
Proiect derulat de:

din 1995

Dacă , drepturile tale sunt încălcate

acum ai la îndemână 

aplicația mobilă gratuită 

, Panoul de Bord

pentru a sesiza autoritățile.

 

IMPLICĂ-TE! CERE-ȚI DREPTURILE!



Asociația Segoia este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 2017,  preocupată de dezvoltarea societății 
civile, promovarea valorilor democratice, guvernării deschise și implicării cetățenești cu ajutorul tehnologiei. Mai multe 
informații pe: . Panoul de Bord este aplicația mobilă disponibilă gratuit atât pentru dispozitivele Android cât https://segoia.ro
și pentru iOS, dezvoltată de Asociația Segoia.  

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul 
copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament 
adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare activă și instruire pentru viață independentă alături de un 
instructor în scaun rulant, consultanță pentru accesibilizarea spațiilor și sport adaptat. Până în prezent, Motivation a redat 
libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 25.800 de persoane cu dizabilități din România. 
Mai multe informații pe .www.motivation.ro

Material realizat în cadrul proiectului „Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de scaun rulant”, implementat de 
Fundația  Motivation România în parteneriat cu Asociația Segoia, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, 
program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă 
în mod necesar poziția oficiala a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

din 1995

ȘI TU POȚI FACE O SESIZARE SAU POȚI DEPUNE O PETIȚIE CU AJUTORUL APLICAȚIEI!

IMPLICAREA TA CONTEAZĂ!

Completează toate câmpurile din aplicație, iar la final 
generează și trimite e-mailul cu sesizarea 
către autoritățile competente.  

Tot ce trebuie să faci este să urmezi pașii de mai jos:

Selectează Dizabilitate și Incluziune
și alege categoria pentru care vrei
să depui sesizarea.

Dacă ai nevoie de îndrumare, ne poți contacta la 
comunicare@motivation.ro

Descarcă aplicația Panoul de Bord
pentru iOS din Apple Store, sau 
pentru Android din Google Play,noul de Bord pentru iOS din Apple Store, sau pentru Andreoid din Google Play

Află mai multe detalii despre proiect aici:
https://motivation.ro/abilitatile-si-drepturile-conteaza/


