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

Raport anual 2019



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 iulie 2020.

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

comunicare@motivation.ro
Credit foto: Bogdan Dincă
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Cuvânt 
înainte

„Folosesc un scaun rulant de mai bine de 15 ani și 
în tot acest timp am înțeles că limitele noastre sunt 
cele pe care ni le impunem noi.

Cu scaunul meu rulant reușesc să fac tot ce îmi 
propun: alerg, ies la plimbare cu soția și copiii, merg 
la pescuit, la schi și oriunde îmi doresc. Am crăpat 
lemne în scaun rulant și lucrez în scaun rulant. Fac tot 
ce am de făcut.

Iubesc să alerg în scaunul meu rulant, care 
reprezintă în acest moment picioarele mele. Acesta 
este și unul dintre motivele pentru care iau startul 
pentru al treilea an la Maratonul Wizz Air Cluj 
Napoca, la cursa de 21 km.

Un alt motiv este acela că îmi doresc să văd cât mai 
mulți oameni în scaun rulant activi, care să-și trăiască 
viața liber și frumos. Pentru asta, știu că au nevoie 
înainte de toate de un scaun rulant potrivit, așa cum e 
cel pe care îl am și eu de la Motivation.

Mult succes, Motivation România!"

„Folosesc un scaun rulant de mai bine 
de 15 ani și în tot acest timp am înțeles 
că limitele noastre sunt cele pe care ni le 
impunem noi.”
CĂTĂLIN CREANGĂ, alergător-fundraiser în 

#TeamMotivation 

Credit foto: Mircea Reștea/documentaria.ro



 1.127
de scaune rulante 
donate 
persoanelor 
cu dizabilităţi

 
216
persoane 
cu leziune medulară 
instruite 
pentru 
viaţă independentă

Realizările 
anului 2019

 
25
de tineri cu 
dizabilităţi 
dezinstituţionalizaţi 
continuă să se bucure 
de  grija familiei 
Motivation

710 
alergători-
fundraiseri au
susţinut cauza 
Motivation

166  de utilizatori 
de scaun rulant 
evaluaţi gratuit cu ajutorul 
sistemului BodiTrak 
pentru prevenirea escarelor 83

de vehicule au fost 
adaptate pentru șoferi cu 
dizabilităţi locomotorii

30
 

de publicaţii
au transmis știri 
despre campania 
#PeBune?

credit foto: Adrian Câtu
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1. Irinuca a primit un 
scaun rulant de tip 
Panthera Micro, care i 
se potrivește și pe care-l 
poate folosi cu ușurință.

2. Andrei, instructor 
de viață independentă 
la echipa Neamț, la un 
curs de instruire pentru 
specialiști, la tabăra 
Motivation de la Văratec.

3. Tehnicianul nostru, 
Fane, asistă voluntari 
pentru asamblarea unor 
scaune rulante care 
urmează să fie donate de 
Motivation.

	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

1 2 

3 
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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.

15
echipe de kinetoterapeuți, 

instructori și tehnicieni 
în scaun rulant realizează 

evaluarea individuală 
pentru prescrierea 

scaunelor rulante conform 
celor 8 pași recomandați de 

OMS

 2.959
de scaune rulante și 

echipamente de mobilitate 
corespunzătoare prescrise

3 

parteneri internaționali ne 
furnizează scaune rulante 

de calitate

Irinuca este noua noastră prietenă, în vârstă de 1 an și 8 luni. 
Colegii de la echipa Motivation din Prahova i-au oferit în 2019 
un scaun rulant de tip Panthera Micro, care i se potrivește și 
pe care-l poate folosi cu ușurință.

Părinții ei sunt foarte bucuroși pentru libertatea de mișcare 
pe care i-o oferă fetiței. Acum, Irinuca poate să se deplaseze 
independent, să se joace și să exploreze. Fratele ei mai mare 
îi este ghid în această călătorie - el o încurajează și o învață să 
manevreze scaunul rulant. Așa că, Irinuca abia așteaptă să se 
joace în curte și pe stradă, vara aceasta.

IRINUCA , foto 1, utilizatoare de scaun rulant3 

echipamente BodiTrak 
permit evaluarea presiunii 

în poziția așezat și 
ajustarea sau prescrierea 
unor perne personalizate 

pentru prevenirea 
escarelor



fu
n

d
at

ia
 m

o
ti

va
ti

o
n

 r
o

m
ân

ia
 

1. Alecsandra, 7 ani, la 
prima ei participare la un 
eveniment de alergare, 
alături de #TeamMotivation.

2. Camelia exersează 
coborârea treptelor 
sub îndrumarea 
kinetoterapeutului Andrei, 
la un stagiu de recuperare 
activă Motivation, găzduit la 
Buda, Ilfov.

3. Alessia, 6 ani, depășește 
obstacole în scaunul 
rulant sub îndrumarea 
instructorului Marian, la 
tabăra de recuperare activă 
pentru copii, de la Văratec.

	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


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.

59 
de persoane cu 

dizabilități locomotorii 
și-au redobândit 

independența la sesiunile 
de recuperare activă

1
aplicație mobilă, MotiActiv, 

dezvoltată cu sprijinul 
ING Bank România, oferă 

săptămânal sfaturi pentru 
sănătate și viață activă în 

scaun rulant

50
de persoane cu leziune 

medulară au primit sfaturi 
despre un stil de viață 

activ de la mentori 
voluntari

Alecsandra are 7 ani, energie multă și un program pe măsură. 
Faptul că folosește un scaun rulant nu o împiedică să meargă 
la școală și la after school, să se joace cu prietenii ei și să 
facă sport. Înoată, merge la escaladă, iar în aprilie 2019 a luat 
startul alături de #TeamMotivation la Maratonul Internațional 
Cluj-Napoca. E pasionată de desen și de pictură și ne-a 
demonstrat acest lucru și în tabăra de recuperare activă de la 
Văratec, la care a participat în 2019, alături de alți copii care 
folosesc scaune rulante.

Alecsandra , 7 ani, foto 1, participantă la activități de recuperare activă

54
de utilizatori de scaune 

rulante au primit 
sprijin pentru mobilitate 

și sănătate în scaun 
rulant la 5 caravane
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1. Parte din 
#TeamMotivation la 
Bikeathon Țara Făgărașului 
2019.

2. Cosmin a alergat 10 km 
alături de #TeamMotivation 
la Maratonul Wizz Air Cluj-
Napoca și a strâns donații 
pentru Fondul Scaunelor 
Rulante.

3. 282 de alergători cu 
și fără scaune rulante la 
purtător au luat startul 
în #TeamMotivation la 
Semimaraton Galați 2019.

	Sănătate și 
mobilitate

	Motivație în  
scaun rulant

	Inspirație  
pentru cei  
din jur


1 2 

3 
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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.

6
evenimente sportive de 

baschet, alergare și 
ciclism la care au 

participat sportivi 
Motivation utilizatori de 

scaune rulante

58
de sportivi cu dizabilități 

participă cu 
#TeamMotivation la 

evenimente sportive 
incluzive

6.354
km parcurși de membrii 

#TeamMotivation la 
Semimaratonul Galați,  

Maratonul 
Internațional 

 Wizz Air Cluj,  
Raiffeisen Bank 

Bucharest Marathon, 
Concursul de alergare 

montană Ciucaș X3, 
Maratonul  

Internațional Chișinău  
și Bikeathon Țara 

Făgărașului

„În 2019, am decis să alerg pentru prima dată la o cursă, 
în cadrul Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, ca să susțin 
mobilitatea și ieșirea din izolare. De-a lungul timpului, am 
împărtășit momente frumoase cu cei de la Motivation și am 
vrut să adaug pe listă și participarea în #TeamMotivation la 
un eveniment sportiv. Totodată, mi-am dorit să demonstrez 
că se poate și că un scaun rulant potrivit te ajută să faci cu 
succes multe lucruri.

A fost o experiență frumoasă - am dus la capăt cu bine cursa 
de 10 km și am strâns donații care finanțează scaune rulante 
potrivite pentru patru persoane cu dizabilități locomotorii. 
Așa că, în 2020, voi fi din nou la start!”

Cosmin S., foto 1, alergător în #TeamMotivation la Maratonul Internațional 
Cluj-Napoca
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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. Kiki, Nicoleta, Ionuț, 
Laurențiu, Marian și Călin, 
la finalul unui eveniment 
Special Olympics.

2. Daniel, asistat de 
Laurențiu, lucrează cu un 
voluntar la construirea 
unei bănci din paleți 
recondiționați, la atelierul 
ocupațional de tâmplărie.

3. Ancuța și alți tineri 
din programul Impact 
se bucură de o vizită la 
Parcul Natural Văcărești 
cu ajutorul echipamentului 
pus la dispoziție de 
prietenii de la Acces 
Natura.
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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, 
25 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.

25
de tineri cu 
dizabilități 

abandonați trăiesc în 
familia Motivation

10
excursii și întâlniri cu 

voluntari din companii, 
prieteni ai tinerilor 

noștri

70
de voluntari s-au 

implicat în activități 
alături de tinerii noștri

11
tineri cu dizabilități 
învață să lucreze la 

atelierele de tâmplărie 
și croitorie

„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
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1. Panourile de exterior 
ale campaniei #PeBune? 
amplasate la locurile de 
parcare dedicate persoanelor 
cu dizabilități din cadrul 
magazinelor Lidl din București 
și din țară.

2. Cătălin, în curtea spitalului 
unde este rezident la medicină 
fizică și reabilitare. Cătălin era 
student în anul III, când a avut 
un accident prin plonjon și a 
devenit utilizator de scaun 
rulant.

3. Betty, la cumpărături 
într-un magazin accesibil 
pentru persoanele care 
folosesc scaune rulante.

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
„Ne-am alăturat campaniei #Pe bune? cu gândul la toți clienții 
și semenii noștri cu dizabilități, care merită să se bucure în 
aceeași măsură ca toți ceilalți de mobilitate și respect. Este 
minunat că există această inițiativă și că, prin ea, putem 
contribui și noi la răspândirea acestui mesaj. Oamenii cu 
dizabilități nu își doresc un loc special sau preferențial, însă au 
cu adevărat nevoie de el. Și, mai important decât atât, acest 
drept le este garantat de lege, așa că este responsabilitatea 
fiecăruia dintre noi să oprim abuzurile.”
Cristina Hanganu , Director Comunicare & CSR Lidl România

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.

710
sportivi cu și fără 

dizabilități aleargă, dau la 
roți sau pedalează în 

#TeamMotivation

2
ani în care campania 

#PeBune? a ajuns în 119 
orașe și localități din 

România

20
de lucrători în paza 

magazinelor comerciale, 
instruiți privind 

interacțiunea cu 
persoanele cu dizabilități la 

locurile de parcare 
dedicate

1
campanie de donare prin 

SMS cu textul ACTIV la 
8844 susține donarea de 

scaune rulante, ca mod 
de realizare a abilităților 

persoanelor care nu se pot 
deplasa fără acest 

echipament
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1. La un curs de instruire 
pentru furnizarea de servicii 
de scaune rulante, Alex și 
Fane pregătesc un nou scaun 
rulant potrivit pentru Andrei, 
care a crescut.

2. Dana, Alin și Ciprian, de 
la echipele din Sibiu și Satu 
Mare, la un curs de instruire 
pentru evaluarea, prescrierea, 
furnizarea și adaptarea de 
scaune rulante, conform 
recomandărilor Organizației 
Mondiale a Sănătății.

3. Teodor și Zoltan, colegii 
noștri de la Cluj și Bihor, 
ajustează un scaun rulant, pe 
baza rezultatelor testării cu 
sistemul BodiTrak.



	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
„Acum, avem ocazia să testăm împreună cu fiecare utilizator 
mai multe perne, iar acesta poate să aleagă varianta potrivită 
pentru el – pentru postura pe care o are, pentru cum 
funcționează și mediul în care trăiește. Astfel, putem să 
recomandăm o soluție mai bună, bazându-ne pe potrivirea 
dintre nevoile utilizatorului și caracteristicile pernei. Acest 
lucru se traduce în menținerea sănătății și o viață mai activă 
pentru persoanele cu leziune medulară.”
Teodor Ibănescu, Kinetoterapeut, Motivation Cluj

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 acestora 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.

140
de specialiști din alte 
organizații instruiți 
pe subiecte legate de 
mobilitate, sănătate și 
accesibilitate în scaun 
rulant

51
de membri ai echipei 
Motivation au 
participat la 5 tipuri de 
instruiri privind 
serviciile pentru 
utilizatori de scaune 
rulante

23
de colegi de la 
Motivation au absolvit 
cursul introductiv de 
evaluare și prescriere 
de scaune rulante











Alecsandra și părinții ei au acceptat să împărtășească frânturi din viața lor 
pentru a-i motiva și pe alții să fie activi și să trăiască frumos, într-un articol pe 
documentaria.ro
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Povestea lui Cătălin și a familiei lui o regăsim pe documentaria.ro 
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Scanează codul pentru a citi povești de 
viață activă în scaun rulant, documentate 
cu sprijinul Fundației Vodafone România.
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1. Finalul unui curs despre 
handbike-urile electrice 
Batec, potrivite pentru 
diferite tipuri de teren și de 
abilități.

2. Descărcarea unui nou 
transport de echipamente 
de mobilitate primite de 
la Fundația Agape din 
Suedia, pentru a fi donate 
persoanelor cu dizabilități 
locomotorii din toată țara.

3. Curs despre prevenirea 
escarelor prin utilizarea 
pernelor de reducere a 
presiunii ROHO, susținut de 
partenerii de la Permobil.

	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

12
mentori voluntari 
instruiți pentru a 
oferi sprijin 
emoțional și sfaturi 
pentru sănătate în 
scaun rulant

5
tipuri de instruiri și 
sesiuni de practică 
pentru îmbunătățirea 
serviciilor echipelor 
Motivation

17
specialiști din 
echipele Motivation 
instruiți în prevenirea 
escarelor cu sistemul 
BodiTrak, respectiv 
prescrierea pernelor 
antiescară și a 
echipamentelor de 
mobilitate 

„Este mereu o oportunitate să înveți de la cei mai buni din 
domeniile lor de activitate, să profiți de experiența lor în privința 
unor teme precum pernele pentru reducerea presiunii, în 
contextul utilizării sistemelor inteligente de testare a acestora, 
ca BodiTrak. Cercetările, studiile clinice și tehnologiile pe care 
se bazează informația duc spre un tip de training dinamic cu 
schimburi de idei și informații validate de organizații importante 
din domeniu, la nivel internațional.

Componenta dezvoltării abilităților practice face din noi toți, cei 
care am participat la aceste schimburi de experiență, specialiști 
mai buni în furnizarea serviciilor de scaune rulante.” 
George Ștefan, Kinetoterapeut și Trainer OMS, Motivation Galați
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1. Cristi, colegul nostru de 
la Constanța, folosește 
handbike-ul electric 
Batec pentru libertate de 
mișcare pe distanțe lungi 
și teren accidentat.

2. Scaun rulant de tip 
Panthera U3 Light, ușor și 
potrivit pentru utilizatorii 
activi.

3. Perna cu aer ROHO 
Quadtro Select, eficientă 
pentru reducerea 
presiunii, protejarea 
pielii împotriva apariției 
escarelor și menținerea 
unei poziții corecte în 
scaunul rulant.

	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


1 2 

3 

Mai multe echipamente pe www.motishop.ro
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Motivation 
SRL
„Handbike-ul electric Batec îmi oferă un grad mai ridicat de 
independență, de mobilitate și, în primul rând, un confort 
psihic că mă pot descurca în orice situație și pot depăși 
barierele arhitecturale mai ușor. De aceea, îl voi recomanda 
și altor persoane care-și doresc un plus de mobilitate și 
independență.” 
Cristi Alexandru, Instructor de viață independentă și coordonator 
Motivation Constanța

M otivation SRL a fost creată 
în 2001 pentru a genera 
venituri care să susțină 

serviciile sociale oferite de unicul 
său proprietar, 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, astfel încât 
persoana cu dizabilități locomotorii 
poate să conducă autovehiculul.

Din 2012, Motivation SRL 
furnizează servicii acreditate de 
informare, consiliere și mediere 
pentru angajarea persoanelor cu 
dizabilități și oferă consultanță privind 
accesibilizarea locurilor de muncă 
și instruirea personalului privind 
interacțiunea cu clienții și colegii cu 
dizabilități.

1.752 
de scaune rulante  
furnizate prin CJAS 

83
de autovehicule adaptate 
pentru a fi conduse de 
persoane cu dizabilități 
locomotorii

78
de tricicluri și alte 
dispozitive de mobilitate 
furnizate

31
de persoane cu dizabilități 
angajate la o rețea de 
magazine retail, dintre cele 
103 recrutate și recomandate 
de echipa noastră
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1. Roxana, instructor 
de viață independentă 
la echipa din Iași, face 
încălzirea de dimineață 
alături de copiii de la 
tabăra de recuperare activă 
găzduită la Văratec.

2. Bucuria de la finalul unei 
curse reușite pentru Ioana, 
colegii și prietenii ei din 
#TeamMotivation, la Wizz 
Air Cluj-Napoca Marathon. 

3. Manu participă la diferite 
jocuri alături de sora ei și de 
alți copii cu și fără scaune 
rulante la purtător, la tabăra 
de la Văratec

	Scaune rulante personalizate, 
livrate împreună cu instruirea 
pentru utilizarea lor

	Mentorat pentru persoane cu 
leziuni medulare din țară

	Aplicația mobilă MotiActiv 
trimite utilizatorilor informații 
privind sănătatea și viața 
independentă în scaun rulant

	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 

3 
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Planuri pentru 
2020
„Ne bucurăm foarte mult că am fost alături de Fundația 
Motivation și în 2019. Avem o mare satisfacție că am reușit să 
contribuim la oferirea de scaune rulate pentru 30 de beneficiari 
printr-o activitate specifică Decathlon: alergare la Maratonul 
București. De asemenea, ne bucurăm că am devenit parte din 
campania #PeBune? și am contribuit la răspândirea mesajului și 
la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, respectiv 
eliberarea locurilor de parcare dedicate. Proiectele Motivation 
s-au potrivit excelent cu scopul Decathlon de a face sportul 
accesibil cât mai multor români, de a promova libertatea de 
mișcare, iar voluntarii și angajații Motivation au făcut colaborarea 
foarte eficientă și plăcută.” 
Andrei Rigu, Departamentul Juridic, Decathlon

Î n 2020, 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.

Continuăm 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.

25
de copii și adulți în 
scaune rulante vor 
primi seturi de îngrijire 
a sănătății în scaun 
rulant cu sprijinul 
donatorilor prin SMS cu 
textul ACTIV la 8844

900
de scaune rulante 
personalizate vor fi 
distribuite în țară

1
aplicație mobilă, 
MotiActiv, va oferi 
informații despre 
sănătate și viață 
independentă în scaun 
rulant



fu
n

d
at

ia
 m

o
ti

va
ti

o
n

 r
o

m
ân

ia
 

	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. După ce a primit un scaun rulant 
potrivit, pe care-l poate manevra 
pentru prima dată ea însăși, fără un 
însoțitor, Manu îi dă o mână de ajutor 
kinetoterapeutului Andrei pentru 
pregătirea altor scaune rulante pentru 
copiii de la tabăra de recuperare activă 
de la Văratec.

2. Corina o îndrumă pe Roxana, ca să 
deprindă tehnica menținerii echilibrului 
pe două roți în scaunul rulant, utilă 
pentru depășirea pragurilor și a altor 
obstacole.

3. Boti exersează transferul scaunului 
rulant în mașină, la un stagiu de 
recuperare activă Motivation de la Buda, 
Ilfov.

̂
Punem in miScare

roTile schimbArii!
,

,
~
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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.

Fondul Scaunelor 
Rulante
„Compania noastră alege să sprijine Fundația Motivation în 
fiecare an. Am avut ocazia să asistăm la proiectele Fundației și am 
văzut cum viețile persoanelor utilizatoare de scaun rulant sunt 
schimbate în bine. Totodată, ne-am convins de pasiunea echipei 
Motivation și dedicarea conducerii de a veni cu cele mai potrivite 
proiecte pentru a sprijini persoanele cu dizabilități locomotorii.”
Liviu V îrtosu, Stift Lux Design

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.

Susținerea ta merge către copiii și adulții 
în scaune rulante, prin echipamente de 
mobilitate sau consumabile necesare 
îngrijirii sănătății 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

Te așteptăm pe comunicare@motivation.ro 
pentru a personaliza implicarea ta alături de Motivation.

Împreună, punem în mișcare Roțile Schimbării!

Donează lunar 2 euro prin SMS trimițând textul  
ACTIV la 8844.  

Schimbă în bine, cu noi, viața unui om în scaun rulant.  
Nu lăsa pe nimeni în urmă!
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Fii alaturi de mine!

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

	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

	Voluntari care devin 
prietenii tinerilor 
noștri

	3,5% din impozitul pe 
venit al persoanelor 
fizice

1. Laurențiu și Alex, la o 
activitate de weekend  
cu Mihaela și Cristina, 
voluntare la Oracle.

2. Călin și Florin se 
plimbă cu tandemul în 
parcul din Bragadiru.

1 

2 
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Fii alături de mine!

Din 2003, 25 de tineri cu 
dizabilități medii și severe 
trăiesc în casele Motivation, se 

bucură de îngrijire, terapie personalizată, 
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 25 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

„Cred că uneori e minunat să-ţi poţi acorda un răgaz de 5 minute 
cât să respiri adânc, să iei o pauză de la tot ce-ţi mănâncă timpul 
şi să te uiţi în jur. Uneori se simte ca şi cum ai deschide ochii 
pentru prima dată. Aşa ne-am simţit noi în momentul când i-am 
cunoscut pe tinerii din programul IMPACT al Fundaţiei Motivation 
– oamenii ăştia sunt extraordinari, îţi zâmbesc cu sufletul. Şi ne-au 
lăsat şi pe noi să facem asta alături de ei – am lucrat cot la cot la 
construirea unor bănci din lemn, semne de carte sau ansamblarea 
de scaune rulante. Şi n-a fost doar un moment de eliberare de 
stres pentru noi, a fost un moment în care am şi învăţat că, din 
păcate, uneori avem ,,praf în ochi’’ şi ratăm lucrurile cu adevărat 
importante. Mai vrem, mai facem.”
Elena Ungureanu, Manager de comunicare Provident

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 2019

VENITURI 2019 RON % TS* % TSB**

SC MOTIVATION SRL 2.962.000 41,48% 56,04%

MMSS și alte venituri publice 309.153 4,33% 5,85%

Consiliul Județean/DGASPC 
Ilfov 729.150 10,21% 13,80%

Donații persoane fizice: 
Fii Alături de Mine, Fondul 
Scaunelor Rulante, 3,5%

222.747 3,12% 4,21%

Sponsorizări companii - bani 1.062.317 14,88% 20,10%

Total sponsorizări în bani (TSB) 5.285.367 100,00%

Fundația AGAPE, SUEDIA - 
scaune rulante, în natură 1.591.000 22,28%

Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinților din Zilele din Urmă - 
scaune rulante, în natură

184.890 2,59%

Sponsorizări companii - în natură 79.882 1,12%

Total sponsorizări în natură 1.855.772

Total sponsorizări (TS) 7.141.139 100%

Surse de venit 2019

2,59%

41,48%

22,28%

4,33%
10,21%

3,12%

14,88%

1,12%

* Procent din totalul sponsorizărilor
** Procent din totalul sponsorizărilor în bani
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Bilanț 2019

01.01.2019 31.12.2019

RON RON

Active și credite ale organizației

Active imobilizate

Imobilizări necorporale 1.518 1.566

Imobilizări corporale 2.341.049 2.454.870

Imobilizări financiare 190 190

total active imobilizate 2.342.757 2.456.626

Active circulante

Stocuri 1.659.497 2.167.288

Creanțe 1.770.689 2.733.465

Numerar 1.688.386 1.423.544

total active circulante 5.118.572 6.324.297

Creditori

Datorii ce trebuie plătite în mai puțin de un an

Venituri în avans 0

Alți creditori -474.177 -141.335

Leasing -120.865 -143.403

Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an

Leasing -147.720 -220.892

Active circulante nete 4.523.530 6.039.559

Excedent/deficit 6.620.257 8.176.983

Rezerve din reevaluări 98.310 98.310

Total capitaluri ale Fundației 6.718.567 8.275.293
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Cont de profit și pierdere 2019

31.12.2018 31.12.2019

RON RON

Venituri din proiecte

Finanțări din afara țării 0 3.882

Finanțări publice 1.038.303 916.321

Finanțări de la agenți economici 1.117.684 683.384

Donații, sponsorizări 2.012.985 2.310.141

Total venituri din activități fără scop patrimonial 4.168.972 3.913.728

Total cheltuieli din activități fără scop patrimonial 5.569.147 5.293.329

Excedent/deficit din activități fără scop patrimonial -1.400.175 -1.379.601

Excedent/pierdere financiară din activități fără scop patrimonial 2.956.901 2.391.285

Venituri din dividende Motivation SRL 2.962.000 2.385.000

Excedent/deficit din schimb valutar -5.099 6.285

Rezultatul net al exercițiului financiar din activități fără scop patrimonial 1.556.726 1.011.684

total rezultat net al exercițiului financiar 1.556.726 1.011.684

Venituri și cheltuieli

FMR [RON] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Venituri 7.614.270 9.807.410 15.731.114 7.002.817 7.537.434 6.298.728 7.141.139

Cheltuieli 6.472.829 9.769.545 13.495.339 9.017.079 6.631.173 5.287.044 5.584.413

surplus/deficit 1.141.441 37.865 2.235.775 -2.014.262 906.261 1.011.684 1.556.726
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Mulțumim pentru sprijin:
Partenerilor strategici

Partenerilor

Finanțatorilor

 

Partenerilor campaniei de donații prin SMS

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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Susținătorilor campaniei #PeBune?

Sponsorilor

Mulțumiri:
AG Comexim SRL, All Business Directory AD SRL, Amber Technologies SRL, Asociația Metodelor Alternative de 
Integrare Socială, Asociația C.S. Runners Club, Auto Service Logistics Transport SRL, Brial Nav Construct SRL, 
Centrul Medical Pro Clinic din Galați, Comiga Prod Impex SRL, Company 94 Pirnau SRL, Davo Star SRL, DB Schenker 
Globall Services Europe, DMG Communication Direct SRL, Drisand COM SRL, Electro Total System SRL, Electronic 
Security Systems SRL, Electrospeed SRL, Elemo SRL, Essity Romania SRL, Eurovet Logistics SRL, Exact Tours SRL, 
Fast Connection Trading SRL, HBZ România SRL, Hewlett Packard Enterprise, Impact Logistic SRL, Ioanis Forest 
SRL, Kaya Inspiration SRL, Ketos Production SRL, Leroy Merlin SRL, Licornia SRL, Lifetech Consulting SRL, Light 
Candel Art SRL, Lixland SRL, Maco Sole Concept SRL, Matt Ecoinvest SRL, Obștea Moșnenilor Cheia Olănești, 
PCM Tooling Progress SRL, Pharmacia ADM 2000 SRL, Politech SRL, Polmi Serv SRL, Proleasing Motors SRL, 
Prospecterra SRL, Roky Randory Guard SRL, Samatha Training SRL, Schenker Logistic SA, Serapis IFM SA, Seva 
Brothers SRL, SKF România SRL, Sound Masters SRL, Spearhead System SRL, Tempera Advertising SRL, TZMO 
Romania SRL, Unilux International SRL, Valdo Invest SRL, Vectra Logistic SRL, Vertigo Studio SRL, Vodylas SRL, 
Vora Invest Team SRL.



Credit Foto: Bogdan Dincă

Telefonul utilizatorului  
de scaun rulant:

Fundația Motivation România

Sediul central
Str. Podișor nr. 1, Buda,  
com. 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

Donează 2 euro prin SMS, ca să schimbăm în bine 
viața unui om în scaun rulant. Trimite ACTIV la 8844.  
Nu lăsa pe nimeni în urmă!


