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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Un alt fel de a reusi… 
 

Marturisesc ca atunci cand l-am cunoscut 
pe acela care se ocupa de organizarea si 
functionarea Asociatiei “Motivati Pentru Reusita” 
din Turnu Magurele - ceea ce s-a intamplat in 
urma cu aproximativ patru ani  si jumatate -  
sentimantul determinant pe care l-am incercat a 
fost acela de compasiune pentru ceea ce destinul 
le-a pregatit lui si celor de soarta carora se 
ingrijea. Aproape instantaneu insa, pe masura ce 
omul vorbea, emotionat si in cuvinte simple, in 

fata unor cadre didactice carora le expunea povestea lui  ori in fata unor elevi pe care a 
reusit sa si-i apropie fara nici un efort, compasiunea s-a schimbat in admiratie, respect 
si cel putin in ceea ce ma priveste, prietenie. 
       Am gasit in cadrul Asociatiei anterior mentionate oameni normali, cu asteptari, 
bucurii si deziluzii, in mijlocul carora poti evolua relaxat si cu constiinta implinita. 
       Am urmarit, in calitatea mea de cadru didactic la Colegiul National “Unirea” din 
Turnu Magurele, care a oferit spre folosire un spatiu Asociatiei, abnegatia si seriozitatea 
cu care membrii acesteia incearca si in mare masura reusesc, sa depaseasca piedicile 
pe care viata li le-a ridicat in cale. Ii intalnesc dimineata, venind sa isi desfasoare 
programul de recuperare si socializare, ii vad seara tarziu plecand spre casa, mai 
obositi dar parca mai efervescenti. 
      In ceea ce priveste atitudinea domnului Bogdan Raicu referitor la managerierea 
activitatii, la intocmirea planurilor si proiectelor, la realizarea si organizarea 
documentatiei necesare bunei functionari a Asociatei, afirm cu deplina responsabilitate 
ca aceasta se poate constitui intr-un exemplu de urmat pentru orice manager de 
proiect. 
    Iar proiectul sau si al colegilor sai nu este unul ce implica deplasari in locuri exotice, 
foloase materiale sau o existenta ferita de cele mai mici neimpliniri, ci unul care vizeaza, 
simplu si realist, o stare de normalitate. 
    Cu toate piedicile unui sistem juridic ori economic pe care toti le cunoastem, in ciuda 
efemeritati unor legi sau regulamente, in pofida unei societati inca nepregatite pentru 
integrarea totala si neconditionata a oamenilor cu dizabilitati locomotorii ori de  
alta natura, oamenii despre care am scris in randurile de mai sus, concetatenii mei, 
prietenii mei, sunt inscrisi irevocabil si incontestabil, pe traiectoria reusitei. O reusita pe 
care si-o asuma si pe care o merita cu prisosinta, cu o discretie din care toti am avea de 
invatat si cu o consecventa care ne poate servi tuturor drept exemplu… 
     Integrarea rapida si totala a acestor personae in socetate trebuie sa se constituie 
intr-un deziderat atat social cat si individual, iar schimbarea totala a opticii in ceea ce ii 
priveste trebuie sa se materializeze in schimbarea indiferentei cu cooperarea, a 
compasiunii cu prietenia. 
      Acesti oameni sunt, in felul lor poate diferit, poate surprinzator, invingatori… 
                                                                                
                                                                                   Prof. Razvan Vasile 
                                                                                   Vicepreşedinte, Consiliul Director 



 

ANUL 2009 ÎN CIFRE 

În anul 2009 am oferit beneficiarilor noştrii, persoane cu handicap locomotor utilizatoare 

de scaune rulante sau cu mobilitate redusă, urmatoarele tipuri de servicii: 

1. Evaluare, Adaptare, Prescriere, Distribuire de Echipamente de Mobilitatre - 

Cadre de mers, cârje, scaune rulante personalizate  pentru adulţi activi şi persoane 

vârstnice şi  pentru copii cu infirmitate motorie cerebrală 

2. Serviciul social specializat, acreditat, de recuperare activă - Stagii de instruire 

pentru adulţi cu dizabilităţi  beneficiari ai serviciilor de recuperare si insotitorii lor. 

3. Serviciul social specializat, acreditat, de kinetoterapie - Recuperare medicală în 

regim ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, sau care au suferit 

accidente vasculare cerebrale, amputaţii, etc.  

4. Sport adaptat 

5. Cursuri de iniţiere in utilizarea calculatorului 

6. Activităţi de Informare şi Conştientizare a Comunităţii 

 

În anul 2009 Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită a oferit aceste servicii pentru un număr 

de beneficiari după cum urmează:  

 

Nr. 
Crt. 

Activitatea  2009 
Nr. 

beneficiari 

1 
 Echipament medical de mobilitate     
(fotolii rulante, cadre de mers, cârje …)  

96 

2  Recuperare activă (Stagii de instruire) 27 

3  Recuperare Medicală (kinetoterapie) 20 

4  Sport adaptat 34 

5  Cursuri de utilizare a calculatorului 6 

6  Informare şi conştientizare 250 

 
 

 

 

 

 



 

RAPORT FINANCIAR 

Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită – Bilanţ 2009 

 01.01.2009 31.12.2009 

Active şi credite ale organizaţiei 

  

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale 239 240 

Imobilizări corporale 3391 3390 

Total active Imobilizate  3630 3630 

 

Active circulante 

Numerar(casa şi cont în bancă) 1892 37333 

Total active circulante 1892 37333 

   

Creditori 

Datori ce trebuie platite în mai puţin de un an 6 6 

   

Active circulante nete 1886 37327 

   

Capitaluri ale asociaţiei 

Capital 400 400 

Excedentul/Profitul sau Deficitul 19168 5116 

Excedentul/Profitul sau Deficitul 0 35441 

Pierderea exerciţiului financiar 14070 0 

   

Total capitaluri ale Asociaţiei 5516 40957 
 

Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită – Cont de profit şi pierdere 

 31.12.2008 31.12.2209 

 RON RON 

Venituri din activităţi fara scop patrimonial 1842 45360 

Cheltuieli privind activităţi fară scop patrimonial 15912 9919 

Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial 

Excedent 0 35441 

                                                            Deficit 14070 0 

 

Venituri Totale 1842 45360 

Cheltuieli Totale 15912 9919 

   

Rezultatul net al exercitiului financiar - 14070 35441 
 

 

 



 

 

ACTIVITĂŢI ŞI PROGRAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stagii de Instruire 

pentru Viaţă 

Independentă 

Evaluare, Adaptare, 
Prescriere, 

Distribuire de 
Echipamente de 

Mobilitatre 

Activităţi de 
Informare şi 

Conştientizare 

                      

Sport adaptat 

 

Serviciul social 
specializat, 

acreditat, de 

kinetoterapie 

Centrul de 
Asistenţă Socială 
pt. Persoane cu 

Handicap 
Locomotor 

Cursuri de iniţiere 
în utilizarea 

calculatorului 

ASOCIAŢIA MOTIVAŢI 

PENTRU REUŞITĂ 

 
Serviciul social 

acreditat, de 

recuperare activă 



ACTIVITĂŢI 

1. Echipament medical de mobilitate (scaune rulante, cadre de mers, cârje …)  

 

În anul 2009 Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită a distribiut un număr de 96 

echipamente de mobilitate (scaune rulante, cadre de mers, triciclu pentru copii, cârje) 

decontete prin Casa Judeţeană de Asigurări de sănătate. 

 
Echipa de evaluare format din kinetoterapeut şi instructor de recuperare activă 

(persoană cu handicap locomotor utilizatoare de scaun rulant) a relizat evaluarea 

prescrierea şi adapterea personalizată pentru toate aceste echipamente.  

 
Distribuire echipamentelor de mobilitate adaptate/personalizate în funcţie de 

necesitatea fiiecărui beneficiar, îmbunătăţeşte calitatea vieţii acestuia prin accesul la 

comunitate, uşurinţă în utilizare, poziţionbare corectă care reduce riscul apariţiei unor 

complicaţii gen: deformarea coloanei vertebrale, apariţia escarelor. 

 
Echipamentele distribuite în 2009 sânt: 56 scaune rulante, 5 tricicle pentru copii, 

19 cadre de mers, 16 buc. cârje.  

 

Asociaţia Motivaţi pentru 

reuşită pune la dispoziţia 

membrilor ei consultanţă 

privind evaluarea, 

prescrierea, adaptarea şi 

distribuţia echipamentelor 

de mobilitate (scaune 

rulante, cârje, cadre de 

mers, proteze, orteze, etc.) 

Aceste echipamente asigură 

independenţa fizică a 

persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii. 



 

2. Serviciul social specializat, acreditat, de recuperare activă - Stagii de instruire 

pentru adulţi cu dizabilităţi  beneficiari ai serviciilor de recuperare si insotitorii lor  

 

 

                                                        

În anul 2009 am acreditat serviciul specializat de Recuperare Activă, serviciu ce 

este furnizat în centrul ambulatoriu de recuperare pentru persoane cu handicap 

locomotor, înfiinţatat de asociaţie. Serviciul de recuperare activă se adresează 

persoanelor cu handicap  locomotor care au primit echipamente de mobilitate şi are în 

vedere instruirea beneficiarilor pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă.  

 Aceste informaţii sânt oferite de către un instructor de recuperare activă, 

persoană cu handicap locomotor utilizatoare de scaun rulant şi constă în deprinderea 

tehnicilor de manevrare a scaunului rulant, de transfer în şi din scaun rulant, tehnici de 

depăşire a unor obstacole arhitecturale, praguri, borduri, trepte, sport în scaun rulant, 

activităţi de socializare. 

 În anul 2009 am organizat: 

 3 stagii de recuperare activă pentru 9 persoane cu dizabilităţi  

 Un seminar de instruire pentru viaţă independentă pentru 19 persoane 

 

 

Recuperarea activă 

înseamnă independenţă. 

Prin instruire, dorim să 

promovăm o viaţă 

independentă, normală, 

pentru persoanele cu 

dizabilităţi locomotorii. 

Normalitatea se referă la 

puterea de a lucra, a te 

distra, a te relaxa alături de 

prieteni şi de a-ţi urma 

visele, oricare ar fi acestea. 
 
 



 

3. Serviciul social specializat, acreditat, de kinetoterapie - Recuperare medicală în 

regim ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.  

 

 

 

În anul 2009 am acreditat serviciul social specializat de kinetoterapie, acest 

serviciu poate fi accesat in centrul de recuperare din Turnu Măgurele – Teleorman şi 

este oferit în regim ambulatoriu persoanelor care au suferit traumatizme vertebro-

medulare, accidente vasculare (AVC) distrofi musculare, paralizii cerebrele... 

Acest serviciu il oferim în parteneriat cu: 

 Primaria Municipiului Turnu Măgurele - care ne asiguură serviciile unui 

kinetoterapeut şi costurile cu utilităţile (energie termică, electrică, apă, canal) pentru 

centrul de recuperare. 

 Cabinet medical individula de balneo-fizioterapie Dr. Ţurlea Tamara – care 

ne asigură consultaţiile medicale de specialitate. 

 

 Pe parcursul anului am organizat 4 stagii de recuperare medicală în care am 

oferit, în regim ambulatoriu, servicii medicale de kinetoterapie şi masaj pentru un numar 

de 20 de persoane cu handicap locomomotor. 

Kinetoterapia de recuperare 

reprezintă secţiunea cea mai 

importantă în programul de 

recuperare medicală şi 

urmăreşte prin intermediul 

unor programe de exerciţii 

fizice: refacerea funcţiilor 

diminuate, creşterea nivelului 

funcţional, realizarea unor 

mecanisme compensatorii în 

situaţii de readaptare 

funcţională. 

  

 



                                                                                                                                                                                                               

4. Sport adaptat – Basket în scaun rulant, tenis de masă, atletism în scaun rulant. 

 

                                                          

Activităţi sportive 

 Înfiinţarea în anul 2009, în Judeţul Teleorman, a echipei de basket în scaun 

rulant “Motivaţi Pentru Reuşită” 

 Antrenamente sportive pentru echipa de basket şi pentru tenis de masă 

 Demonstraţii de baschet în locaţii publice – parc municipal, terenuri de sport ale 

unor licee. 

 Participarea jucătorului Crăciun Flaviu la Turneul Internaţional de Tenis în Scaun 

Rulant Motivaţion Open 2009 de la Bucureşti, inclus în Circuitul Turneelor de Tenis ITF 

NEC Tour dotat cu puncte ITF (13-17 Iunie). 

 Participarea lui Crăciun Flaviu la Maratonul Loteriei Române Organizat la 

bucureşti. 

 

 

 

 

Sportul adaptat 

înseamnă independenţă, 

reuşită. Persoana în 

scaun rulant care 

practică sport 

demonstrează 

comunităţii, familiei dar 

şi ei însăşi că a reuşit să 

depaşească limitele, 

limite impuse de 

mentalitate, sociatate, 

educaţie, handicap.  
Parc Central 

Turnu Măgurele 

 



 
5. Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului – Microsoft Office Word, Excel, 

Power Point, Internet. 

   

 

 

 

În anul 2009 am oferit membrilor noştrii cursuri de iniţiere  în utilizarea 

calculatorului, aceste cursuri răspund nevoii de reeducare/readaptare socială pe care o 

are o persoană ca urmare a instalării unui handicap locomotor, accest serviciu creşte 

şansele de socializare ceeace reduce riscul de – izolare a individului – unul dintre cel 

mai dramatice efecte ale dizabilităţii.  

  Pe parcursul anului 2009 am organizat 2 cursuri de iniţiere în utilizarea 

calculatorului, cu durata de 10 saptamâni fiecare. De aceste cursuri au beneficiat un 

numar de 6 persoane cu handicap locomotor. 

 

 

 

 

 

Într-o lume dominată de 

calculator, cunoştinţele 

necesare utilizării 

acestuia sprijină 

persoana cu handicap în  

provocările şi eforturile 

de integrare/reintegrare  

socială şi profesională pe 

care aceasta le depune 

pe tot parcursul vieţii. 



 
6. Activităţi de Informare şi Conştientizare a Comunităţii   

 

 

 

Activităţile derulate în acest sens sânt: 

 Seminarii de informare pentru cadre didactice şi elevi ai liceelor din Turnu 

Măgurele – pe teme legate de domeniul dizabilităţii. 

 Dezbateri publice  

 Interviuri în presa scrisă şi la radio 

 Distribuirea de pliante şi flyere, afişarea de postere 

 Demonstraţii sportive susţinute de persoane cu handicap locomotor 

 

În acest fel informăm şi sensibilizăm comunitatea privind problemele pe care le 

întâmpină persoanele cu dizabilităţi locomotorii, promovăm o societate deschisă, în care 

acestea să fie cetăţeni activi ai comunităţii, capabili să-şi hotărască propriul stil de viaţă. 

 

 

 

 

O comunitate informată 

este o comunitate 

responsabilă. Prin 

aceste activităţi urmărim 

creşterea gradului de 

conştientizare şi 

influenţarea pozitivă a 

atitudinilor publice cu 

privire la persoana cu 

handicap. 



PARTENERI: 

Primăria Municipiului Turnu Măgurele 

Colegiul Naţional Unirea – Turnu Măgurele 

Cabinet Medical Individual de Balneo - Fizioterapie Dr. Ţurlea Tamara 

 

SPONSORI: 

SC Donau Chem – Turnu Măgurele 

Cabinet Parlamentar Deputat Robert Negoiţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulţumim tuturor celor care aţi direcţionat, în anul 2009, către Asociaţia Motivaţi Pentru 
Reuşită 2% din impozitul pe venit. 

Prin sprijinul vostru am reuşit continuarea activităţiilor şi serviciilor sociale în acest an. 
 


