Fundația Motivation România

Din 1995, am readus mobilitatea și speranța într-o viață împlinită și
libertatea de mișcare unui număr de peste 7,400 de copii și adulți cu
dizabilități.

Cine suntem?




Organizaţie nonguvernamentală din România, creată acum 17 ani
avem ca scop creșterea calităţii vieții beneficiarilor noștri - persoane cu dizabilităţi
urmărim dezvoltarea independenţei personale şi integrarea socio-profesională a
persoanelor cu dizabilităţi

De ce suntem unici în România?
În toate programele noastre implicăm persoane cu dizabilități, inclusiv ca instructori de viață
independentă. Utilizatorii de scaune rulante deveniți independenți în urma participării la
programele noastre, oferă la rândul lor instruire, sfaturi și sprijin direct altor copii, tineri sau
adulți aflați în situații similare.

Programele Motivation


Scaune rulante personalizate



Instruire pentru viață independentă



Integrare în muncă



IMPACT pentru copii cu dizabilități din instituții



Sport adaptat



Întreprinderi sociale



Advocacy

De ce ne preocupă accesibilizarea?








În România, la 30 iunie 2012, erau înregistrate 139,070 persoane cu dizabilități
fizice, 111,627 persoane cu dizabilităţi vizuale şi 205 persoane cu surdocecitate,
alături de multe alte persoane cu multiple dizabilităţi sau ale căror probleme
medicale vor evolua către dizabilităţi fizice sau vizuale.
Problemele de accesibilizare a spaţiului public din România impiedică persoanele
cu dizabilităţi din comunităţile în care trăim:
să își părăsească locuința sau să se deplaseze acolo unde doresc
să își găsească un loc de muncă și să dobândească independență și stabilitate
financiară
să participe la evenimente culturale, la concerte, la activități recreative, să
călătorească
să facă sport
să utilizeze mijloacele de transport în comun
să participe cu adevărat la viața comunității și să fie vizibile, alături de noi

Cât de (in)accesibil este spaţiul public în România?
În 2005-2006, în cadrul unor proiecte pilot finanțate de Fundatia pentru o
Societate Deschisă, au fost evaluate aproape 600 de clădiri în cinci orașe din
România, mare parte din ele aflându-se în București




mai puţin de 150 erau parțial accesibile
102 erau preponderent accesibile
doar 9 erau în totalitate accesibile, conform criteriilor de evaluare stabilite (spațiul
de parcare rezervat persoanelor cu dizabilități, accesul în clădire, traseele
interioare, gradul de accesibilitate al grupurilor sanitare)

Roţile Schimbării
Către Servicii Adecvate pentru Utilizatorii de Scaun Rulant







Proiect finanţat de USAID - Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională
Se desfăşoară în perioada 2012-2014
Fundația Motivation România își propune să reducă numărul de utilizatori de
scaun rulant imobilizați la domiciliu și să stimuleze participarea acestora la
activități sportive, culturale sau recreative.
Unul dintre obiective se referă la evaluarea a aproape 1,000 de clădiri și
aproximativ 2,200 de locuințe ale utilizatorilor de fotolii rulante
Pe baza rezultatelor evaluărilor, dezvoltăm Marca Accesibilităţii Motivation şi
realizăm Harta electronică a Accesibilităţii pentru utilizatorii de scaun rulant.

Marca Accesibilităţii şi Harta Electronică a Accesibilităţii


10 echipe în toată ţara (din care fac parte şi 5 arhitecţi) culeg datele despre nivelul
de accesibilitate a instituţiilor şi a locuinţelor individuale.



Informaţiile sunt culese prin intermediul unui formular care urmareste
standardele în vigoare privind accesibilitatea.



Oferim un certificat de recunoaştere a accesibilităţii acelor instituţii care
îndeplinesc toate criteriile vizate de noi. Totodată, oferim posibilitatea ca acele
clădiri care sunt accesibile să fie incluse pe o hartă a locaţiilor accesibile din
România, ca modalitate de promovare şi informare a publicului.



Până acum am evaluat 200 de clădiri din 960 propuse. În procente: 30% sunt
accesibile, 35% moderat accesibile, iar restul de 35% sunt inaccesibile.

Gala Persoanelor cu Dizabilităţi - ediţia a 3-a
“Accesibilizați libertatea!”
Eveniment anual, aflat la a 3-a ediţie
 Temele ediţiilor anterioare au fost “Angajează abilitatea!” şi “Educaţie fără
bariere”
 Anul acesta Gala se va concentra pe promovarea accesibilizării spaţiului public
Gala are 5 secţiuni de premiere:

Oameni cu desăvârşire – pentru persoane cu dizabilităţi cu realizări
extraordinare

Angajatorii abilităţii – pentru companiile şi unităţile de economie socială care
angajează persoane cu dizabilităţi

Promovează abilitatea – pentru jurnalistii care au raportat corect problematica
/ care fac un plan de anchetă despre accesibilizare

Porţi deschise – pentru accesibilizare corectă

Şcoala tuturor abilităţilor - pentru şcoli incluzive


Date de contact:
Fundația Motivation România
Adresa: Str. Podișor Nr.1, loc. Buda, Com Cornetu, Jud. Ilfov , România
Tel:
+4021 4480242
Fax: +4021 4481107
E-mail: info@motivation.ro Web site: www.motivation.ro
Fundația Motivation România are echipe regionale în:
Ploiești
Galați
Timișoara
Iași
Sibiu
Pitești
Brașov
Oradea
Drobeta Turnu Severin Piatra Neamț

De 17 ani punem in miscare Rotile Schimbarii!

