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

Raport anual 2020



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

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

Acest material a fost tipărit de Fundația Motivation România 
în iunie 2021.

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

comunicare@motivation.ro



3

r
ap

o
rt

 a
n

u
al

 2
0

2
0

Cuvânt 
înainte

#SchimbămVieți este angajamentul asumat de 
Fundația Motivation România pentru ca persoanele 
cu dizabilități să aibă șansa unui trai mai bun. Însă, 
anul 2020 a fost unul cu totul diferit și a impus în 
primul rând o schimbare a modului de lucru. 

Perioada de izolare la domiciliu și distanțare 
fizică ne-a determinat să gândim și să abordăm noi 
căi de relaționare cu utilizatorii de scaune rulante 
ale căror nevoi de echipamente de mobilitate și 
servicii de instruire au rămas aceleași. Colegii noștri, 
kinetoterapeuți și instructori de recuperare activă, 
au folosit mijloacele electronice de comunicare 
video și audio, atât pentru identificarea nevoilor, cât 
și pentru prescrierea echipamentelor de mobilitate 

corespunzătoare sau instruirea privind manevrarea 
scaunului rulant. Am împărtășit unii cu alții propriile 
experiențe, gânduri și sentimente, astfel încât să 
trecem cât mai ușor, din punct de vedere emoțional, 
psihic și fizic, peste limitările impuse de izolare. Am 
expediat produse de îngrijire a sănătății, materiale de 
protecție și dezinfecție ca urmare a sprijinului primit 
în campania de donații prin SMS. Totul pentru a 
rămâne împreună, uniți, solidari.

Într-un an al izolării pandemice, am reusit să fim 
mai aproape ca oricând de beneficiarii serviciilor 
noastre. Am livrat în continuare echipamentele de 
mobilitate și serviciile necesare, dar în primul rând, 
am livrat încredere și speranță pe baza unei empatii 
care a înlăturat barierele distanțării. La 25 de ani 
de la înființare, Fundația Motivation România a 
trecut cu brio testul maturității depline. A fost anul 
în care ne-am redescoperit puterea și convingerea că 
ne putem continua misiunea de a îmbunătăți viața 
persoanelor cu dizabilități indiferent de vremuri, 
conjucturi nefavorabile sau situații neprevăzute.

2020 este anul unei mari promisiuni împlinite, care 
îmi dă curajul să spun că #NuAmLăsatPeNimeniÎnUrmă!

#SchimbămVieți este angajamentul 
asumat de Fundația Motivation România 
pentru ca persoanele cu dizabilități să 
aibă șansa unui trai mai bun. 
Dan Humă, coordonator echipa regională Neamț 
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scaune rulante 
donate 
persoanelor 
cu dizabilităţi.

 
25
de ani 
de când Motivation 
schimbă vieţi în bine.

Realizările 
anului 2020

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

 127
de orașe 
în care sunt 
prezente mesajele 
campaniei #PeBune?

 43
de bene�ciari 
au primit pachete
cu produse de îngrijire
a sănătăţii în cadrul 
campaniei de 
donaţii prin SMS. 54

de vehicule au fost 
adaptate pentru șoferi cu 
dizabilităţi locomotorii.

473
 

de susţinători prin 
donaţii unice și recurente 
în perioada 
mai-octombrie 2020 
prin Campania SMS.
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1. Ruben a primit un 
scaun rulant în 
programul Fondul 
Scaunelor Rulante și se 
descurcă foarte bine cu 
manevrarea acestuia.

2. Stelică, colegul 
nostru, se ocupă 
de asamblarea și 
recondiționarea unor 
scaune rulante care 
urmează să fie donate 
de Motivation.

3. Prescrierea unei 
perne potrivite, odată 
cu scaunul rulant, 
contribuie la prevenirea 
complicațiilor medicale.

	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

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.

 2.231
de scaune rulante și 

echipamente de mobilitate 
corespunzătoare prescrise.

3 

parteneri internaționali ne 
furnizează scaune rulante 

de calitate.

„A ajuns scaunul rulant la noi. E perfect pentru Ruben. 
Doamne, cât ne bucurăm că e foarte practic și ușor de 
manevrat. Ruben e tare încântat!!! Vă suntem recunoscători 
pentru bucuria și ușurarea ce ni le-ați făcut.”

Acesta este mesajul trimis de mama lui Ruben, un copil vioi 
în vârstă de doi ani și jumătate, care nu mai avea răbdare să 
stea în pat sau la măsuța lui, ci avea nevoie de mișcare și de 
un scaun rulant potrivit. Așadar, mama lui ne-a scris în vara 
anului 2020 și echipa noastră din Iași a ajuns să-l cunoască 
pe micuț și să-i ofere un scaun rulant activ Panthera Micro.

RUBEN , foto 1, utilizator de scaun rulant

48 

de colegi din echipele 
Motivation au participat la 
sesiuni online  de formare 

continuă pentru livrarea de 
servicii de scaune rulante.



 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. Petrică își transferă scaunul rulant în 
mașină.

2. Cu ajutorul prietenilor de la Getica 
OOH, mesajele campaniei SMS au 
revenit în 2020 pe panourile din 
București.

3. Irina avea mai puțin de 2 ani când 
a primit un scaun rulant de la 
Motivation, prin programul Fondul 
Scaunelor Rulante. Cu ajutorul lui, 
poate să se deplaseze independent, 
să se joace, să exploreze și să lege 
prietenii cu ceilalți copii.

̂
Punem in miScare

roTile schimbArii!
,

,
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10 EUR
acoperă costul livrării 
scaunului rulant către 
persoana care are nevoie 
de el.

20 EUR 
asigură adaptarea 
echipamentului la nevoile 
utilizatorului.

30 EUR 
finanțează  
recondiționarea  
unui scaun rulant.

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
„Să fim alături de Fundația Motivation în cadrul programului 
Fondul Scaunelor Rulante a venit ca o alegere naturală, firească.  
Odată cu startul propriei campanii de susținere, «Liberi în 
mișcare», am avut oportunitatea de a face mai bine cunoscute 
poveștile și, mai ales, nevoile persoanelor cu dificultăți 
locomotorii. 
Această oportunitate s-a transformat într-o lecție primită cu 
privire la lucrurile despre care, deseori, credem că ni se cuvin de 
la sine, o lecție pe care suntem recunoscători că am avut prilejul 
să o învățăm de la oameni puternici, cu suflet cald... cum poate fi 
altcumva decât natural, firesc, să susții acești oameni frumoși?”

Alexandra Tomescu, Digital Marketing Manager, Vegis

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.
Online: www.motivation.ro/sustine-
motivation/
Transfer bancar BCR Sucursala Plevnei:
LEI:   RO98 RNCB 0071 0114 2739 0030
EUR: RO31 RNCB 0071 0114 2739 0072

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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1. Angel exersează coborârea 
treptelor sub îndrumarea 
colegilor noștri, Marian, 
instructor de viață 
independentă, și Mirel, 
kinetoterapeut, în timpul 
unui stagiu de recuperare 
activă, în februarie 2020.

2. Iuliana și Mihaela, colegele 
noastre, pregătind produse 
de îngrijire a sănătății 
pentru utilizatori de scaune 
rulante.

3. Exerciții de încălzire, 
ilustrate de Marian, George, 
Gabi și Irina, pentru un 
articol despre recuperare 
activă publicat de 
HARTMANN România, în 
programul „Fapte mici”.

	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

3

2
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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.

87 
de persoane cu leziuni 

medulare recente au primit 
îndrumare de la distanță 

pentru o viață activă și 
menținerea sănătății de 
la echipele de specialiști 

Motivation și de la mentorii 
voluntari.

17
persoane cu leziuni 

medulare care au escare au 
primit consiliere și produse 

pentru tratarea lor de la 
specialiștii HARTMANN 
România, în programul 

„Fapte mici”.

43
de persoane utilizatoare 

de scaune rulante au 
primit produse de îngrijire 

a sănătății, în contextul 
pandemiei, cu sprijinul celor 

care au donat prin SMS cu 
textul ACTIV la 8844 în 

mai-octombrie 2020.

„Programul de mentorat mi-a plăcut pentru că a fost bazat pe 
dialog și că au fost luate deciziile prin colaborare. Mentorul meu, 
Ali, m-a încurajat foarte mult și mi-a dat multe exemple care 
m-au ajutat. Mi-a zis de oameni care, deși au avut accidente, 
făceau sport, aveau copii și toate acestea mi-au ridicat moralul 
foarte mult. În plus, entuziasmul pe care îl avea el de fiecare 
dată când îi povesteam că am reușit câte ceva, folosindu-mă de 
sfaturile lui, era molipsitor și mă motiva să încerc și mai mult – 
și pentru mine, și ca să nu-l dezamăgesc. Îi sunt recunoscător 
pentru toate sfaturile și pentru răbdarea lui.
La stagiu, am avut ocazia să pun în practică mai multe dintre 
sfaturile primite de la mentor și, sub îndrumarea lui Marian 
(instructor de viață independentă) și a echipei, am învățat mai 
mult decât mă așteptam – de la menținerea echilibrului pe două 
roți în scaunul rulant, la informații utile pentru mine, starea mea 
de sănătate și modul în care pot să funcționez.”

Angel , utilizator de scaun rulant, 27 de ani

1
aplicație mobilă, MotiActiv, 

transmite sfaturi pentru 
sănătate și viață activă în 

scaun rulant.
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1. Sînziana a alergat în 
#TeamMotivation la 
Maratonul București și 
ne-a susținut cu același 
devotament, chiar dacă a 
fost un an diferit.

2. Adi este pasionat de schi 
și a reprezentat Fundația 
Motivation România la o 
tabără de inițiere în schi în 
scaun rulant care a avut loc 
în Austria.

3. Colegii noștri din Cluj au 
luat startul la Wizz Air 
Cluj-Napoca Marathon 
2020! Chiar și în condiții 
speciale, în contextul 
pandemiei, reprezentanții 
#TeamMotivation s-au 
bucurat de cursă.

	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.

„Cred foarte mult în libertatea de mișcare a fiecărui om 
și că o dizabilitate locomotorie nu trebuie să însemne o 
condamnare la repaus și izolare. Așa că într-un an cu o 
pandemie globală, eu am alergat o probă de 10 km pentru 
Fundația Motivation România și mă bucur mult că am 
făcut-o. În călătoria mea de fundraiser voluntar pentru 
Motivation, o grămadă de oameni s-au adunat în jurul ideii 
de libertate și au donat pentru cauză. A fost o experiență 
fabuloasă, de la antrenamentele cu pisici de acasă la 
alergarea propriu zisă, împreună cu utilizatori de scaun 
rulant și alți fundraiseri. Și totul într-o perioadă în care nu 
m-am simțit niciodată atât de izolată de restul lumii și, în 
același timp, niciodată atât de conectată la ceva atât de 
important.”

Sînziana Wolff, foto 1, alergător fundraiser

12 
utilizatori de scaune 

rulante au luat startul 
alături de  

#TeamMotivation.

48
de galantomi  

au strâns fonduri 
pentru cauza noastră pe 
motivation.galantom.ro.

1.167Km
parcurși de 

#TeamMotivation  
în 2020.

88
de scaune rulante  

donate cu sprijinul 
#TeamMotivation  
și tot atâtea vieți  

schimbate în bine.



fu
n

d
at

ia
 m

o
ti

va
ti

o
n

 r
o

m
ân

ia
 

	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. Cristina, asistent pentru 
persoane cu dizabilități, 
alături de Alexandru, 
tânărul nostru care 
locuiește în casa de tip 
familial Clinceni.

2. Emi, colega noastră, îi 
îndrumă pe Laurențiu, 
Kiki și Mădălina 
pentru realizarea 
măștilor personalizate 
Motivation.

3. Tinerii noștri – Kiki, 
Anca, Dani și Mădălina, 
își arată creativitatea și, 
abilitățile la desen, sub 
îndrumarea colegului 
nostru, Daniel.
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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.

11
tineri cu dizabilități au 
participat la activități 

sportive, de gătit, 
bricolaj și dans.

14
tineri cu dizabilități au 
participat la activități 

 de recuperare 
la Centrul de Zi 

Motivation.

3
tipuri de activități online 

introduse în perioada 
pandemiei pentru 

tinerii cu dizabilități 
aflați în izolare în casele 

Motivation.

„Pandemia de Covid 19 ne-a luat pe toți prin surprindere. E 
una când știi că se întâmplă la mii de km și cu totul altceva 
când se apropie de oamenii dragi. Pentru mine, din categoria 
oameni dragi fac parte și tinerii de la IMPACT, douăzeci și 
cinci de suflete împreună cu care am trecut prin cea mai 
dificilă încercare – un an de pandemie.
Cu inima strânsă de teamă, am învățat să trăim altfel, să 
ne ascundem chipul sub mască, să ne refuzăm bucuria 
îmbrățișărilor, să învățăm joculețe despre spălarea și 
dezinfectarea mâinilor. Un drum anevoios, presărat cu 
cazuri de Covid și implicit izolare, furie și frustrări. Bătălia 
continuă și noi, o mână de oameni, luptăm pentru zâmbetul 
din spatele măștii, pentru zâmbetul tinerilor noștri.”

Nicoleta Fusaru, 
asistent medical generalist, lucrează în programul IMPACT de 9 ani
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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. Tinerii noștri împreună 
cu prietenii de la 
Mega Image creează 
mărțișoare, înainte de 
pandemie.

2. Când gătește, Alex se 
relaxează și se distrează. 
Cu sprijinul celor de la 
Banca pentru Alimente, 
în fiecare joi diversificăm  
meniul.
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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:   RO98 RNCB 0071 0114 2739 0030
EUR: RO31 RNCB 0071 0114 2739 0072

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

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

5 EUR
asigură hrana zilnică 
pentru un tânăr din 
casele Motivation.

15 EUR
oferă materiale 
educative sau pentru 
terapie recuperatorie 
de care un tânăr din 
casele Motivation are 
nevoie într-o lună.

20 EUR
asigură  
medicamentele lunare 
pentru un tânăr.

„Am conceput programul intern de voluntariat «12 Fapte 
Bune» prin care colegii mei se pot implica lunar în acțiuni 
pentru comunitate, Mega Image devenind un facilitator pentru 
organizațiile neguvernamentale din comunitate. În cadrul 
programului, am fost implicați pe parcusul anului 2020 în 
mai multe acțiuni pentru susținerea tinerilor cu dizabilități 
locomotorii. Cea mai frumoasă acțiune și cea mai emoționantă 
cred, rămâne atelierul de creație mărțișoare, organizat între 
angajații Mega Image și tinerii din programul Impact al Fundației 
Motivation România. 

Cu ajutorul #MegaVoluntarilor noștri, am adus zâmbete, 
emoție, inspirație și bucurie. Sumele donate de către angajații 
Mega Image au fost direcționate către serviciile de terapie 
pentru tinerii cu dizabilități din cadrul programului Impact. Le 
mulțumesc colegilor mei pentru implicare și pentru bucuria de a 
face bine împreună, și vom continua seria Faptelor Bune!”

Rucsandra Topoloiu, internal communication specialist MegaImage

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

Personalizează implicarea ta pe: comunicare@motivation.ro
Fii Alături de noi!
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Dana, Sofia și Stelică formează o familie minunată.
Aflați mai multe despre povestea lor pe www.faptemici.ro

Scanează codul  
pentru a citi povestea.



Află aici de ce au nevoie 
persoanele cu dizabilități 
de loc de parcare dedicat.

Adriana parchează pe locul dedicat persoanelor cu dizabilități, marcat de 
panourile de exterior ale campaniei #PeBune? amplasate la magazinul 
partener Lidl.

Alătură-te și tu campaniei lăsând liber locul de parcare dedicat, dacă nu ești 
chiar tu persoană cu dizabilități, și încurajând persoanele fără dizabilități să 
respecte dreptul celor cu dizabilități la locuri de parcare dedicate.





























#ROȚILESCHIMBĂRII

Credit foto:  Adrian Câtu,  Bogdan Dincă,  Ioana Moldovan,  Mircea Reștea.

„Am fost la diverse centre de recuperare, dar nicăieri nu am învățat lucruri atât de 
utile. Cea mai mare reușită a mea la Motivation, chiar dacă poate sună ciudat, e că 
am reușit să mă spăl singur pe dinți, deși nu-mi mișc bine degetele.”

Ghiță, tetraplegic, avea 17 ani în 2015, când a participat prima dată la sesiunile de instruire  
pentru viață independentă și sport organizate de Motivation.

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

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

„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. 

În 2020, Fundația Motivation România a aniversat 
25 de ani de programe pentru copiii și adulții cu 

dizabilități din România.

































#ABILITĂȚILECONTEAZĂ

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

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

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

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

„La Motivation facem kinetoterapie, vorbim, ne plimbăm, râdem – ceea ce e foarte 
important – și ținem unul la celălalt. Modelăm și coasem, citim, cântăm – sunt 
lucruri pe care alți copii nu au șansa să le facă. Mă bucur că am întâlnit aici persoane 
care sunt ca mine, persoane cu dizabilități. Cu cât cunosc mai mulți 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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Tinerii din casele Motivation 
participă la evenimente  
Special Olympics.



Anca și Mădălina se bucură de natură.
Află mai multe despre poveștile tinerilor noștri pe:  
https://motivation.ro/povestile-tinerilor.

Scanează codul  
pentru a citi poveștile.
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1. Colegele noastre, 
Erika și Gabi, au 
povestit cu prietenii 
de la ADP despre 
comunicarea cu și 
despre persoanele cu 
dizabilități.

2. Colegul nostru, Dan, 
în parcare la Lidl, 
după terminarea 
cumpărăturilor.

3. Prietenii de la AQUA 
Carpatica ne-au 
ajutat să strângem 
fonduri pentru scaune 
rulante potrivite, prin 
campania Colindăm 
România.

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
„Întâi de toate ai iniţiativă, că nimeni nu o va avea în locul 
tău. Apoi, dacă ai avut-o, pregăteşte-te să înveţi tot ce 
trebuie, să mobilizezi întreaga cantitate de energie pentru 
proiectul în care te implici. Aşteaptă-te la momente în care 
ţi-o vei lua şi blindează-te emoţional pentru ele, pentru că 
a te descuraja şi a ceda nu-ţi vor aduce nimic util. Nu rata 
nicio ocazie pentru a te dezvolta şi, dacă tot ai făcut asta, 
acceptă orice provocare de a arăta tot ce poţi. Gândeşte-te 
că prejudecăţile vizavi de persoanele cu dizabilităţi 
s-au construit în sute şi mii de ani; iar acum, că avem 
posibilitatea de a le contracara, ne aşteaptă un efort la care 
trebuie să pui şi tu umărul. Şi, dacă auzi de altă persoană cu 
dizabilităţi că are nevoie de ajutor, nu-ţi băga capul în nisip, 
pentru că problema altuia e şi problema ta.”

Andrea Nagy, Reporter și realizator Radio România Actualități Cluj

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.

127
de orașe  

în care sunt  
prezente mesajele 

campaniei #PeBune?

3
ani de când am lansat 

campanie #PeBune? 
pentru eliberarea 

locurilor de parcare 
dedicate persoanelor 

cu dizabilități și 
ocupate abuziv.

18
parteneri  

în campanie.

831
de locuri de parcare 

semnalizate cu mesajele 
campaniei #PeBune?
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1. 15 colegi de la Motivation 
au participat în luna 
septembrie la un curs de 
instruire pe tema prevenirii 
și tratării escarelor, susținut 
de consilieri medicali de la 
HARTMANN România.

2. Marian și Andrei 
demonstrează cateterizarea 
cu ajutorul unui manechin 
didactic, la un curs 
introductiv pe tema 
serviciilor de scaune rulante.

3. Curs despre serviciile de 
scaune rulante, susținut de 
echipa Motivation din Galați.



	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 
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Cursuri pentru 
specialiști
„Ne-a impresionat activitatea Fundației Motivation 
și dedicarea cu care ajută persoanele cu dizabilități 
locomotorii să-și recapete independența și încrederea. Când 
alergăm de colo-colo în vârtejul vieții, uităm cât de norocoși 
suntem măcar pentru faptul că ne putem mișca fără griji. 
Când vedem oameni care se confruntă cu dificultăți reale, 
ne aducem aminte, cu toții, care sunt lucrurile cu adevărat 
importante și cum faptele mici schimbă vieți.”

Diana Coman, Brand Manager Divizia Managementul Rănilor 
 HARTMANN România

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.

58
de specialiști din alte 

organizații instruiți 
pe subiecte legate de 

prescrierea unui scaun 
rulant potrivit.

45
de colegi din echipele 

Motivation au 
participat la cursuri de 
prevenirea și tratarea 

escarelor, susținute 
de specialiștii de la 

HARTMANN România.

16
colegi de la Motivation 

au absolvit cursul 
introductiv de evaluare 
și prescriere de scaune 

rulante.
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1. Descărcarea unui camion 
cu peste 200 de scaune 
rulante și alte echipamente 
de mobilitate primite de la 
partenerii de la Fundația 
Agape din Suedia, pentru 
a fi donate persoanelor cu 
dizabilități locomotorii din 
țară.

2. Luke, într-un tur  
Bristol-Beijing, parcurs 
pe bicicletă, ne-a făcut o 
vizită, a aflat mai multe 
despre importanța unui 
echipament de mobilitate 
potrivit și a încercat un 
altfel de ciclism - folosind 
un handbike.

 Organizații partenere 
dedicate furnizării 
scaunelor 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 



3. Anul acesta am participat online la Cercul Donatorilor Barcelona, 
unde am împărtășit ce înseamnă Fondul Scaunelor Rulante și 
impactul unui scaun rulant potrivit în viața persoanelor cu dizabilități 
locomotorii.
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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.

931
de scaune rulante 

de la parteneri 
donate în România.

39
de donatori din țară 

și străinătate care 
au donat pentru 

mobilitate la Cercul 
Donatorilor Barcelona.

41
de scaune rulante 

finanțate în 2020 cu 
sprijinul donatorilor, 

prin platforma de 
donații internaționale 

GlobalGiving.

74
de echipamente de 

mobilitate donate 
în spitale, centre 

de îngrijire și alte 
organizații. 

„Am devenit parteneri ai Fundației Motivation România în 
2012 și de atunci am donat mii de scaune rulante și alte tipuri 
de echipamente de mobilitate și asistive. Avem încredere că 
echipa Fundației Motivation România donează scaune rulante 
potrivite nevoilor utilizatorilor și contribuie la schimbarea 
unor vieți în bine. De aceea, ne bucurăm să fim parte din acest 
proces. În anii trecuți, am avut ocazia să participăm la câteva 
activități și să cunoaștem persoane care au primit scaune 
rulante donate de noi. Aceste întâlniri au reprezentat pentru 
noi o motivație suplimentară și, totodată, o confirmare a 
faptului că munca noastră de echipă are un impact benefic în 
viețile oamenilor cu dizabilități din România.”

Emanuel Wien,  
Președintele Comitetului Director al Fundației Agape din Suedia



fu
n

d
at

ia
 m

o
ti

va
ti

o
n

 r
o

m
ân

ia
 

1. Răzvan folosește 
handbike-ul electric 
Batec pentru 
libertate de mișcare 
pe distanțe lungi și 
pentru călătorii.

2. 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

3. Scaun rulant cu verticalizare electrică. 
Beneficiile utilizării unui astfel de 
echipament se resimt la nivelul 
întregului organism.

©
 A

tt
il

a 
Sz

ab
ó



31

r
ap

o
rt

 a
n

u
al

 2
0

2
0

Motivation 
SRL
Răzvan folosește un scaun rulant ca urmare a unui accident 
rutier care s-a petrecut în anul 2017. Atunci a dobândit o 
leziune medulară și are tetraplegie – afectarea mobilității 
și sensibilității atât la nivelul picioarelor, cât și la nivelul 
trunchiului și al brațelor. Cu ajutorul echipamentelor de 
mobilitate potrivite, furnizate de echipa Motivation din 
Brașov, rămâne activ și funcțional acasă și la serviciu.

„Scaunul rulant Panthera este foarte ușor și reușesc să îl 
manevrez fără prea mult efort. În combinație cu handbike-ul 
electric Batec, viteza și rezistența cresc, așa că mă bucur de 
plimbările cu soția mea, la fel ca înainte de accident. Sunt mai 
relaxat în orice deplasare, pentru că știu că mă pot baza pe 
scaunul meu rulant și pe Batec să mă ducă în siguranță unde 
am nevoie să ajung.”

Răzvan G, utilizator de scaun rulant, 30 de ani

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 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.

1.201
scaune rulante cu antrenare 

manuală furnizate de 
Motivation SRL.

54
de autovehicule adaptate 

pentru a fi conduse de 
persoane cu dizabilități 

locomotorii.

86
de tricicluri și alte 

dispozitive de mobilitate 
furnizate.

28
de persoane cu dizabilități 

angajate la o rețea de 
magazine retail, dintre cele 137 

recrutate și recomandate de 
echipa noastră.
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1. Cu sprijinul Fundației 
Timken, construim o tabără 
de recuperare activă și viață 
independentă în județul Ilfov.

2. Facilităm participarea 
utilizatorilor de scaune 
rulante la acțiuni de 
promovare a drepturilor 
și abilităților, și la inițiative 
de advocacy, prin proiectul 
„Advocacy pentru accesul în 
comunitate al utilizatorilor 
de scaun rulant”.

3. În contextul pandemiei, 
rămânem în legătură cu 
alte persoane cu leziuni 
medulare printr-o serie de 
dezbateri online pe teme de 
interes pentru o viață activă 
și sănătoasă.

 Scaune rulante personalizate, livrate 
împreună cu instruirea pentru 
utilizarea lor

 Mentorat și sesiuni online de instruire 
pentru viață independentă pentru 
persoane cu leziuni medulare din țară

 Aplicația mobilă MotiActiv trimite 
utilizatorilor informații privind 
sănătatea și viața independentă în 
scaun rulant și permite transmiterea 
de sesizări privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități

 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 
2021
„Sunt fericită că prin suportul financiar oferit de Fundația 
Timken din Canton, Statele Unite, Fundația Motivation 
România are acum posibilitatea de a construi în Bragadiru, 
județul Ilfov, o tabără de vară cu facilități de cazare și instruire 
accesibile utilizatorilor de scaune rulante. Astfel, copiii și adulții 
cu dizabilități motorii medii și severe vor putea beneficia de 
servicii de reabilitare, vor avea acces la terapii ocupaționale 
și fizice complexe, printr-un program accesibil adaptat în mod 
specific nevoilor lor.

În calitate de reprezentant local al Fundației Timken din 
Canton mă bucură enorm să știu că eforturile acesteia de a 
investi în comunitatea locală nu sunt zadarnice, ci, dimpotrivă, 
au un impact vizibil, contribuind la o viață mai bună a 
cetățenilor săi.” 

Simona Magdalena Tudor,  
reprezentant local al Fundației Timken din Canton, Statele Unite

Î n 2021, 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.

12
teme de interes privind 
viața activă în scaun 
rulant vor fi abordate 
la sesiuni online pentru 
persoane cu leziuni 
medulare și prin 
aplicația MotiActiv.

1.166
de scaune rulante 
personalizate vor fi 
donate în țară cu 
ajutorul donatorilor și 
sponsorilor Fondului 
Scaunelor Rulante.

1
nou spațiu de tabără 
adaptată utilizatorilor 
de scaun rulant ne va 
ajuta să organizăm 
instruiri în aer liber, 
pentru beneficiari din 
sudul țării.
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Date financiare 2020

VENITURI 2020 RON % TS* % TSB**

MMSS și alte venituri publice 426.447 8,90% 16,55%

Consiliul Județean/DGASPC 
Ilfov 793.376 16,55% 30,79%

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

240.139 5,01% 9,32%

Sponsorizări companii - bani 1.117.057 23,31% 43,35%

Total sponsorizări în bani (TSB) 2.577.019

Fundația AGAPE, SUEDIA - 
scaune rulante, în natură 1.818.275 37,94%

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

212.038 4,42%

Sponsorizări companii - în natură 185.396 3,87%

Total sponsorizări în natură 2.215.709

Total sponsorizări (TS) 4.792.728 100%

Surse de venit 2020

* Procent din totalul sponsorizărilor
** Procent din totalul sponsorizărilor în bani
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Bilanț 2020

01.01.2020 31.12.2020

RON RON

Active și credite ale organizației

Active imobilizate

Imobilizări necorporale 1.566 1.302

Imobilizări corporale 2.454.870 2.163.771

Imobilizări financiare 190 0

total active imobilizate 2.456.626 2.165.073

Active circulante

Stocuri 2.167.288 2.935.502

Creanțe 2.733.465 640.889

Numerar 1.423.544 2.048.489

total active circulante 6.324.297 5.624.880

Creditori

Datorii ce trebuie plătite în mai puțin de un an

Venituri în avans 0

Alți creditori -141.335 -194.165

Leasing -143.403 -75.129

Datorii ce trebuie plătite în mai mult de un an

Leasing -220.892 -112.439

Active circulante nete 6.039.559 5.355.586

Excedent/deficit 8.176.983 7.309.910

Rezerve din reevaluări 98.310 98.310

Total capitaluri ale Fundației 8.275.293 7.408.220
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Cont de profit și pierdere 2020

31.12.2019 31.12.2020

RON RON

Venituri din proiecte

Finanțări din afara țării 0 301.560

Finanțări publice 1.038.303 1.219.823

Finanțări de la agenți economici 1.117.684 1.018.973

Donații, sponsorizări 2.012.985 142.932

Total venituri din activități fără scop patrimonial 4.168.972 4.713.601

Total cheltuieli din activități fără scop patrimonial 5.569.147 5.613.950

Excedent/deficit din activități fără scop patrimonial -1.400.175 -900.349

Excedent/pierdere financiară din activități fără scop patrimonial 2.956.901 33.276

Venituri din dividende Motivation SRL 2.962.000 0

Excedent/deficit din schimb valutar -5.099 33.276

Rezultatul net al exercițiului financiar din activități fără scop patrimonial 1.556.726 -867.073

total rezultat net al exercițiului financiar 1.556.726 -867.073

Venituri și cheltuieli 2020

FMR [RON] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Venituri 7.614.270 9.807.410 15.731.114 7.002.817 7.537.434 6.298.728 7.141.139 4.792.728

Cheltuieli 6.472.829 9.769.545 13.495.339 9.017.079 6.631.173 5.287.044 5.584.413 5.659.801

surplus/deficit 1.141.441 37.865 2.235.775 -2.014.262 906.261 1.011.684 1.556.726 -867.073
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Mulțumim pentru sprijin:
Partenerilor strategici

Partenerilor

Finanțatorilor

 

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

Consiliul
Județean

Ilfov
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Partenerilor campaniei de donații prin SMS

Susținătorilor campaniei #PeBune?

Mulțumiri:
AG Comexim, Ageximco, ALC Inject Polistiren, Areon Impex, Asociația Moșnenilor, Cheia Olănești, Asociația 
Trăiește cu Bucurie, Aspet Intermed, Astormueller, Brett Motors, Cavar L&I Impex, Cersanit, CGR Business 
Project, Cipcos Mar Complex, CNFR Navrom Galați, Comiga Prod Impex, Construcții Feroviare Drumuri 
Poduri, Curtea Veche Publishing, Dacris Com 94, Danciu Services, Dalmec-Ro, Dary En Gross, Dasha Online, 
Document, Drisand Com, Electronic Security Systems, Eurovet Logistics, GEI Palat CFR, Green Global Future, 
GSM Area, Incremental, Komarom Trade Invest, Lavmi - Perla, Leonard Caffe, Light Candel Art, Little Prints 
Ro, Matt Ecoinvest, Metal Group Comimpex, Miramarvet Distribution, Multiprod Energo, Mutton, Neo Lux, 
Neotech, Neotronix, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) SCA, Nonlinear Soft, Nutrivita, 
Dlui. Cristian Balaci și familiei, Primatehnic Service, Regency Company, Rifil, Risk Management Company, 
Romb Consulting Services, Seva Brothers, Spearhead Systems, SRA-Security Risk Assessment și Corum 
AG, SKF Romania, Tehno Bionic, Terra Dent, Unilux International, Up Ciptronic, Valdo Invest, Vertigo Studio, 
Vodylas, Vora Invest Team, Zebrasud Pay.
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Sponsorilor
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© Hartmann Romania

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.  
Schimbă povestea!

Sunt pantofi care  
te duc departe. 
La fel și scaune rulante.


