
Fundaţia Motivation România contribuie la asigurarea de şanse egale pe piaţa 
muncii pentru persoanele cu dizabilităţi

În România există un număr mare de persoane cu dizabilităţi care nu au acces sau au acces limitat la 
un suport  de bază pentru o viaţă independentă şi  integrare.  Se estimează că cel puţin 5.000 de 
români în fiecare an au nevoie de un fotoliu rulant adecvat caracteristicilor fizice şi modului lor de 
viaţă. Pe de altă parte, sistemul medical curent nu asigură sprijin post-traumatic şi formare pentru 
abilităţile  de viaţă independentă.  De aceea, puţini  oameni ştiu -  de cele mai multe ori  prin auto-
descoperire - că pot trăi în mod independent, pot lucra, pot practica un sport sau conduce o maşină.

Pornind de la aceste nevoi sociale acute, Fundaţia Motivation România (FMR) asigură încă din 1995 
servicii  pentru dezvoltarea de aptitudini de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi din 
România. În plus, distribuie fotolii rulante personalizate - în ultimii 15 ani ajutând peste 4.500 de copii 
şi adulţi cu dizabilităţi să îşi redobândească mobilitatea şi încrederea în sine. 

Persoanele cu dizabilităţi  beneficiază de servicii  de evaluare individuală, urmate de prescrierea şi 
furnizarea unui fotoliu rulant personalizat.  De asemenea – şi,  poate, cel mai important – acestea 
beneficiază şi de cursuri de formare pentru o viaţă independentă, precum şi de servicii de consiliere şi 
mediere în vederea incluziunii lor pe piaţa muncii (angajare). Programul Motivation este unic în sensul 
în  care  instructorii  de  viață  independentă  sunt  ei  înşişi  utilizatori  ai  scaunului  rulant.  Astfel,  prin 
puterea exemplului, aceştia îi ajută pe cei aflaţi în aceeaşi situaţie să îşi redobândească încrederea în 
sine şi independenţa.

Din 2003, printre beneficiarii fundaţiei se regăsesc 37 de copii şi tineri cu dizabilităţi transferaţi din 
instituţii de stat, cărora li se asigură servicii rezidenţiale şi educaţionale. Unii dintre aceştia participă la 
competiţiile naţionale şi internaţionale Special Olympics şi contribuie la atragerea de donaţii pentru 
programul lor lucrând în sere sau realizând obiecte decorative.

Pentru  Motivation,  antreprenoriatul  este  un  mijloc  de  a  demonstra  că  integrarea  persoanelor  cu 
dizabilităţi  pe piaţa  muncii  este  posibilă.  Încă de la  înfiinţare,  Motivation  angajează  persoane cu 
dizabilităţi  la  toate  nivelurile  în  cadrul  organizaţiei  –  de  la  formatori  pentru  cursuri  de  viaţă 
independentă, care se folosesc de propria experienţă pentru a-i ajuta pe ceilalţi să îşi depăşească 
condiţia de dizabilitate – la tehnicieni în producţia de fotolii rulante sau manageri de proiect.

În 2001, Motivation a pus bazele întreprinderii sociale Motivation SRL, pentru a permite furnizarea de 
fotolii  rulante  persoanelor  cu  dizabilităţi  motorii  din  România,  care  au  dreptul  să  primească  un 
echipament  de  mobilitate  odată  la  cinci  ani  prin  intermediul  sistemului  de  asigurări  de sănătate. 
Obiectivul  companiei  cu  răspundere  limitată  este  şi  acela  de  a  genera  venituri  pentru  a  creşte 
sustenabilitatea financiară  a  serviciilor  Fundației,  în  special  programul  de formare  pentru  o  viaţă 
independentă pentru utilizatorii scaunului rulant. Profiturile din activităţile generatoare de venit sunt 
reinvestite în companie şi utilizate de către fundaţie pentru finanţarea serviciilor sociale furnizate.

www.motivation.ro 

http://www.motivation.ro/
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