
 
 

 
 
         

        

 

 

 
         

 

Demonstraţie Basket 

Serbările Dunări  

 

ASOCIAŢIA MOTIVAŢI PENTRU REUŞITĂ 

Str. Castanilor, Nr. 25, Cod 145200 

Turnu Măgurele – Teleorman 

Tel. 0765693174, Fax 0347811548 

E-mail: motivatipentrureusita@yahoo.com   
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 Şi în anul 2010 serviciile oferite de Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită au continuat să 

dezvolte posibilităţiile de integrare socială a persoanelor cu handicap fizic beneficiari ai 

Centrului de Recuperare. 

Pe întreaga perioadă a anului 2010 am oferit următoarele tipuri de servicii sociale şi dispozitive 

de mobilitate: 

 Dispozitive medicale de mobilitate – Scaune rulante, cadre de mers, cârje, 

orteze, încălţăminte ortopedică 

 Serviciul social de recuperare activă  - Stagii pentru dezvoltarea mobilităţii 

utilizatorilor de scaune .  

 Serviciul social de kinetoterapie – Recuperare medicală  

 Sporturi adaptate pentru persoanele cu handicap fizic utilizatoare de scaun rulant 

sau cu mobilitate redusă – Demonstraţii sportive, antrenamente, concursuri sportive pentru 

socializare şi relaxare 

 Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului  

 

 

În anul 2010 serviciile oferite beneficiarilor de Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită în cadrul 

programelor dezvoltate au însemnat: 

 88 de persoane au beneficiat de următoarele dispozitive medicale de mobilitate: 

 47 buc. scaune rulante 

 32 buc. cadre de mers 

 14 buc. cîrje  

    4 buc. orteze 

 6 persoane cu handicap fizic utilizatori de scaun rulant au beneficiat de dezvoltarea 

aptitudinilor de mobilitate şi însuşirea tehnicilor de manevrare a scaunului rulant,  în urma 

stagiilor organizate în cadrul serviciului de recuperare activă organizat de instructor de 

recuperare activă la sediul centrului de recuperare înfiinţat de asociaţie.  

 32 persoane cu handicap fizic au beneficiat de servicii de recuperare prin 

kinetoterapie şi masoterapie  pe parcursul celor 4 stagii de cîte 12 săptămâni. 

 Am organizat demonstraţii antrenamente de sport adaptat pentru persoane cu 

handicap fizic – basket în scaun rulant, tenis de câmp în scaun rulant, tenis de masă. 

 8 persoane au beneficiat de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului.  
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Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită – Bilanţ 2010 

 01.01.2010 31.12.2010 

Active şi credite ale organizaţiei 

  

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale 240 101 

Imobilizări corporale 3390 1018 

Total active Imobilizate  3630 1179 

 

Active circulante 
Stocuri 0 3971 

Numerar (casa şi cont în bancă) 37333 58787 

Total active circulante 37333 62758 

   

Creditori 

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

   

Active circulante nete 37327 62752 
 

Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită – Cont de profit şi pierdere 

 31.12.2009 31.12.2010 

 RON RON 

Venituri din activităţi fara scop patrimonial 45360 35414 

Cheltuieli privind activităţi fară scop patrimonial 9919 12440 

Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial 

Excedent 35441 22974 

                                                                        Deficit 0 0 

 

Venituri Totale 45360 35414 

Cheltuieli Totale 9919 12440 

   

Rezultatul net al exercitiului financiar 35441 22974 
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EVALUARE ADAPTARE PRESCRIERE DISTRIBUIRE ECHIPAMENTE DE MOBILITATE 

Servicii sociale acreditate de recuperare activă 

Servicii sociale specializate acreditate de kinetoterapie 

 Sport adaptat 

Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului 

Activităţi de Informare şi Conştientizare a Comunităţii 

ASOCIAŢIA MOTIVAŢI PENTRU REUŞITĂ 

ACTIVITĂŢI ŞI PROGRAME 

 

 

 



 

 

                

                                                                                                                                

                                                                                                           

  

 În anul 2010 echipa de evaluare şi prescriere a echipamentelor de mobilitate a  facut 

evaluări pentru 88 de persoane cu handicap fizic din judeţul Teleorman, distribuind un 

numar de 97 de  dispozitive de mobilitate de diverse tipuri pentru adulţi şi copii.  

  

 Echipamentele distribuite în acest an sânt: 

 47 buc. scaune rulante 

 32 buc. cadre de mers 

 14 buc. cîrje  

   4 buc. orteze 

 Din totalul celor 97 de dispozitive de mobilitate distribuite un numar de 37 de buc.  au 

fost donate, beneficiarii fie nu îşi permiteau din punct de vedere financiar să-şi procure un 

astfel de echipament fie CAS Teleorman decontase pentru ei un dispozitiv de mobilitate şi 

nu mai aveau dreptul pe o perioadă de cinci ani.  

 

                                                                                                                 

Mă numesc Ionel Genev lucuiesc în mediul rural şi sânt 

diagnosticat cu Miozită Osifiantă, din această cauză mă deplasez cu 

un scaun rulant, în urmă cu 15ani am primit unul de la fostul 

Romhandicap care în prezent s-a deteriorat foarte tare şi nu mai pot 

să-l folosesc, îl ţin în curte pe post de scaun fix în care mă aşez după 

ce mă scoate pe braţe afară. Anul acesta am primit de la Asociaţia 

Motivaţi pentru Reuşită un scaun rulant nou pe care pot să-l folosesc 

şi în casă dar cel mai mult mă bucur că pot să ies cu el şi pe afară, 

să merg pe la vecini şi rude, acum viaţa mea este parcă alt fel, pot să 

ies cu vecini când timpul este bun, nu mai mă simt ţintuit şi izolat în 

curte, pentru mine asta contează foarte mult fapt pentru care vă 

multumesc. 

Ionel Genev (foto) 

EVALUARE ADAPTARE PRESCRIERE ŞI  

DISTRIBUIRE ECHIPAMENTE DE MOBILITATE 

Echipamentele de mobilitate scaune rulante, cadre 

de mers, cârje ... asigură independenţa în deplasare a 

persoanelor cu handicap fizic, lipsa acestora ducînd la 

izolare. Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită  distribuie 

scaune rulante în urma unei evaluări a beneficiarului şi 

adaptării dispozitivului medical în funcţie de  

necesitatea acestuia, oferind odată cu scaunul rulant şi 

servicii sociale specializate pentru deprinderea şi 

dezvoltarea abilităţiilor necesare utilizări. Fiind 

singurul furnizor din judeţ acreditat pentru a oferii 

servicii de acest tip. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2010 am organizat 2 stagii de instruire pentru viaţă independentă pe 

parcursul cărora 6 utilizatori de scaun rulant din judeţul Teleorman au beneficiat de serviciul 

de recuperare activă unde, cu ajutorul instructorului de recuperare activă, au deprins şi 

dezvoltat tehnici de manevrare a scaunului rulant, au participat la activităţi de socializare, au 

practicat diverse sporturi în scaun rulant. 

 

 

 

                     

 

Servicii sociale acreditate de recuperare activă 

                                               

Recuperarea activă înseamnă integrare 

în comunitate. Serviciile acreditate de 

instruire pentru viaţă independentă se 

adresează beneficiarilor care se deplasează 

cu ajutorul scaunului rulant şi îi sprijină în 

învăţarea şi dezvoltarea tehnicilor de 

utilizare a acestuia, dar oferă şi sprijin 

psihologic pentru consolidarea încrederii şi 

participarea activă la viaţa comunităţii. 

 În urma cu 7 ani am facut o operaţie la coloana vertebrală, dar dintr-o 

eruare medicală mi-au „atins” măduva şi acum mă deplasez, cu ajutorul 

cârjelor, pe distanţe foarte scurte. Din această cauză îmi perteceam 

aproape tot timpul în casă până în acest an când am primit un scaun 

rulant de la Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită şi m-au invitat într-un 

stagiu la ei la Centrul de Recuperare unde am învăţat să-l folosesc dar 

am primit şi sprijin să depăşesc problemele psihologice  şi să pot ieşi în 

comunitate. Acum viaţa mea este complet schimbată, pot să joc baschet 

în carucior, la tenis de masă îi bat pe toţi la rînd, dar pot ieşi şi în oraş 

cu  prietenii, mi-am cumpărat un ATV cu care ma deplasez, ca să nu mai 

depind de alţi cu maşină.  Acum sînt independent şi intenţionez să mă 

implic voluntar în activităţile de le asociaţie şi să ajut la rîndul meu. 

C. Dan –Turnu Magurele (foto) 



 

 

 

                                                                                                                 

 

 În anul 2010 am oferit în regim ambulatoriu în Centrul de Recuperare înfiinţat de 

asociaţie servicii medicale de kinetoterapie şi masoterapie, aceste servicii sânt furnizate sub 

îndrumarea unui medic specialist de către un asistent kinetoterapeut pregatit şi format pentru 

a lucra cu persoane cu handicap fizic utilizatore de scaun rulant sau cu mobilitate redusă. 

 În acest an am organizat 4 stagii cu durata de 12 săptămâni, de care au beneficiat 32 

de persoane cu handicap fizic din judeţul Teleorman, adulţi şi copii cu afecţiuni neurologice: 

accidente vasculare cerebrale (AVC), distrofie musculară, amputaţie membru inferior, 

afecţiuni vertebro-medulare, paralizie cerebrală, traumatisme craniene.  

 

 

                                                                                             

În cazul persoanelor cu handicap fizic pentru 

îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii dar şi a încrederi 

necesare participări active la viaţa comunităţi este esenţial 

acesul permanent la recuperare medicală, în centre care 

oferă servicii sociale  în comunităţiile  în care aceştia trăiesc. 

Serviciile de recuperare medicală oferite de asociaţia noastră 

sânt adresate persoanelor cu handicap fizic, utilizatore de 

scaun rulant sau cu mobilitate redusă, din judeţul Teleorman. 

Servicii sociale specializate acreditate de kinetoterapie 

 

Mă numesc Gheorghe M. în anul 2008 am suferit un accident, din cauza  

problemelor locomotorii  cu greu reuşeam să ies până la stradă  sprijinit pe 

un cadru de mers, cel mai greu pentru mine era  faptul că depindeam de alte  

persoane deoarece locuiesc singur şi nu puteam să mă descurc. Anul acesta 

un prieten ma dus la Centrul de Recuperare al Asociaţiei Motivaţi pentru 

Reuşită unde am început un program intensiv de recuperare prin 

kinetoterapie, gimnastică medicală şi masaj. Acum pot sa merg cu sprijin  

doar pe o cârjă, iar de curând pot să merg pe bicicletă pe distanţe scurte,  

fapt pe care nu credeam să-l mai pot face freodată. Cel mai mult le mulţumesc 

celor de la asociaţie că pot să mă descurc singur şi să nu mai apelez la 

prieteni. 
 

Ing. Gheorghe M.  - Turnu Măgurele – TR   



 

 

                  

                                                                                     

Activităţi sportive: 

 În anul 2010 am continuat antrenamentele pentru echipa de baschet în scaun rulant, 

derulate în locuri publice sau pe terenul Colegiului Naţional Unirea. 

 

 Una dintre demonstraţiile intrate în ultimi ani în programul organizatorilor Serbărilor 

Municipiului Turnu Măgurele «Serbările Dunării» este demomstraţia de baschet în scaun rulant 

care a avut loc şi în acest an. Pentru anul 2011 primind propunerea de a organiza în cadrul 

acestor serbări pe lânga demonstraţia de baschet  şi o demonstraţie de tenis în scaun rulant. 

 

 Am organizat pentru beneficiarii Centrului de Recuperare activităţi sportive în sală, 

darts, tenis de masă, în special pe timpul iernii împreună cu activităţile de socializare acestea 

fiind cele mai apreciate. 

 
 

          

 Sport adaptat 

 

Numele meu este Flaviu C. am 22 de ani şi sânt din jud. 

Telorman, com. Bujoru. De 4 ani în urma unei greşeli medicale 

în timpul unei operaţii de scolioză la coloana vertebravă mă 

deplasez cu scaunul rulant. După stagii lungi şi grele de 

recuperare medicală şi recuperare activă am reuşit să-mi reiau 

studile acum fiind în ultimul an de liceu. În anul 2008 într-o 

tabără de tenis de câmp pentru persoane în scaun rulant, 

organizată de o fundaţie din Bucureşti, i-am cunoscut pe cei de 

la Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită, fiind foarte surprins că şi la 

noi în judeţ există ONG-uri de acest fel. De atunci sînt membru 

în asociaţie şi particip frecvent la activităţile şi demonstraţiile 

sportive pe care le organizăm în cadrul diverselor campanii de 

promovare a persoanelor cu dizabilităţi. Pe terenul de sport mă 

simt cel mai bine acolo pot demonstra tuturor că putem fi 

independenţi putem să ne împlinim visele oricare ar fi acestea. 
 

Flaviu C. 22 ani ( foto) 

Susţinem pe plan local şi judeţean participarea la 

activităţi sportive a persoanelor cu handicap fizic. Prin 

demonstraţii sportive sprijinim eforturile de integrare a 

persoanelor cu handicap dar şi conştientizăm 

comunităţiile cu privire la abilităţile şi potenţialul 

utilizatorilor de scaune rulante. Sportivii în scaun 

rulant se bucură atît de respectul comunităţii dar devin 

şi modele de încredere şi surse de inspiraţie pentru alte 

persoane cu dizabilităţi care nu au reuşit să depaşească 

perioada dificilă de după instalarea unui handicap. 



 
 

 

  

                                                                                                    

 

 

 Şi în anul 2010 a oferit beneficiarilor cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului,  

susţinute de elevi voluntari de la profilul informatică. 

 Pe parcursul anului am organizat 2 stagii de instruire cu perioada de 12 săptămâni 

fiecare. 

 În cadrul acestor cursuri  8 persoane cu handicap fizic au deprins cunoştinţe necesare 

utilizări calculatorului, care să-i sprijine în eforturile de reintegrare socio-profesională.  

 

 

    

 

Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului 

 

Cred ca voluntariatul este cea mai frumoasa “meserie”  

perioada la Asociatia Motivaţi pentru Reuşită a avut rezultate 

neaşteptate: am cunoscut oameni extraordinari, capabili de lucruri 

minunate. Voluntariatul aici a însemnat lucrul în echipă, lucrul cu 

oameni, lucrul cu copii, coordonarea anumitor tipuri de activităţi 

educative şi recreative, care mi-au pus la încercare abilităţile şi 

îndemânarea, dar şi spiritul creativ. De asemenea , atmosfera de la 

Asociaţie este una deosebită: mereu când ajungeam în sală, îmi 

vedeam prietenii pe care îi simţeam din familie. 

  Claudia Chiţu - voluntară                                                         

 

Cursurile de iniţiere în utilizarea  calculatorului 

sânt susţinute de elevi voluntari, se adresează 

persoanelor cu handicap fizic şi presupune însuşirea 

cunoştinţelor necesare utilizării acestuia în viaţa de zi 

cu zi dar şi în eforturile de integrare socio-

profesională. Aceste cursuri  sânt astfel gândite ca 

împreună cu celelalte servicii sociale oferite de Centrul 

de Recuperare să maximizeze şansele de reintegrare 

socială şi profesională a membrilor asociaţiei. 



 

 

  

                                                                                               

 

Activităţi  de informare desfăşurate: 

 Interviuri în presa locală, scrisă şi radio  

 Distribuirea de pliante şi flyere, afişarea de postere  

 Demonstraţii sportive susţinute în locuri publice sau în cadrul unor manifestări publice, 

de persoane cu handicap fizic.  

 Susţinerea intereselor persoanelor cu handicap fizic la nivel judeţean prin participarea la 

sedinţe, seminarii, dezbateri, organizate la nivelul judeţului. 

 Seminarii de informare pentru elevi ai liceelor din Turnu Măgurele – pe teme legate de 

domeniul dizabilităţii şi al voluntariatului  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        

Activităţi de Informare şi Conştientizare a Comunităţii 

 

Activităţile Asociaţiei Motivaţi pentru 

Reuşită a început în anul 2007 prin 

implementarea unui proiect ce avea ca 

obiective principale informarea şi 

conştientizarea comunităţii cu privire la 

domeniul dizabilităţii şi a situaţiei 

persoanelor cu handicap din judeţul 

Teleorman.  De atunci şi pînă în prezent am 

rămas fideli acestei activităţi fiind una dintre 

activităţile care pe parcursul timpului ne-a 

adus cele mai frumoase rezultate. 

Oamenii întâlniţi la Asociaţiei Motivaţi Pentru Reuşită mi-au dat 

o lecţie de viaţă, m-au făcut să vreau să fiu mai bună, să visez, să 

ajut şi să mă simt împlinită cu fiecare implicare a mea. La Centrul 

de Recuperare am desfăşurat activităţi de instruire şi iniţiere în 

utilizarea calculatorului, pentru persoane cu handicap locomotor, 

am organizat şi derulat activităţi ocupaţionale, pentru copii cu 

handicap încercând să le dezvolt prin joc şi lucru în echipă, 

capacitatea de a lua decizii şi dorinţa de comunicare. De 

asemenea tot  prin intermediul  jocutilor i-am învăţat alfabetul, 

adunarea, scăderea, să citească ceasul. M-am implicat în activităţi 

de informare şi conştientizare a comunităţii prin distribuirea  de 

fluturaşi,  rapoarte de activitate pentru campaniile 2%.  Iar cu 

ocazia sarbătorilor de iarna am împărţit felicitări. Sunt multe 

lucruri care mă fac să realizez că putem găsi în aceşti oameni un 

model, ei fiind un model pentru noi ceilalţi care nu am cunoscut 

cum e să fi într-un scaun rulant şi care uneori facem greşeala de a 

condamna oamenii dupa înfăţişare.  

Mădalina Chiţu - voluntară 
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Mulţumim tuturor celor care aţi direcţionat 2% din impozitul pe venit şi în anul 2010 către Asociaţia 

Motivaţi Pentru Reuşită 

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

 

 


