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Înfiinţată în octombrie 2014 , Asociaţia Club Sportiv Fii Independent sprijină
persoanele cu dizabilităţi locomotorii pentru a se reintegra în comunitate.
Printre activităţile, care constituie obiectivele asociaţiei se numără şi sportul,
organizarea de antrenamente şi competiţii sportive, dar si participarea la
concursuri interne şi internaţionale ale persoanelor cu dizabilitati..
Ne propunem să organizăm activităţi de reintegrare a persoanelor cu dizabilităţi
pentru a avea o viaţa independentă, inclusiv prin instruirea acestora şi a
însoţitorilor sau asistenţilor personali.

Proiecte
Abilitățile contează și economic
În anul 2014 Asociația Club Sportiv Fii Independent a înființat în cadrul proiectului Abilitățile contează și
economic o structură de economie socială care are rolul de a furniza servicii în sprijinul persoanelor cu
dizabilități (Transport adaptat pentru utilizatorii de scaune rulante, Service echipamente de
mobilitate - reparații scaune rulante) și în sprijinul companiilor și/sau instituțiilor cu peste 50 de angajați
prin intermediul Departamentului Unitate Protejată Fii Independent, oferind intermediere de produse și
servicii.
Proiectul Abilitățile Contează și Economic a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni! și s-a derulat în perioada
01.10.2014 -15.12.2015. În cadrul acestui proiect au fost înființate 8 structuri de economie socială în
județele Prahova, Brașov, Buzău, Cluj, Ilfov, Neamț, Sibiu, Timiș. Proiectul a fost implementat de Fundația
Motivation România în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Fii Independent.

Structura de economie socială
Brasov
Asociația Club Sportiv Fii Independent a înființat în luna noiembrie 2014 o structură de economie socială în
care au fost angajate 7 persoane dintre care 5 din diferite grupuri vulnerabile. Fiind o întreprindere socială,
profitul obținut din servicii a fost reinvestit în activități dedicate persoanelor cu dizabilități.
Misiunea întreprinderii sociale este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități prin
îmbunătățirea accesului la echipamente de mobilitate adaptate, furnizate după standarde recunoscute de
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), instruirea cu privire la utilizarea acestora și îmbunătățirea stării de
sănătate, precum și punerea la dispoziție de mijloace de transport adecvate, care să le permită deplina
integrare socială și profesională.
OBIECTIVE
·

furnizarea unor servicii de calitate după standarde recunoscute la nivel internațional;

·

furnizarea unor servicii inovatoare în domeniul dizabilității, care să conducă la
îmbunătățirea participarii sociale și profesionale a persoanelor cu dizabilități;

·

promovarea economiei sociale ca mijloc adecvat de utilizare a potențialului persoanelor cu
dizabilități și creșterea integrării lor sociale;

Punem accent pe VALORIFICAREA resurselor umane
·
·

au fost înființate 7 locuri de muncă permanente dintre care 5 pentru persoane din grupuri
vulnerabile.
personalul a urmat programe de formare profesională și a obținut acreditări recunoscute la
nivel național și internațional.

Rezultatele întreprinderii sociale

6500 km au fost efectuați cu
autoturismul special adaptat
pentru persoane cu dizabilități

32 persoane au avut nevoie
de reparații / adaptări pentru
scaunele rulante

9 companii / instituții au
cumpărat produse și servicii
prin intermediul
Departamentului Unitate
Protejată Fii Independent

Un autoturism Dacia Dokker a fost adaptat special pentru transportul persoanelor din județul Brasov care
folosesc scaun rulant. Mașina are disponibil în spate, în afară de locul pentru utilizatorul de scaun rulant,
încă un loc pentru însoțitorul acestuia. Totodată atunci când beneficiarul nu se află în mașină, rampa de
acces se rabatează, transformându-se în podeaua portbagajului, mașina având la dispoziție toate cele 5
locuri originale. Unicitatea acestei soluții este dată de kitul Future Safe, care oferă protecție și confort
persoanei transportate în scaunul rulant prin prezența suporților de spate și cap.
Transportul persoanelor cu dizabilități este realizat atât urban cât și interurban cu ajutorul autoturismului
special adaptat. De asemenea, în situația în care domiciliul / spațiul de destinație nu este accesibil, este
utilizat un elevator electric. Scopul elevatorului este de a facilita accesul utilizatorului de scaun rulant pe
trepte.

Transport adaptat

În atelierul de reparații scaune rulante se găsesc soluții personalizate
pentru fiecare nevoie a utilizatorului de fotoliu rulant: de la ajustări ale
pernei, adaptări pentru suporturile de picioare sau confecționarea unor
echipamente specifice care să permită poziționarea corectă în scaunul
rulant. De exemplu, scopul confecționării și montării tetierei este de a
stabiliza capul într-o poziție corectă astfel încât coloana să se așeze în
curburi naturale. Tetiera este realizată din material durabil și la nevoie se
poate detașa.

Service echipamente mobilitate

Conform legii 448/2006, operatorii economici care au peste 50 de angajați și nu au angajate persoane cu
dizabilități (minim 4% din numărul total de angajați), pot opta pentru una din alternativele legale:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară,
înmulțit cu numărul de locuri de muncă prevăzute de lege pentru persoanele cu dizabilități sau,
b) să achiziționeze produse sau servicii prin intermediul unei unități protejate, în suma echivalentă
cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la lit. a).

Astfel, în loc să fie plătită suma către bugetul de stat, se poate investi în bunuri și servicii în favoarea
companiei. Gama de produse pusă la dispoziție de Departamentul Unitate Protejată Fii Independent
este una variată incluzând produse de papetărie și birotică, IT, curățenie, etc. Totodată Departamentul
Unitate Protejată Fii Independent poate intermedia servicii, inclusiv cursuri și poate derula programe de
sensibilizare în domeniul dizabilității.

Profitul obținut de către Departamentul Unitate Protejată Fii Independent a fost reinvestit în activități
dedicate integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități:
Programe de conștientizare a persoanelor cu dizabilități cu privire la drepturile care li se
cuvin, garantate de Legea 448/2006
Instruire pentru viață independentă
Activități sportive
Activități de socializare

Intermediere produse și servicii

Programe pentru incluziunea
persoanelor cu dizabilități

Recuperare
activă
concept implementat de
Fundația Motivation ce
presupune recuperarea
xx
capacității funcționale
sub
îndrumarea unui instructor
de viață independentă.

Instruire pentru viață independentă

Consiliere
se realizează prin informare
și instruire pentru dobândirea
încrederii, independenței
personale și integrării
sociale.

Programele de instruire pentru viață indepedentă au fost realizate de către o echipă formată dintr-un
instructor, care este și utilizator de scaun rulant, și un kinetoterapeut și au ca scop creșterea gradului de
independență al participanților. În cadrul acestor programe s-au desfășurat activități de manevrare a
fotoliului rulant, transfer în și din scaunul rulant, echilibru pe două roți dar și exerciții privind îngrijirea
personală.

Accesibilizare

Viață independentă

“ansamblul de măsuri şi lucrări
de adaptare a mediului fizic,
precum şi a mediului
informaţional şi comunicaţional
conform nevoilor
persoanelor cu dizabilități.”
(Legea 448/2006)

se referă la posibilitatea
persoanelor cu dizabilități de
a avea același grad de
autonomie ca și cele fără
dizabilități.

Kinetoterapie
gimnastică medicală care
vizează recuperarea.

Sport în scaun rulant
Pornind de la ideea că sportul ne unește, sportivii în scaun rulant ai asociației au avut diverse participări la
activități sportive dedicate.

Activităţi de socializare
Miercuri - 28 octombrie 2015, în Prăpăstiile Zărneștilor (Piatra Craiului) a fost ziua ”oamenilor albaștri”... în
care s-a ridicat (doar temporar acum!), bariera ce blochează accesul la natură persoanelor imobilizate în
scaune rulante.
Pentru câteva ore dus-întors, s-a parcurs unul din traseele clasice de drumeție din Crai, care a fost cercetat
în cadrul proiectului ”Natura fără Bariere” (NfB) și este accesibil persoanelor cu dizabilități.
Lungime: 2,6km
Dif. de nivel: + 120m
Dificultate (pt. persoane cu dizabilități): gr.1
Mulțumim administrației Parcului Național Piatra Craiului pentru sprijinul acordat.

Acțiuni de conștientizare privind drepturile persoanelor cu
dizabilități
În cadrul taberei de instruire pentru utilizatorii de fotolii rulante organizate în perioada 12-15 iulie 2015 la
Hotel Dolce Vita din Tohanul Nou, reprezentanţii Asociaţiei Club Sportiv Fii Independent au discutat cu
beneficiarii prezenţi despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi dar şi despre incluziunea socială a acestei
categorii de persoane, în societate.

Date financiare 2015

Cum ne poți susține
Redirecționează 2% din impozitul anual pe venit
Redirecționează 2% pentru SPORT și TRANSPORT pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.
Dacă alegeți să susțineți programele de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități, puteți accesa
www.sesbv.ro, secțiunea donaţii, de unde puteți descărca formularul 230 (dacă ați avut doar venituri
salariale) sau formularul 200 (dacă ați avut și alte surse de venit anul trecut).
Redirecționarea este gratuită pentru persoana care completează formularul respectiv. Pentru anul fiscal
2015, termenul limită de depunere este 25 mai 2016. Declarația se poate depune direct la registratura
organului fiscal, la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată sau la sediul Asociației Club Sportiv Fii
Independent.

Mulțumiri
PARTENERI / SPONSORI:

