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ANUL 2011 ÎN CIFRE
În al cincilea an de la înfiinţare serviciile oferite de Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită au continuat să dezvolte
posibilităţiile de integrare socială a persoanelor cu handicap fizic din Judeţul Teleorman.
În anul 2011 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 kinetoterapie şi recuperare activă – 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.
 Sprijin financiar pentru susţinerea tratamentelor medicale pentru copii diagnosticaţi cu afecţiuni grave.
În anul 2011 serviciile oferite beneficiarilor de Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită în cadrul programelor
dezvoltate au însemnat:
 61 persoane cu dizabilităţi au beneficiat de următoarele dispozitive medicale de mobilitate:
-

34 buc. scaune rulante, 22 buc. cadre de mers, 18 buc. cîrje.

 40 de persoane cu handicap fizic au beneficiat de servicii de recuperare prin kinetoterapie, masaj şi
recuperare activă 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, darts.
 A fost demarat programul de sprijin financiar pentru susţinerea tratamentelor medicale pentru
copii diagnosticaţi cu afecţiuni grave.

RAPORT FINANCIAR
În anul 2011 Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită a înregistrat rezultate financiare bune, veniturile realizate fiind
duble în comparaţie cu anul 2010, reuşind în acest fel să dezvoltăm serviciile oferite beneficiarilor noştrii.

Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită – Bilanţ 2011

Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită
Cont de profit şi pierdere

01.01.2011 31.12.2011
Active şi credite ale organizaţiei
Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Total active Imobilizate

100
1.079
1.179

100
1.079
1.179

3.971

3.971

58.787

107.321

62.758

111.292

Active circulante
Stocuri

Numerar (casa şi conturi la
bănci)
Total active circulante
Creditori
Datori ce trebuie plătite în
mai puţin de un an
Active circulante nete
Total Capitaluri

6

1.062

62.752
63.931

110.230
111.409

31.12.2010 31.12.2011
RON
RON
Venituri din activ. F.S.P.
35.414
70.987
Chelt. privind activ. F.S.P.
12.440
16.044
Rezultatul activ. fără scop patrimonial
Excedent
22.974
54.943
Deficit
0
0
Venituri Totale
Cheltuieli Totale

35.414
12.440

70.987
16.943

Rezultatul net al
exerciţiului financiar

22.974

54.943

Mobilitatea înseamnă independenţă, dezvoltare
personală, integrare în comunitate …
echipamentele de mobilitate şi serviciile sociale
specializate, acreditate oferite de către asociaţie
ajută beneficiari în obţinerea acestor obiective.

DISPOZITIVE DE MOBILITATE
Cu ajutorul echipei de evaluare şi
prescriere a echipamentelor de mobilitate
am reuşit şi în anul 2011 să distribuim un
număr de 74 de dispozitive de mobilitate
pentru un număr de 61 de persoane cu
dizabilitaţi fizice din Judeţul Teleorman.
Echipamentele distribuite în acest an sânt:
- 34 buc. scaune rulante
- 22 buc. cadre de mers
- 18 buc. cîrje
Din cauza faptului că CAS Teleorman
nu a aprobat niciun dosar penrtu decontarea
de scaune rulante, cadre, cârje, depuse de
către asiguraţi, toate dispozitivele distribuite
au fost donate beneficiarilor de către
asociaţie.

Recuperare Medicală
Prin accesul la servicii sociale de recuperare
medicală oferit beneficiarilor noştrii maximizăm
şansele acestora de integrare socială, şcolară sau
profesională.

Am continuat şi în anul 2011 serviciile
sociale de recuperare medicală oferite în
mod gratuit persoanelor cu dizabilităţi din
Municipiul Turnu Măgurele şi localităţiile
limitrofe.
Datorită faptului că Certrul de
Recuperare pentru Persoane cu dizabilităţi
este complet accesibilizat şi singurul Centru
de Recuperare din oraş în care persoanele
cu dizabilităţi beneficiază de serviciile unui
kinetoterapeut, fiind de altfel singurul
acreditat din tot judeţul, numărul cererilor
din partea beneficiarilor a crescut constant
în fiecare an.
În acest an 40 de persoane cu dizabilităţi
din Jud. Teleorman au beneficiat în regim
ambulatoriu de servicii de recuperare
(consult medical, kinetoterapie, masaj)
oferite în mod gratuit pe parcursul celor 4
stagii organizate de către asociaţie.

SPORT ADAPTAT

Prin sport adaptat promovăm abilitatile
persoanelor cu dizabilitaţi, sportivii în scaun rulant
fiind şi un exemplu pentru alte persoane în aceeaşi
situaţie, dar şi pentru comunitate că este posibilă o
viaţă independentă.

Şi în acest an sportivii asociaţiei au
participat la Zilele Municipiului Turnu
Măgurele (Serbările Dunari) pe lângă
demonstraţia de baschet în scaun rulant
tenisul de câmp în scaun rulant fiind ceva
nou

pentru

comunitatea

din

Turnu

Măgurele.
În centrul de recuperare am organizat
activităţi sportive şi concursuri de darts,
tenis de masă, fotbal de masă, alergat pe
bandă, pe timpul ierni acest tip de activităţi
fiind cel mai apreciat.

Prin proiectul “Zâmbet pentru Copii” sprijinim

SUPORT PENTRU COPII ÎN
DIFICULTATE

copii diagnosticaţi cu afecţiuni medicale grave

pentru procurarea medicamentelor sau efectuarea
tratamentelor de care au nevoie.

Obiectivele proiectului:
1. Sprijinirea copiilor diagnosticaţi
cu afecţiuni grave pentru procurarea
medicamentelor de care au nevoie.
2. Sprijinirea copiilor aflaţi în
dificultate, în urma unor afecţiuni
medicale grave, pentru efectuarea unor
tratamente de recuperare şi reintegrare
socială/şcolară.
Grup ţintă: Copii diagnosticaţi cu
afecţiuni medicale grave din judeţul
Teleorman.

PARTENERI

SPONSORI

Primăria Municipiului Turnu Măgurele

Cabinet Medical Individula De Fizioterapie
Dr. Pănculescu Daniela

Colegiul Naţional Unirea - Turnu Măgurele

Mulţumim tuturor celor care aţi direcţionat 2% din impozitul pe venit şi în anul 2011 către
Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită
Prin sprijinul vostru am reuşit continuarea activităţiilor şi serviciilor sociale în acest an.

