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ANUL 2013 ÎN CIFRE
În anul 2013 ONG-ul nostru și-a consolidat activitatea adăugând la oferta sa noi servicii
sociale, drept urmare am obținut acreditarea pentru 2 Centre de Zi, unul pentru adulți și unu pentru
copii, fiind singurul ONG acreditat ca furnizor de servicii sociale din Județul Teleorman.
În anul 2013 serviciile oferite beneficiarilor de Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită în cadrul
programelor dezvoltate au însemnat:
 36 de persoane cu handicap au primit dispozitive medicale de mobilitate - Scaune rulante, cadre de
mers, cârje.
 45 de adulți cu handicap au beneficiat de servicii sociale oferite de Centrul de Zi pentru Adulți cu
Dizabilități.
 20 de copii cu handicap au beneficiat de servicii sociale oferite de Centrul de Zi pentru copii cu
Dizabilități
 Am organizat demonstraţii/antrenamente de sport adaptat pentru persoane cu handicap fizic
- basket în scaun rulant, tenis de câmp în scaun rulant, tir cu arcul, tenis de masă, darts.
 Am continuat programul de sprijin financiar pentru susţinerea tratamentelor medicale pentru
copii diagnosticaţi cu afecţiuni grave.

RAPORT FINANCIAR
În anul 2013 Asociația Motivați pentru Reușită a înregistrat rezultate financiare bune reușind în acest fel să dezvolte
serviciile oferite beneficiarilor săi.
Asociația Motivați Pentru Reușită – Bilanț 2013

Asociația Motivați Pentru Reușită
Cont de profit și pierdere

01.01.2013 31.12.2013
Active şi credite ale organizaţiei
Active Imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporle
Total active Imobilizate
Active circulante
Stocuri
Creanțe
Numerar (casa și conturi
la bănci)
Total active circulante
Creditori
Datorii ce trebuie platite
în mai puțin de un an
Active circulante nete
Total Capitaluri Proprii

31.12.2012 31.12.2013
Venituri din activități F.S.P.
104.319
142.772
Chelt. privind activ. F.S.P.
34.131
111.094
Rezultatul Activitățiilor Fără Scop Patrimonial
Excedent
70.188
31.678
Deficit
0
0
Venituri din activ. economice
17.053
42.907
Chelt. privind activ. econom.
46.602
40.297
Rezultat activ. economice

100
1.079
1.179

100
1.079
1.179

15.044
4.017

17.483
19.853

133.854

150.261

Profit

0

2.610

152.915

187.597

Pierdere

29.549
121.372
80.733

0
185.679
151.391

Venituri Totale
Cheltuieli Totale
2.046

2.440

Excedent/profit

40.639

34.288

150.869
152.048

185.157
186.336

Deficit/pierdere

0

0

DISPOZITIVE DE MOBILITATE
Echipa de evaluare și prescriere a
echipamentelor de mobilitate a distribuit în anul
2013 un numar de 44 de echipamente de mobilitate
pentru 36 de persoane cu handicap locomotor din
Judetul Teleorman.

Deoarece Casa de Asigurări de Sănătate
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.

CENTRUL DE ZI PENTRU
ADULȚI CU DIZABILITĂȚI
În anul 2013 Centrul de Zi a furnizat în
mod gratuit servicii sociale de kinetoterapi, masaj,
socializare, petrecere a timpului liber pentru un
număr de 45 de adulți cu handicap, aceștia
beneficiind de serviciile unui kinetoterapeut și
medic de Balneofizioterapie.

Din cauza faptului că centrul înființat de
asociație este singurul centru de recuperare din oraș
și zonele limitrofe de serviciile acestuia au
beneficiat și persoane din comunitate care nu au
handicap dar la un moment dat au suferit un
traumatism (fracturi, operatii ale membrelor, etc.)
și au avut nevoie de gimnastica de recuperare.

CENTRUL DE ZI PENTRU
COPII CU DIZABILITĂȚI
În anul 2013 Centrul de Zi pentru Copii cu
Dizabilități a primit certificatul de acreditare ca
furnizor de servicii sociale de kinetoterapie, masaj,
consiliare psihologică, logopedie, educație socială,
petrecere a timpului liber, activități socio-culturale,
fiind singurul centru din județ acreditat de către un
ONG.
În anul 2013 de serviciile centrului au
beneficiat un numar de 20 de copii cu handicap și
familiile

acestora,

serviciul

de

consiliere

psihologică fiind cel mai solicitat de parinții
copiilor. Dar pe perioada vacanțelor și socializarea
si petrecerea timpului liber prin implicarea în
activitați recreeative au fost foarte apreciate de
copii.

SPORT ADAPTAT
În acest an tirul cu arcul a fost sportul
vedeta în asociația noastră, pe lângă demonstrațiile
susținute la sediul nostru de catre instructori agreați
de Federația româna de tir cu arcul, participarea la
diverse competiții a fost activitatea sportiva cea
mai apreciată.

Echipa de baschet în scaun rulant a
participat la demonstrații sportive susținute în
locuri publice, ocazie cu care am invitat și colegi
de la ONG-euri partenere unde tenisul de câmp în
scaun rulant a avut un rol principal.

În Centrul de Zi am organizat activitați
soprtive cocursuri de tenis de masa, tir cu arcul,
fotbal de masa, alargat pe banda, iarna fiind un
mod placut și apreciat de petrecere a timpului liber.

PARTENERI

SPONSORI

Primăria Turnu Măgurele

Colegiul Național Unirea

Direcția De Asistență Socială
și Protecția Copilului Teleorman
Cabinet Medical Individualde Fizioterapie
Dr. Daniela Pănculescu

Mulţumim tuturor celor care aţi direcţionat 2% din impozitul pe venit şi în anul 2013 către
Asociaţia Motivaţi Pentru Reuşită
Prin sprijinul vostru am reuşit continuarea activităţiilor şi serviciilor sociale în acest an.

