu dizabilităţi, 
companiilor şi finanţatorilor care au 
avut încredere în Motivation în primii 
ani sau mai târziu, când am propus 
iniţiative ambiţioase.

Mulţumirile noastre speciale merg 
către următoarele organizaţii, care 
s-au implicat pe termen lung alături 
de Motivation în susţinerea mobilităţii 
şi traiului independent al persoanelor 
cu dizabilităţi pentru care lucrăm.
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Fundaţia AGAPE este o entitate de ajutor internaţional cu magazine 
second-hand, birouri şi depozite în oraşul Falkenberg, Suedia. Din 
1984, organizaţia a acordat sprijin persoanelor cu dificultăţi din peste 
30 de ţări. 

Motivation şi AGAPE colaborează din 2012. Cu ajutorul lor, aducem 
în România scaune rulante noi sau folosite, de calitate, pe care le 
recondiţionăm şi le donăm persoanelor care au nevoie de ele. Procesul 
de import, recondiţionare şi livrare la utilizatori înregistrează un cost 
mediu de 100 de euro/scaun rulant. Fundaţia Motivation România 
susţine costurile aferente evaluării şi prescrierii scaunelor rulante, 
respectiv instruirea utilizatorilor după primirea echipamentului de 
mobilitate.

www.agapefoundation.se

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, prin intermediul 
organizaţiei sale umanitare (LDS Charities), donează anual în România 
aproximativ 400 de scaune rulante. Cu ajutorul Fundației Motivation 
România, toate acestea le sunt distribuite gratuit persoanelor care au 
nevoie de ele.

www.churchofjesuschrist.org

Radda Barnen (Salvați Copiii, Suedia) a fost unul dintre primii noștri 
finanțatori pe termen lung. Parteneriatul nostru din anii 1995 - 2001 a 
contribuit la donarea de scaune rulante și sisteme de poziționare pentru 
copii cu dizabilități locomotorii și cu infirmitate motorie cerebrală. De 
asemenea, Radda Barnen ne-au ajutat să amenajăm spațiile Casei de 
Cultură din Bragadiru și să le facem accesibile utilizatorilor de scaune 
rulante.

www.raddabarnen.se

Fundațiile de Cooperare Olandeze au finanțat proiecte importante ale 
Motivation din perioada 1996 - 2006. Organizația ne-a sprijinit pentru 
donarea de scaune rulante, pentru organizarea de stagii și tabere de 
recuperare activă și pentru amenajarea spațiilor de la Casa de Cultură 
din Bragadiru, unde am oferit servicii de sprijin utilizatorilor de scaune 
rulante între 2000 și 2009.

www.kinderpostzegels.nl

Fundaţia Mosaic din SUA deţine o experienţă de peste 100 de ani în 
domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi furnizării 
de servicii pentru vieţi împlinite. Mosaic sprijină peste 3.700 de persoane 
cu dizabilităţi intelectuale în SUA, cu ajutorul a peste 5.000 de angajaţi, 
în 10 state.

În 2001, Mosaic a venit în România ca membră a Alianţei Internaţionale 
IMPACT, care ne-a sprijinit în iniţierea programului IMPACT România 
pentru copii cu dizabilităţi abandonaţi în instituţii publice. Cu ajutorul 
lor, am preluat 37 de copii cu dizabilităţi medii şi severe dintr-un centru 
de plasament din judeţul Ilfov. Sprijinul lor ne-a permis să construim 
casele de tip familial în care locuiesc de atunci copiii noştri – tineri 
adulţi acum, să instruim personalul care se ocupă de nevoile lor în 
continuă schimbare. Mosaic şi Alianţa IMPACT ne-au ajutat să înfiinţăm 
Centrul de zi şi Atelierul Ocupaţional din cadrul aceluiaşi program, 
dar şi Tabăra Motivation de la Văratec, judeţul Neamţ, unde organizăm 
evenimente pentru toate programele noastre. În 2010, Mosaic ne-a fost 
alături atunci când am avut nevoie să construim un nou sediu pentru 
Motivation, acela care găzduieşte acum spaţii de instruire pentru viaţă 
independentă în scaun rulant, Centrul de zi al programului IMPACT şi 
birouri administrative ale organziaţiei.

www.mosaicinfo.org

În 1993, echipa Motivation Charitable Trust, Marea Britanie, a venit 
în România la invitația Federației Internaționale de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie, pentru a înființa un atelier de producție de scaune 
rulante. David Constantine și Richard Frost, fondatorii Motivation UK, 
au fost prezenți la inaugurarea primului atelier de scaune rulante pe 
12 august 1993. Atelierul a produs 300 de scaune rulante până în iunie 
1995. De atunci, am rămas prieteni, am schimbat idei și ocazional am 
inițiat proiecte comune.

www.motivation.org.uk
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Shaw Trust este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de 
ocupare pentru persoane cu dizabilități și aparținând altor grupuri 
dezavantajate din Marea Britanie.  Motivation și Shaw Trust s-au 
întâlnit în 2007. Am colaborat pentru înființarea serviciului Motivation 
de consiliere și mediere pentru angajare, care a consiliat peste 3.900 
de persoane cu dizabilități începând din 2007 și a facilitat angajarea 
a 679 de persoane cu dizabilități și 280 de persoane aparținând altor 
grupuri dezavantajate. Colaborarea noastră formală a încetat în 2019, 
dar păstrăm legătura care s-a creat în toți acești ani.

www.shaw-trust.org.uk

Centrul Mutualist Kerpape din Franța este specializat în recuperarea 
medicală și funcțională respectiv readaptarea persoanelor cu diferite 
tipuri de dizabilități dobândite. Centrul este localizat în Ploemeur, în 
regiunea Bretania, unde este recunoscut ca fiind un centru de resurse 
în recuperare medicală, integrare socială, profesională și educațională. 
Serviciile Centrului sunt dedicate copiilor și adulților cu afecțiuni 
musculo-scheletale, neurologice și neuromusculare, cu afecțiuni 
cardiace și respiratorii sau cu arsuri.

De-a lungul istoriei Motivation, specialiștii noștri au avut numeroase 
ocazii de a vizita Centrul Kerpape pentru a învăța despre serviciile 
oferite acolo, iar ulterior am putut să preluăm și să adaptăm unele 
dintre aceste servicii în programele noastre.

www.kerpape.mutualite56.fr

Fundaţia Special Olympics din România a fost înfiinţată în noiembrie 
2003, ca parte integrantă a mişcării sportive internaţionale Special 
Olympics. Special Olympics contribuie la integrarea socială a persoanelor 
cu dizabilităţi intelectuale, încurajând comunicarea prin sport. Special 
Olympics oferă persoanelor cu nevoi speciale şansa de a-şi descoperi şi 
dezvolta potenţialul şi calităţile sportive prin intermediul programelor 
de pregătire şi al evenimentelor competiționale. Unii dintre tinerii cu 
dizabilităţi din casele Motivation participa la evenimentele organizate 
anual de Special Olympics. Pentru ei, la fel ca pentru colegii noştri 
care participă ca voluntari, aceste experienţe insuflă energie, sănătate, 
încredere în sine şi bucuria de a trăi. 

www.specialolympics.ro

Parteneriatul nostru cu Fundaţia Vodafone România s-a dezvoltat de-a 
lungul ultimilor 19 ani într-unul strategic pentru Fundaţia Motivation. 
De-a lungul anilor, sprijinul Fundaţiei Vodafone ne-a permis să 
dezvoltăm un program anual de donaţii de scaune rulante personalizate 
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi. Echipamentele de mobilitate donate 
în decursul acestor ani au fost o şansă pentru sute de copii şi tineri cu 
dizabilităţi de a ieşi din izolare, de a merge la şcoală şi de a participa la 
viaţa comunităţii.

De asemenea, în parteneriat cu Fundaţia Vodafone România am 
introdus în România tenisul în scaune rulante şi am oferit oportunităţi 
anuale de practicare a tenisului, baschetului, înotului şi atletismului 
de către persoane cu dizabilităţi locomotorii. Un punct marcant al 
colaborării noastre a fost primul turneu internaţional de tenis în scaune 
rulante organizat în România şi inclus în circuitul ITF al competiţiilor 
de tenis în scaune rulante. Prin evenimentele sportive în scaune 
rulante organizate cu sprijinul acesteia demonstrăm public abilităţile 
persoanelor cu dizabilităţi într-un domeniu în care poate nici chiar 
unele persoane cu dizabilităţi nu credeau că pot realiza performanţe. 

Recent, Fundația Vodafone ne-a ajutat să introducem în serviciile 
pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii tehnologia de ultimă oră, 
echipamentul BodiTrak pentru evaluarea computerizată a presiunii 
în poziţia aşezat. Cu ajutorul acestuia, Motivation poate contribui la 
menţinerea sănătăţii în scaun rulant şi prevenirea escarelor, o afecţiune 
cu potenţiale consecinţe severe pentru utilizatorii acestor echipamente.

https://fundatia-vodafone.ro
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T-RV a fost creată în 1985, iar activitatea companiei a început cu 
distribuția de perne pentru prevenirea escarelor. Ulterior, compania a 
extins gama de produse pentru a se asigura că le oferă clienților cele 
mai bune produse de mobilitate și poziționare. Acum, T-RV furnizează 
diferite tipuri de perne și saltele pentru prevenirea escarelor, scaune 
rulante, sisteme de poziționare, sisteme de rampe și o gamă largă de 
accesorii pentru utilizatorii de scaune rulante. 

Motivation și T-RV s-au întâlnit în octombrie 2018, când am introdus în 
România sistemul BodiTrak pentru evaluarea computerizată a presiunii 
în poziția așezat. Motivation a achiziționat până acum trei astfel de 
sisteme, disponibile prin echipele Motivation. Cu ajutorul lor, realizăm 
evaluări ale poziției în scaun rulant pentru beneficiarii Fundației și 
ajustăm pernele folosite la scaunul rulant sau recomandăm produse de 
poziționare pentru corectarea posturii și prevenirea sau ameliorarea 
escarelor.

www.t-rv.de

Batec Mobility este o companie fondată în Spania de Pau Bach, un bărbat 
cu tetraplegie care a dorit să ofere soluții pentru mobilitate persoanelor 
cu dizabilități fizice. Batec Mobility își propune să aducă îmbunătățiri 
marcante în mobilitatea persoanelor cu dizabilități, pentru ca viețile 
lor să fie cât mai apropiate de cele ale persoanelor fără dizabilități. 
Compania realizează acest deziderat prin crearea și vânzarea de 
produse inovatoare – handbike-urile Batec – create de persoane cu 
dizabilități, pentru acestea. Batec Mobility creează, de asemenea, 
locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități și colaborează cu alte 
organizații pentru a promova un stil de viață activ pentru persoanele 
cu dizabilități. 

Din 2019, Motivation SRL este partenerul Batec Mobility în România, în 
încercarea de a facilita accesul utilizatorilor de scaune rulante din țara 
noastră la echipamente de calitate pentru mobilitate pe distanțe mari, 
pe teren accidentat sau pentru activități sportive.

www.batec-mobility.com

Compania Permobil a fost creată acum mai bine de 40 de ani pentru a 
îndeplini un ideal: acela ca fiecare persoană să poată realiza ceea ce își 
propune, indiferent de abilitățile fizice, cu ajutorul tehnologiei. Acest 
crez stă la baza celor trei tipuri de produse de mobilitate și poziționare 
ale companiei – Permobil, TiLite și ROHO. Toate produsele companiei 
sunt inspirate din viețile persoanelor cu dizabilități, urmărind să 
compenseze efectele fizice ale dizabilității fiecăruia cu echipamente la 
standarde tehnice la fel de înalte ca acelea folosite de persoanele fără 
dizabilități în viețile lor de zi cu zi.

Motivation SRL aduce în România sistemul SmartDrive și pernele 
ROHO, iar specialiștii din echipele noastre sunt instruiți să le prescrie 
și să le adapteze la nevoile fiecărei persoane în scaun rulant care le 
folosește.

www.permobilus.com

Compania Panthera a fost creată în 1989 de către Jalle Jungnell, cu 
scopul de a construi cel mai ușor scaun rulant din lume. În 2014, 
Panthera avea 30 de angajați și producea aproximativ 5.000 de scaune 
rulante, pe care le exporta în 40 de țări din întreaga lume. Compania 
are sediul în Suedia.

Motivation SRL este unicul distribuitor oficial din România al scaunelor 
rulante ultraușoare Panthera, care sunt disponibile inclusiv pentru copii 
de aproximativ 2 ani, care pot învăța să le manevreze independent.

www.panthera.se
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ARGEȘ
Gabriel Cristea | coordonator echipă, Dragoș Florea | kinetoterapeut, Ion Lioveanu | 
instructor de viață independentă, Nicoleta Lioveanu | agent vânzări, Alexandru 
Popa | instructor de viață independentă

BIHOR
Georgiana Ciurbă | agent vânzări, Ioana Cosma | coordonator birou, Zoltan Kiss | 
kinetoterapeut, Florica Olteanu | manager zonal

BRAȘOV
Simona Cioc | agent vânzări, Adrian Ciocan | agent vânzări, Ana Maria Gheorghe | 
operator de date, Ciprian Lupu | coordonator echipă

BUCUREȘTI-ILFOV
Ioana Dumitrache | coordonator echipă, Alexandru Georgescu | kinetoterapeut, 
Robert Gherase | specialist protecția muncii, Georgiana Ghia | operator date, 
Ancuța Popa | instructor viață independentă, Daniel Roșoiu | tehnician scaune 
rulante, Andreea Stoian | kinetoterapeut

BUDA
George Cristian Arcan | șofer, Anca Beudean | director de program, Daniela 
Cluve | psiholog, Marian Elisei | coordonator transport, Erika Garnier | specialist 
comunicare & coordonator program de viață independentă în scaun rulant, 
Mihaela Gheață | responsabil financiar, Ioana Grigore | responsabil curățenie, 
Marius Gabriel Grigore | șofer, Corina Iftode | director adjunct, Cezar Iovănel | 
director vânzări, Cristian Ispas | director general, Iuliana Meseșan | asistent 
social, Florin Micu | coordonator regional, Marian Oprea | grafician, Irina 
Penteleev | kinetoterapeut, Iulian Rosnițche | grafician, Camelia Șerbănică | 
educator, Gheorghe Tauc | frezor, Monica Tăutul | specialist relații publice, Florin 

Topliceanu | șofer, Mihaela Tunaru | specialist relații publice, Nicoleta Vărzaru | 
contabil șef, Sorin Vieru | specialist protecția muncii, Laurențiu Vișan | șef atelier 
adaptări auto

BUZĂU
Raluca Enescu | operator date, Ștefăniță Manciu | agent vânzări, Adina Vuță | 
coordonator echipă

CLUJ
George Cernucan | coordonator echipă, Teodor Ibănescu | kinetoterapeut, Ioana 
Crăciunaș | operator date, Costin Dumitru | instructor de viață independentă, 
Ioana Farcaș | instructor de viață independentă

CONSTANȚA
Cristian Alexandru | coordonator echipă, Alexandra Davidescu | operator date, 
Marian Ganea | agent vânzări, Alina Grigoraș | kinetoterapeut, Alexandru Oltean |  
agent vânzări, Adriana Olteanu | tehnician scaune rulante, Ionuț Olteanu | 
instructor de viață independentă, Gabriela Guțu | responsabil distribuție 
produse colostomie

CRISTAL
Andrei Anuțoiu | kinetoterapeut, Gabriela Basarab | specialist resurse umane, 
Alexandra Catrina | consilier pentru dezvoltare personală, Elena Chiriță | consilier 
juridic, Gabi Comănescu | manager program angajare, Gabriela Constantin | 
secretară, Fănică Dîrlău | tehnician scaune rulante, Andreea Gherghe | operator 
de date, Alina Ioniță | responsabil financiar, Alina Iovănel | consilier vocațional, 
Emilia Ispas | manager proiect, Nina Lăudat | operator de date, Mihaela Lupu | 
responsabil financiar, Alexandru Mănăilă | coordonator IT și accesibilitate, Anda 
Mândru | consilier vocațional, Ana Manolescu | responsabil financiar, Gabriela 
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Manta | director de program, Dragoș Marin | gestionar depozit scaune rulante 
donate, Marian Marin | instructor viață independentă, Paul Militaru | manipulant 
marfă, Alexandra Morăit | operator date, Gabriela Niculescu | director economic, 
Gabriela Niță | kinetoterapeut, Adrian Petcu | șofer, Daniel Pitică | consilier juridic, 
Ioana Purghel | responsabil financiar, Ioana Toader | specialist resurse umane, 
Bogdan Vasai | manipulant marfă

DEPOZIT
Daniela Badea | director tehnic, Mioara Badea | operator date, Daniela Barbacariu | 
gestionar depozit, Marian Barbacariu | administrator, Valentina Birca | operator 
date, Mihai Cană | specialist IT, Aurelia Cebotari | manipulant marfă, Iulian 
Ciortan | manipulant marfă, Vasilica Coșeraru | lucrător sere, Eduard Crăciun | 
manipulant marfă, Marius Dima | operator asamblare și expediere echipamente 
de mobilitate, Mirela Dinică | operator de date, Mihaela Dumbravă | coordonator 
logistică dispozitive medicale, Cornelia Dumitru | gestionar dispozitive urinare, 
Anca Grigorie | reprezentant vânzări stomii, Claudia Henț | coordonator logistică 
scaune rulante, Mihaela Ilie | secretară, Lucian Ioniță | director financiar, Daniela 
Mătreață | operator de date stomii, Stelică Mătreață | tehnician scaune rulante, 
Simona Mincinoiu | operator de date, Ioan Petraiche | lăcătuș mecanic, Elena 
Pletea | lucrător ambalare, Florina Santa | gestionar stocuri, Florentina Stan | 
operator facturare/raportare SIUI stomii, Elena Stancu | operator de date, 
Simona Trăistaru | operator de date, Andreea Tudor | operator de date stomii 
Crina Țugui | secretară, Benone Ungureanu | lăcătuș mecanic, Violeta Vidan | 
operator expediție, Constantina Vitan | croitor, Dragoș Voicu | gestionar stocuri

GALAȚI
Cristian Donose | agent vânzări, Andreea Ivanof | operator de date, Gheorghe 
Ivanof | coordonator echipă, George Ștefan | kinetoterapeut, Adrian Toniță | 
kinetoterapeut

IAȘI
Carmen Baculea | operator de date, Eduard Baculea | coordonator echipă, Mihai 
Casian | tehnician scaune rulante, Alexandru Ghițescu | kinetoterapeut, Roxana 
Ghineț | instructor de viață independentă, Andreea Tătărășanu | operator de 
date

IMPACT
Elena Barbu | îngrijitor persoane cu dizabilități, Ana Chiriță | îngrijitor persoane 
cu dizabilități, Ioana Constantin | îngrijitor persoane cu dizabilități, Mariana 
Dedu | îngrijitor persoane cu dizabilități, Rodica Dinică | îngrijitor persoane cu  
dizabilități, Elena Dîrlău | coordonator locuință tip familial, Carmen Dogaru |  
îngrijitor persoane cu dizabilități, Marta Dogaru | îngrijitor persoane cu  
dizabilități, Maria Ene | operator date, Mariana Magdalena Florea | grădinar, 
Nicoleta Fusaru | asistent medical generalist, Magdalena Grecu | psihopedagog 
specialist, Florentina Grigorași | psihopedagog, Ana Maria Grigore | îngrijitor 
persoane cu dizabilități, Daniela Ilea | director program, Luminița Ioniță | îngrijitor 
persoane cu dizabilități, Luminița Jepu | îngrijitor persoane cu dizabilități, Ninel 
Lăudat | lăcătuș mecanic, Constantin Lazăr | șofer, Monica Lazăr | îngrijitor persoane 
cu dizabilități, Elena Cristina Marin | îngrijitor persoane cu dizabilități, Ionela 
Marin | îngrijitor persoane cu dizabilități, Ștefania Marin | îngrijitor persoane 
cu dizabilități, Mirel Olaru | kinetoterapeut, Maria Olteanu | îngrijitor persoane 
cu dizabilități, Georgiana Petrescu | logoped, Raluca Predescu | kinetoterapeut, 
Daniela Preduș | îngrijitor persoane cu dizabilități, Niculina Radu | îngrijitor 
persoane cu dizabilități, Daniel Răgușitu | art-terapeut, Emilia Raicu | îngrijitor 
persoane cu dizabilități, Mirela Sandu | îngrijitor persoane cu dizabilități, 
Ramona Sandu | terapeut ocupațional, Marieta Șoană | îngrijitor persoane 
cu dizabilități, Alexandru Stan | coordonator centru de zi, Petruța Stancu | 
îngrijitor persoane cu dizabilități, Constantin Stîngă | îngrijitor persoane cu 
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dizabilități, Constantin Tauc | îngrijitor persoane cu dizabilități, Dana Angelica  
Toporan | îngrijitor persoane cu dizabilități, Mariana Tudor | îngrijitor persoane 
cu dizabilități, Mioara Tudose | îngrijitor persoane cu dizabilități, Anamaria 
Tulea | secretară, Florin Ursică | îngrijitor persoane cu dizabilități, Mihaela Vieru | 
terapeut ocupațional, Aurelia Vișan | îngrijitor persoane cu dizabilități

MEHEDINȚI
Raluca Damian | operator de date, Monica Drăgoi | coordonator echipă, Manuela 
Gogan | agent vânzări, Mihai Gogan | agent vânzări, Daniela Lungu | operator de 
date

MUREȘ
Orsolya Kovacs | reprezentant vânzări

NEAMȚ
Andrei Avîrvarei | tehnician scaune rulante, Mariana Ciocan | tehnician scaune 
rulante, Dan Humă | manager zonal, Gabriel Onciu | kinetoterapeut, Marcel 
Patachi | agent vânzări, Olga Pleșca | operator de date, Rodica Humă | voluntar, 
Andrei Venenciuc | coordonator echipă, Elena Venenciuc | operator de date, 
Maria Iacoboaia | responsabil curățenie

PRAHOVA
Raluca Elena Baicu | kinetoterapeut, Cecilia Călin | kinetoterapeut, Alexandra 
Cioc | kinetoterapeut, Costel Cîrlan | suport logistică, Mirela Cîrlan | psiholog 
persoane cu leziuni medulare, Remus Cîrlan | coordonator echipă, Elena 
Cismaru | operator de date, Emanuel Soare | instructor de viață independentă, 
Toma Gabriel Radu | voluntar

SATU MARE
Adrian Cherecheș | instructor de viață independentă, Adrian Naghi | coordonator 
echipă, Ciprian Petrache | kinetoterapeut, Corina Șandru | agent vânzări, Cristian 
Tătar | agent vânzări

SIBIU
Alin Alb | instructor de viață independentă, Dana Alb | agent vânzări, Gheorghe 
Iurescu | tehnician scaune rulante, Ioana Paler | operator de date, Ancuța Rusu | 
manager zonal, Ioan Rusu | coordonator echipă

TIMIȘ
Ana Maria Ciubotariu | coordonator echipă, Lucian Hărăguș | tehnician scaune 
rulante, Andreea Lucaci | operator date

Special Olympics România
Viorel Mocanu | director sportiv, Emilia Ispas | director project Unify, Katharina 
Kiss | director comunități sănătoase, Roxana Ossian | director sportivi tineri, 
Emilia Rădulescu | asistent proiect comunități sănătoase, Oana Grecea | 
coordonator PR, Crăița Șerbănescu | grafician, Ioana Purghel | responsabil 
financiar
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ARGEŞ
Gabriel Cristea
Telefon: 0735.355.903
E-mail: g.cristea@motivation.ro
Adresa: Str. Rovine nr. 3, Pitești, jud. Argeș

BUCUREŞTI – ILFOV
Ioana Dumitrache
Telefon: 0729.880.492
E-mail: i.dumitrache@motivation.ro
Adresa: Str. Podişor nr.1, loc. Buda, jud. Ilfov

BIHOR
Ioana Cosma
Telefon: 035.9444.282/0735.333.960
E-mail:  i.cosma@motivation.ro
Adresa: Bd. Dacia nr. 6, bl A3, parter, Oradea

BUZĂU
Adina Vuţă
Telefon: 0735543154
E-mail: a.vuta@motivation.ro
Adresa: Str. Independenţei nr. 113, Buzău

BRAŞOV
Ciprian Lupu
Telefon: 0735 355 894
E-mail: c.lupu@motivation.ro
Adresa: Str. Bisericii Române nr. 97, Braşov

CONSTANŢA
Cristian Alexandru
Telefon: 0733.501.558
E-mail: c.alexandru@motivation.ro
Adresa: Str. Ion Lahovari nr. 19, Constanţa

CLUJ
George Cernucan
Telefon: 0728.288.217
E-mail: g.cernucan@motivation.ro
Adresa: Str. Mecanicilor nr. 31, Cluj-Napoca

GALAŢI
George Ivanof
Telefon: 0735.355.905/0336401187
E-mail g.ivanof@motivation.ro
Adresa: Str. Culturii nr. 10 (Col. N. Holban) 
Corp C3, Galaţi

IAŞI
Eduard Baculea
Telefon: 0735.355.885
E-mail: e.baculea@motivation.ro
Adresa: Şos. Bucium nr. 8, Iaşi

MEHEDINŢI
Monica Dragoi
Telefon: 0723.664.300
E-mail: m.dragoi@motivation.ro
Adresa: Str. Crișan nr. 80, Bl. R1B, parter, 
Drobeta Turnu Severin

NEAMŢ
Andrei Venenciuc
Telefon: 0735.355.883
E-mail: a.venenciuc@motivation.ro
Adresa: Str. Fluieraşului nr. 22,  
Sat Dumbrava Roşie, Piatra Neamţ

PRAHOVA
Remus Cîrlan
Telefon: 0758.065.001
E-mail: r.cirlan@motivation.ro
Adresa: Str. Cerceluș nr. 14, Ploieşti

SATU MARE
Adrian Naghi
Telefon: 0736 627 017
E-mail: a.naghi@motivation.ro
Adresa: Str. Corvinilor nr. 20, Satu Mare

SIBIU
Ionel Rusu
Telefon: 0735.543.159
E-mail: i.rusu@motivation.ro
Adresa: Str. Agricultorilor nr. 10, Sibiu

TIMIŞ
Ana-Maria Ciubotariu
Telefon: 0735 313 525
E-mail: a.ciubotariu@motivation.ro
Adresa: Str. Liviu Rebreanu nr. 29, Timişoara

  

Fundația Motivation România - sediul central
Tel. 021.448.11.07 | Email: info@motivation.ro 
Str. Podișor nr. 1, loc. Buda, Cornetu, jud. Ilfov

Fundația Motivation România - sediul Cristal
Tel. 021-4481107 
Șos. Alexandriei nr. 96, Bragadiru, jud. Ilfov

Motivation SRL
Tel. 021.369.27.72 | Email: sales@motivation.ro 
Șos. Clinceni nr. 70, Bragadiru, jud. Ilfov
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