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Terminologie

Următorii termeni, utilizaţi în pachetul de instruire, sunt definiţi mai jos.

Scaun rulant corespunzător

Scaun rulant cu antrenare 
manuală 

Dispozitiv de suport 
postural

(DSP)

Scaun rulant

Modificare scaun rulant

Furnizare scaune rulante

Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant

Personal furnizor 
de servicii pentru 
utilizatorii de 
scaun rulant

Utilizator de scaun rulant

Un scaun rulant care corespunde nevoilor utilizatorului şi 
caracteristicilor mediului în care acesta trăiește; care are 
dimensiunea potrivită și care oferă suport postural 
adecvat; care poate fi utilizat în condiții de siguranță şi 
este durabil; fiind disponibil în ţara utilizatorului; care 
poate fi obţinut şi întreţinut, iar serviciile sunt sustenabile 
în ţara respectivă, la cel mai accesibil preţ.

Un scaun rulant a cărui propulsie se efectuează  de către 
utilizator sau de către o altă persoană.

Un dispozitiv fizic care oferă suport postural suplimentar.

Un dispozitiv cu roţi care oferă mobilitate şi suport 
postural, utilizat de persoanele cu dificultăţi de mers sau 
de deplasare.

Efectuarea unei schimbări la nivelul scaunului rulant

Este termenul generic pentru proiectarea, producţia,     
furnizarea de scaune rulante şi servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant.

Reprezintă acea parte a procesului de furnizare a 
scaunelor rulante care se ocupă de dotarea utilizatorului 
cu un scaun rulant corespunzător.

Persoane specializate în furnizarea scaunelor rulante 
corespunzătoare.

O persoană care are dificultăţi de mers sau de deplasare 
şi foloseşte pentru mobilitate un scaun rulant.
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Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant – 
pachet de instruire pentru manageri

Introducere

În urma lansării în anul 2008 a Ghidului pentru furnizarea scaunelor rulante cu antrenare 
manuală în zone cu resurse limitate (1), în anul 2012 a fost publicat primul pachet de 
instruire, numit Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de 
bază (2). Acesta a fost urmat în anul 2013 de lansarea Serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar (3). Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), 
în parteneriat cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) a elaborat 
acum a treia parte, care cuprinde două materiale: Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Pachet de instruire pentru manageri şi Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet 
de instruire pentru părţile interesate. Această a treia parte a fost creată pentru a susţine 
managerii în efortul de eficientizare a procesului de furnizare a scaunelor rulante 
corespunzătoare şi pentru a creşte gradul de conştientizare în rândul părţilor interesate şi a 
promova implicarea lor în dezvoltarea unor servicii de furnizare a scaunelor rulante 
corespunzătoare în ţara/zona lor

Scaunul rulant este unul dintre echipamentele asistive cel mai frecvent utilizate pentru 
facilitarea mobilităţii personale. În cazul persoanelor care întâmpină dificultăţi de mers sau de 
deplasare, scaunul rulant este un instrument esenţial care facilitează mobilitatea, creşte 
capacitatea de a desfăşura anumite activităţi, oferă sentimentul de demnitate şi de stare de 
bine generală. Pentru utilizatorii de scaun rulant, mobilitatea înseamnă independenţă, accesul 
la servicii de sănătate, la educaţie, la angajare şi, de asemenea, participarea acestora la 
activităţi sociale şi culturale. OMS estimează faptul că peste 70 de milioane de persoane au 
nevoie de scaune rulante şi că doar 5 – 15% dintre acestea au acces la un astfel de 
echipament de mobilitate. În plus, oportunităţile de instruire a personalului în vederea 
acumulării cunoştinţelor şi dobândirii abilităţilor necesare pentru furnizarea eficientă a scaunelor 
rulante sunt limitate.

Importanţa mobilităţii este reflectată în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi (CONUDPD) (4), care pledează pentru „măsuri eficiente în vederea 
asigurării mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi în cel mai înalt grad de independenţă posibil”. 
Pentru realizarea mobilităţii personale, utilizatorii au nevoie de scaune rulante care au măsurile 
corespunzătoare şi care răspund nevoilor lor specifice, în special celor legate de stilul de viaţă 
şi mediul în care trăiesc. Acest aspect necesită o abordare orientată către nevoile individuale 
ale utilizatorilor de scaun rulant.

O modalitate eficientă de a răspunde acestor nevoi individuale ale utilizatorilor de scaun rulant 
este furnizarea scaunelor rulante printr-un sistem bine organizat, care răspunde aşteptărilor 
utilizatorilor, care le respectă demnitatea şi este gestionat de către un personal bine pregătit.
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Obiectivul întregului pachet de instruire este creșterea gradului de conştientizare şi dezvoltarea 
abilităţilor şi a nivelului de cunoştinţe ale personalului implicat în furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant. OMS înţelege faptul că doar personalul instruit nu poate asigura 
furnizarea de scaune rulante corespunzătoare şi că aceştia nu îşi pot îndeplini responsabilităţile 
în conformitate cu Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante, fără ca la nivel de ţară să existe 
implicare la nivel mai înalt pentru dezvoltarea sau îmbunătăţirea sistemului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 

Pachetul de instruire pentru manageri oferă o privire de ansamblu asupra rolului de manager al 
unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, cu privire la implicarea 
personalului şi gestionarea implementării celor opt paşi ai acestuia, precum şi a problemelor 
apărute. Ne referim aici la resursele umane şi materiale necesare furnizării serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant, inclusiv la planificare, organizare, personal, management, 
costuri/finanţare şi monitorizare şi evaluare.

Acest pachet de instruire va ajuta managerii:
ź să planifice mai bine activitatea de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
ź  să crească nivelul de calitate al procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 

scaun rulant;
ź  să crească gradul de retenţie a personalului;
ź  să crească numărul de utilizatori de scaune rulante care primesc un scaun rulant care 

răspunde nevoilor lor 
și
ź să crească gradul de sustenabilitate a activităţii de furnizare a scaunelor rulante.
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Obiectiv

Grupul ţintă

Acest pachet de instruire se adresează întregului personal responsabil cu implementarea, 
administrarea şi evaluarea serviciilor de recuperare, inclusiv furnizarea scaunelor rulante şi a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.  

Nu este neapărat necesar ca participanții să aibă deja experienţă în ceea ce privește 
managementul furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant; cu toate acestea, modulul 
de instruire se bazează pe faptul că participanţii au abilităţi generale de management.

Observaţii: durata fiecărei sesiuni poate varia în funcţie de următorii factori:·
ź  experienţa şi abilităţile pe care le au participanţii;
ź  numărul total de participanţi;
ź  nevoia de traducere pe parcursul sesiunilor;
ź  includerea unor materiale suplimentare.

Acești factori vor determina de cât timp este nevoie pentru susținerea sesiunilor. Formatorii 
sunt încurajaţi să adapteze şi să modifice programul de desfăşurare, astfel încât acesta să se 
potrivească contextului local şi nevoilor de învăţare ale participanţilor.
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Formatori

Conținut

Pachetul de instruire poate fi parcurs în 13-14 ore, acest interval putând fi extins sau redus, în 
funcţie de cerinţele specifice şi de resursele disponibile. 

Pachetul de instruire include:
ź  o prezentare generală a paşilor cheie ai procesului de furnizare a scaunelor rulante 

descris în pachetele de instruire create de OMS:
ź  cunoştinţe de bază necesare furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant:
ź  inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
ź  gestionarea unui sistem de furnizare a acestor servicii;
ź  asigurarea sustenabilităţii sistemului de furnizare a acestor servicii.

Abilități: Formatorii care susțin modulul de instruire trebuie să înțeleagă foarte bine subiectul 
acestuia, precum și contextul în care care se desfășoară instruirea participanților. Formatorii 
trebuie să cunoască dacă există inițiative de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant, aspectele problematice, legislația locală relevantă în domeniu, strategiile și politicile.

O bună selecție a formatorului/formatorilor este un element important pentru succesul 
modulului de instruire. Se recomandă ca aceștia să aibă: 

ź experiență în activitatea de instruire și de facilitare, la un nivel corespunzător;
ź experiență în gestionarea de grupe de participanți cu nivel de cunoștințe mixt;
ź convingerea fermă că introducerea unui sistem pentru furnizarea de servicii 

corespunzătoare este în beneficiul utilizatorilor de scaun rulant. 

Numărul de formatori: Se recomandă să existe câte un formator pentru fiecare grupă de 8 – 
10 participanți. Prezența unui utilizator de scaun rulant cu experiență, care cunoaște bine 
conținutul pachetului de instruire va constitui un avantaj. Se recomandă ca în cazul în care 
există mai mulți formatori, activitatea să fie împărțită de așa manieră încât să se evite 
susținerea de către o singură persoană a unui număr mare de sesiuni consecutive.
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Etapa inițială

Înainte de susținerea modulului de instruire, copiați în calculator conținutul memory stick-ului 
din fișierul Pachet de instruire pentru manageri și părți interesate. Modalitatea cea mai simplă 
de susținere a sesiunii de instruire este următoarea:

1. Deschideți fișierul care conține Manualul formatorului și:

    1.1 Citiți secțiunile Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant – pachet de instruire 
pentru manageri și Recomandări pentru formatori;

    1.2 Tipăriți și îndosariați un exemplar al acestui manual, pentru fiecare formator care va 
susține modulul de instruire, dacă nu aveţi deja un manual tipărit;

    1.3 Tipăriţi orarul şi formularele de evaluare a cursului.

2. Parcurgeți toate etapele de pregătire aşa cum sunt descrise în secţiunea Cum să vă pregătiți 
pentru modulul de instruire pentru manageri. Pentru informații suplimentare, consultați 
materialele pentru instruirea formatorilor (Card Decks). 

3. Daţi fiecărui participant un set complet de materiale de instruire, care cuprinde: Manualul şi 
caietul participantului și afișul cu cele opt etape ale procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Dacă nu dețineți aceste materiale, ele pot fi tipărite de pe memory 
stick.

4. Deschideți orarul programului de instruire și faceți clic pe hyperlinkurile aferente fiecărei 
sesiuni, care vă vor deschide fișierul unde se află prezentările în Power Point și materialele 
video corespunzătoare. Cea mai bună metodă de susținere a modulului de instruire este să 
parcurgeți secțiunile în ordinea în care se află ele, respectând într-o cât mai mare măsură 
durata de timp alocată. 
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1. Recomandări pentru formatori

1.1 Structura modulului de instruire

Sesiune Durata (minute)

Bun venit, introducere și prezentare generală 30

A. Noțiuni fundamentale

A.1. Ce înseamnă furnizarea unui scaun rulant corespunzător? 50

A.2. Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 40

A.3. Managerii care determină schimbarea 45

B. Inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

B.1. Accesarea serviciilor 45

B.2. Spații și echipamente 55

B.3. Gama de scaune rulante corespunzătoare 80

B.4. Organizarea resurselor umane 50

B.5. Ce costuri implică furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun   
       rulant?

60

C. Gestionarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

C.1. Cum stabilesc că activitatea mea este eficientă? 75

C.2. Gestionarea cererii 85

C.3. Planificarea activității de monitorizare 85

C.4. Planificarea sustenabilității financiare 70

Încheiere 30

Total 800 minute

1.2.  Orarul modulului și durata sesiunilor

Acest modul de instruire poate fi susținut în zile consecutive sau în etape, pe parcursul unui 
interval de timp mai mare. Durata minimă a cursului este de 13 - 14 ore. Planul sesiunilor 
cuprinde o estimare a timpului alocat fiecărei sesiuni. Un model de orar este disponibil pe 
memory stick. Formatorii sunt încurajaţi să adapteze şi să modifice programul de desfăşurare, 
astfel încât acesta să se potrivească contextului local şi nevoilor de învăţare ale participanţilor.
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1.3. Planul de desfășurare a sesiunilor

Există un plan detaliat pentru a facilita susținerea fiecărei sesiuni. Acesta poate fi folosit de 
către formatori pentru pregătirea şi livrarea fiecărei sesiuni.

La începutul planului de desfășurare a fiecărei sesiuni găsiți următoarele informații:
 
ź Obiectivele: detalii privind obiectivele de învățare ale respectivei sesiuni;
ź Resurse: care sunt resursele necesare susținerii fiecărei sesiuni;
ź Context: modul în care sesiunea poate fi adaptată în funcție de context (sau situație);
ź De pregătit: modalitatea de pregătire a sesiunii;
ź Structură: principalele elemente ale sesiunii.  

Restul planului de desfășurare a sesiunii este împărțit pe teme. Pentru fiecare dintre aceste 
teme, planul oferă instrucțiuni cu privire la modalitatea de prezentare și de livrare a informațiilor.

La finalul fiecărui plan există o listă de recomandări pentru manageri. La sfârşitul fiecarei 
sesiuni, managerii sunt încurajați să se gândească la modalitatea de punere în aplicare a 
acestor recomandări, în contextul în care aceştia își desfășoară activitatea.

1.4. Prezentările PowerPoint

Pentru susținerea sesiunilor există prezentări în format PowerPoint (PPT) şi filme video. Formatorii 
trebuie să ştie ca pe slide-uri sunt scrise doar punctele principale.

1.5. Evaluarea modulului de instruire după fiecare livrare

Este recomandată evaluarea modulului de instruire după fiecare livrare, ca o bună practică. 
Formatorii pot să noteze propriile lor idei despre programul de instruire chiar pe parcursul 
cursului. La final, aceste informații îi pot ajuta să evalueze modulul de instruire, pentru 
identificarea atât a punctelor tari, cât și a elementelor care trebuie îmbunătățite. Astfel, 
formatorii pot evalua atât pachetul de instruire în sine, cât și abilitățile lor de livrare în contextul 
dat, pentru viitoarele instruiri. 
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1.6. Exemple de bună practică pentru formatori

Fiți pregătiți ź înainte de începerea cursului, citiți cu atenție planul de desfășurare a 
sesiunii;

ź asigurați-vă că v-ați familiarizat cu conținutul materialului;
ź pregătiți resursele necesare și sala în care va avea loc modulul de 

instruire.

Prezentați 
informația clar

ź vorbiți clar și calm;
ź asigurați-vă că toți cei aflați în sală vă pot auzi;
ź puneți întrebări pentru a vă asigura că participanții vă înțeleg;
ź asigurați-vă că ceea ce scrieți pe tablă poate fi înțeles de către toți 

participanții;
ź repetați elementele importante pentru ca participanții să le poată 

reține

Gestionați 
durata alocată 
fiecărei sesiuni

ź fiți atenți la durata fiecărei sesiuni și nu o depășiți;
ź dacă există posibilitatea ca intervalul de timp alocat să fie insuficient, 

planificaţi acest lucru de la început;
ź asigurați-vă că parcurgeți toate sesiunile planificate pentru ziua 

respectivă.

Încurajați 
activitățile 
în grupuri mici

ź monitorizați îndeaproape activitățile de grup și oferiți ajutor atunci 
când acest lucru este necesar;

ź asigurați-vă că treceți pe la fiecare grup de participanți pentru a 
verifica modul cum progresează activitatea desfășurată.

Încurajați 
participanții 
să fie activi 
și să se implice 
pe toată durata 
programului 
de instruire

ź utilizați diferitele stiluri și metode de predare prevăzute în planurile de 
desfăşurare a sesiunilor;

ź evitați să vorbiți prea mult – încurajați participanții să vorbească și să 
discute între ei;

ź puneți întrebări pentru a încuraja participanții să se gândească ei 
înşişi la răspunsuri, evitând să le daţi intotdeauna direct răspunsul;

ź încurajați toți participanții să vorbească, nu lăsați ca unul dintre ei să 
domine discuția;

ź apreciați reuşitele și oferiți feedback pozitiv;
ź comunicați-le participanților că pot pune întrebări în orice moment;
ź dați exemple concrete, reale, pe care participanții să le recunoască;
ź încurajați buna dispoziție!

Folosiți 
activități/jocuri 
scurte, „de 
încălzire”

ź folosiți din când în când activități/jocuri scurte, „de încălzire” (5 – 10 
minute), pentru a ajuta participanții să se concentreze. Utilizați 
activități în care să poată fi implicate și persoanele cu dizabilități. 

Luați în 
considerare 
nevoile 
persoanelor cu 
abilități diferite

ź luați în considerare nevoile participanților cu deficiențe vizuale, de 
auz sau de mobilitate. Este posibil ca unele activități sau abordarea 
modalității de susținere a modulului de instruire să fie necesar a fi 
adaptate în consecință.
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2. Cum să vă pregătiți pentru livrarea modulului de instruire

2.1. Familiarizaţi-vă cu situația actuală a furnizării serviciilor pentru 
       utilizatorii de scaun rulant

Organizațiile și formatorii care susțin acest modul de instruire pentru manageri trebuie să 
înțeleagă specificul procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant din 
respectiva regiune sau țară. Acest lucru se referă la:

ź deținerea informațiilor cu privire la orice activitate de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant sau a iniţiativelor existente în acest domeniu;

ź înțelegerea actualelor lacune în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaune rulante;
ź cunoașterea legislației regionale/naționale, a strategiilor, politicilor și planurilor de acțiune 

din domeniul furnizării scaunelor rulante. 

2.2. Clarificaţi rolul pe care îl au participanții în furnizarea serviciilor
       pentru utilizatorii de scaun rulant

Trebuie să înțelegeți modul în care furnizarea acestui tip de servicii se încadrează în activitatea 
pe care participanții o desfășoară la locul de muncă. De exemplu, participanții își vor desfășura 
activitatea doar în acest domeniu sau vor avea și alte atribuții la locul de muncă?

2.3. Parcurgeţi fiecare plan de desfășurare a sesiunii și adaptaţi-l, 
       dacă acest lucru este necesar

Analizați cu atenţie fiecare plan de desfășurare a sesiunii – este posibil să fie necesară 
adaptarea unor sesiuni la contextul local. La începutul fiecărui plan de desfășurare a sesiunii, la 
secțiunea „context”, veți găsi sugestii pentru modul cum sesiunile pot fi adaptate la diferite 
contexte.

2.4. Pregătiţi spațiul unde va avea loc instruirea

Spațiul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite împărţirea participanţilor în grupuri mai 
mici în vederea desfășurării unor activități de grup. Toate spaţiile, inclusiv toaletele şi spaţiul 
pentru servirea pauzelor de cafea şi a prânzului trebuie să fie accesibile pentru utilizatorii de 
scaun rulant. 

Folosiți următoarea listă de verificare pentru a evalua și a pregăti spațiul în care va avea loc 
instruirea. 
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Listă de verificare a spațiului pentru instruire:

Sala de curs

Zonă pentru predare o

Scaune pentru fiecare participant – cu dotări care să le permită participanților să ia 
notiţe o

Spațiu care să permită participanţilor împărţirea în grupuri mici de câte 2 - 4 
participanți

o

Lumină și ventilație corespunzătoare o

Zonă pentru pauzele de cafea/prânz

Zonă curată adecvată consumului de alimente o

Mese și scaune o

Spațiu pentru spălarea mâinilor aflat în proximitate – săpun și prosoape curate o

Toalete

Toalete curate cu apă curentă, hârtie igienică, posibilitatea de spălare a mâinilor și 
dotate cu coșuri de gunoi o

2.5. Pregătiți resursele și echipamentele

Materiale tipărite

Resursa Cantitatea ü Comentarii / 
instrucțiuni

Manuale, caiet exerciții practice

Manualul formatorului 1 per formator o Comandați la OMS 
sau tipăriți și legați

Manualul și caietul participantului 1 per participant o Comandați la OMS 
sau tipăriți și legați

Resurse suplimentare pentru formator(i). 
De asemenea, decideți cum să împărțiți resursele relevante cu participanții. De 
exemplu: pe un memory stick/DVD; printr-o facilitate de partajare bazată pe internet; 
sau prin furnizarea de referințe pentru site-uri web.

Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante 
cu antrenare manuală în regiuni cu resurse 
limitate

Cel puțin un 
exemplar

o Resursă pe suport 
DVD/ memory stick

Document de poziție comun privind 
furnizarea dispozitivelor asistive în regiuni 
cu resurse limitate

Cel puțin un 
exemplar

o Resursă pe suport 
DVD/ memory stick
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Manualul formatorului

Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități (CONUDPD)

Cel puțin un 
exemplar

o Resursă pe suport DVD/ 
memory stick

Ghidul privind Recuperarea bazată 
pe comunitate - broșura introductivă 
și componenta de sănătate

Cel puțin un 
exemplar

o Resursă pe suport DVD/ 
memory stick

Managerii care determină schimbarea 1 per formator o Resursă pe suport DVD/ 
memory stick

Sugestii de design pentru 
accesibilitate - 2006

Cel puțin un 
exemplar

o Resursă pe suport DVD/ 
memory stick

Logo-ul WSTP Un model la 
rezoluție înaltă

o Resursă pe suport DVD/ 
memory stick

Formular înregistrare participanți 1 per modul 
de instruire

o Folosiți acest formular pentru 
a păstra informațiile cu privire 
la participanții prezenți

Ecusoane 1 per 
participant și 
per formatori

o Realizate local cu sigla 
WSTP

Orar 1 per 
participant

o Modelul este disponibil pe 
memory stick; adaptați în 
funcție de contextul local.

Formular acord foto 1 per 
participant

o Adaptați acest formular la 
cerințele organizației gazdă.

Certificat de participare 1 per 
participant

o Pregătiți certificate de 
participare sau adaptați 
modelul furnizat

Afișe – afișe de creștere a gradului de conștientizare care vor fi folosite în sala unde 
se desfășoară instruirea:

Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant –  Nivel de bază: etapele 
furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant; abilități de manevrare a 
scaunului rulant, escarele și 
întreținerea scaunului rulant la 
domiciliu.

4 o

De tipărit de pe memory stick
Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant – Nivel intermediar: utilizatori 
de scaun rulant copii; poziții diferite; 
tabel dispozitive de suport postural 
(DSP) și listă de verificare instruire 
utilizator de scaun rulant de nivel 
intermediar.

4 o
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Echipamente

Articol Cantitate ü Comentarii/Instrucțiuni

Videoproiector 1 o

Computer 1 o

Boxe 1 set o Pentru a asigura sonorul 
materialelor video

Microfon 2 sau mai multe în 
funcție de numărul 
de participanți

o Microfon mobil pentru 
întrebările adresate de 
către participanți sau 
pentru a obține feedback 
de la grupurile de lucru

Tablă 1 o

Markere pentru tablă 3-4 o

Hârtie și suport pentru flipchart 1 suport flipchart și 
1 set de coli de 
hârtie

o

Markere pentru flipchart 3-4 o

Post-it-uri 3-4 seturi o

Bandă adezivă sau un produs similar 1 rolă o Pentru a lipi pe perete 
afișe și coli de flipchart

Scaune rulante - mostre 1 per 3 participanți o Mostre de scaune rulante 
disponibile pe plan local, 
pentru a fi utilizate de 
către participanți în 
timpul pauzelor.

Încurajați participanții ca pe parcursul pauzelor să utilizeze diferitele scaune rulante disponibile (cu 
un „însoțitor”, pentru respectarea măsurilor de siguranță).
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3. Planuri detaliate pentru suținerea sesiunilor

Bun venit, introducere și prezentare generală

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor cunoaște obiectivele modulului de instruire;
q vor cunoaște numele participanților și al formatorilor;
q vor avea structura orarului modulului de instruire;
q vor cunoaște regulile importante care trebuie respectate pe durata modulului de  
    instruire.

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: Introducere;
q Manualul și Caietul participantului – un exemplar pentru fiecare participant;
q Materialul video:  Etapele furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant ;
q Orarul modulului de instruire – un exemplar pentru fiecare participant;
q Ecusoane pentru formatori și pentru fiecare participant.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q includeți o ceremonie de deschidere, dacă acest lucru este potrivit în contextul
    cultural local;
q modificați sau adaptați secțiunea „Prezentarea formatorilor și a participanților”
    pentru ca aceasta să fie adecvată fiecărei situații; 
q modificați, adaptați și/sau adăugați noi elemente la lista de „Reguli și așteptări”;
q în cazul în care ați făcut schimbări în program, modificați slide-ul cu structura
    modulului de instruire.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Atunci când are loc înregistrarea participanților, înmânați-le acestora orarul, 
manualele, seturile de materiale suport și ecusoanele.

qPregătiți toate resursele, parcurgeți prezentările PPT, vizionați materialul video și 
citiți planul de desfășurare a sesiunii.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Ceremonia de deschidere (dacă este cazul)

2. Prezentarea formatorilor și participanților

3. Structura modulului de instruire

4. Orarul modulului de instruire, reguli și așteptări

10

10

5

5

Total durată sesiune 30
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1. Ceremonia de deschidere (durată estimată: 10 minute)

Modulul de instruire poate debuta cu o ceremonie de deschidere, în funcție de contextul cultural 
și de obiceiurile locale.

2. Prezentarea formatorilor și participanților (10 minute)

Formatori: Prezentați-vă. Oferiți participanților o prezentare concisă a experienței pe care o 
dețineți în domeniul furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și al managementului 
acestui tip de servicii.

Rugați participanții să se prezinte la rândul lor, spunându-și numele, organizația de la care vin 
și care le sunt așteptările în legătură cu acest modul de instruire.

3. Structura modulului de instruire (5 minute)

Explicați: Scopul acestui program, citiți de pe 
slide.

Citiți de pe slide, repetați dacă este necesar.

Explicați: Modulul de instruire se bazează pe CONUDPD - recunoașterea faptului că 
persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca orice altă persoană și descrierea, în acest 
context, a rolului unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant în 
realizarea acestor drepturi.
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Material video: Furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de  scaun rulant 

Acest material video prezintă cele opt etape ale 
procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant, care au fost parcurse 
în modulele de nivel de bază și intermediar

Cereți participanților să urmărească materialul 
video și să noteze fiecare etapă a procesului. 

Prezentați materialul video.

4. Orarul modulului de instruire, reguli și așteptări (5 minute)

Solicitați-le participaților să parcurgă orarul primit. Evidențiați orele de începere și de final și 
pauzele.

Explicați regulile:

ź localizarea toaletelor
ź persoana căreia i se pot adresa pentru aspecte legate de cazare și transport
ź care este procedura pentru situații de urgență

Explicați așteptările:

ź punctualitate 
ź setarea telefoanelor pe modulul silențios pe parcursul sesiunii
ź participanții sunt încurajați să pună întrebări

Explicați: În timpul modulului de instruire, participanții vor utiliza și manevra scaune rulante. Ori 
de câte ori folosiți scaunele rulante, amintiți-vă următoarele reguli de siguranță:

ź nu stați pe suportul de picioare atunci când vă așezați și vă ridicați din scaunul rulant;
ź nu țineți degetele pe spițele și frânele roților;
ź când utilizați scaunul rulant pe suprafete înclinate, asigurați-vă că aveți întotdeauna un 

asistent în spatele dumneavoastră pentru a nu cădea pe spate.

Furnizarea serviciilor 
pentru utilizatorii de  scaun rulant 
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A.1. Ce înseamnă furnizarea unui scaun rulant corespunzător?

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea cuantifica nevoia de scaune rulante la nivelul țării lor și global;
q vor știi să enumere două articole din CONUDPD care se referă la importanța 

furnizării serviciilor adecvate destinate utilizatorilor de scaun rulant;
q vor putea defini ce înseamnă furnizarea unui scaun rulant corespunzător;
q vor discuta despre modalitatea prin care politicile la nivel național pot sprijini 

furnizarea acestui tip de servicii;
q vor putea explica modul în care Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante poate 

contribui la dezvoltarea politicilor la nivel național.

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: A.1.: Ce înseamnă furnizarea unui scaun rulant corespunzător?
q Manualul și Caietul participantului.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât aceasta sã fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q identificarea datelor statistice, din recensământ și a altor date relevante, în vederea 
cuantificării cererii de servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant, în țara în care 
participanții își desfășoară activitatea;

q studiul politicilor existente la nivel național și regional care se referă la acest aspect.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele

q Pregătiți prezentarea PPT - slide 4 inserând denumirea țării/statisticile care se 

referă la aceasta.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Care este cererea de scaune rulante și în ce măsură este satisfăcută?

3. Dreptul la mobilitate personală

4. Sprijinul pentru furnizarea de scaune rulante corespunzătoare

5. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

4

4

20

20

2

Total durată sesiune 50

A: Noțiuni fundamentale
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1. Introducere (4 minute)

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom vorbi despre furnizarea de scaune rulante 
corespunzătoare și despre modul în care nevoile individuale ale utilizatorului sunt elementul 
central al întregului proces.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

2. Care este nevoia de scaune rulante și în ce măsură este satisfăcută? (4 minute)

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Întrebați: Știți câte persoane din țara dumneavoastră au nevoie de un scaun rulant?

Validați răspunsurile.
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Explicați: 

ź OMS estimează că 1% din populație are nevoie 
de scaune rulante;

ź Populația acestei țări este X (Inserați datele din 
recensământ. Calculați 1% din această cifră). 

3. Dreptul la mobilitate personală (20 minute)

Prezentați materialul video: Ce înseamnă 
pentru mine un scaun rulant corespunzător? În 
acest material video, un utilizator de scaun rulant 
cu experiență, Faustina, explică ce a însemnat 
pentru ea primirea echipamentului de mobilitate 
prin intermediul unui furnizor de servicii dedicate 
utilizatorilor de scaun rulant.

Prezentați materialul video.

Întrebați: Care sunt schimbările care au apărut în 
viața Faustinei după primirea scaunului rulant?

Cele mai importante răspunsuri:

ź Nu mai există riscul ca Faustina să cadă din scaunul rulant atunci când se deplasează pe 
drumuri accidentate (sentimentul de demnitate);

ź Faustina poate menține poziția așezat datorită faptului că scaunul rulant are dimensiunea 
potrivită și pentru că îi oferă gradul de sprijin postural necesar (postură, confort);

ź Faustina poate manevra scaunul rulant independent și în condiții de siguranță, chiar și pe 
drumuri accidentate sau aflate în pantă (independență);

ź Se simte mai puțin limitată de dizabilitate (sentimentul de încredere);

ź Se simte mai bine pentru că scaunul rulant este personalizat conform nevoilor ei (stima de 
sine) .
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Explicați: Știm cu toții că un număr mare de 
persoane care au nevoie de scaun rulant nu dețin 
încă un astfel de echipament de mobilitate. 
Totuși, există un instrument important de care 
managerii se pot folosi pentru a susține și a 
promova drepturile persoanelor care au nevoie 
de scaune rulante.

Explicați: 

ź Aceasta este Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități (CONUDPD). 

ź Punctul central al acestei convenții îl 
reprezintă recunoașterea de către toți a 
faptului că drepturile se aplică tuturor, inclusiv 
persoanelor cu dizabilități

Întrebați: A semnat țara noastră CONUDPD?

Note pentru formatori:

ź semnarea CONUDPD reprezintă intenția morală a guvernului de a respecta prevederile 
acestui document.

ź ratificarea CONUDPD reprezintă obligația guvernului din punct de vedere moral și legal de a 
implementa prevederile convenției.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Explicați:Există câteva articole în CONUDPD care susțin importanța și relevanța furnizării unui 
scaun rulant corespunzător.

Întrebați: Știe cineva ce articole din CONUDPD se referă in mod special la mobilitate?

Validați răspunsurile.
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Explicați: 

ź Articolul 26 se referă la importanța recuperării 
și „abilitării”.

ź Mobilitatea personală este o parte esențială a 
procesului de recuperare.

Note pentru formatori:

ź recuperare – recuperarea abilităților necesare incluziunii sociale;
ź „abilitare” – dobândirea pentru prima dată a unor abilități.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Explicați: 

ź Mobilitatea este primul pas către incluziune.
ź Atunci când o persoană beneficiază de un 

scaun rulant corespunzător oferit de un 
furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant, rezultatul este crearea de noi 
oportunități pentru viața socială, pentru 
angajare și pentru educație.
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Explicați: 

ź Un scaun rulant corespunzător poate însemna 
pentru utilizator deschiderea către o nouă 
lume – de la excludere la incluziune, precum și 
participarea la toate activităţile sociale, 
sportive şi de petrecere a timpului liber. Toate 
acestea cresc gradul de independenţă şi sunt 
benefice din punct de vedere al stării de 
sănătate.

Explicați: Mobilitatea personală înseamnă 
beneficii pentru toate părțile implicate:

ź Membrii familiei au posibilitatea de a lua parte 
la activitățile din comunitate sau de a se 
angaja.

ź Economia țării beneficiază de pe urma faptului 
că există mai mulți contribuabili și mai puține 
solicitări privind serviciile sociale, cauzate de 
complicații de ordin medical

4. Sprijinul pentru furnizarea de scaune rulante corespunzătoare (20 minute)

Explicați: Am folosit termenul de furnizare de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant.

Întrebați: Ce înseamnă acest lucru conform Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu 
antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate?

Încurajați participanții să răspundă și notați ideile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź Furnizarea de produse care sunt în acord cu definiția scaunului rulant corespunzător.
ź Produsele sunt oferite prin intermediul unui furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun 

rulant.
ź Personalul care furnizează aceste servicii a beneficiat de o instruire corespunzătoare.
ź Există politici care să sprijine furnizarea serviciilor de acest tip, atât la nivel de organizație, 

cât și la nivel national.
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Citiți cele 4 domenii cheie ale Ghidului privind 
furnizarea scaunelor rulante.

Explicați: Pentru ca furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant să fie un proces 
eficient și sustenabil, este nevoie să fie sprijinită prin politici în domeniu și planificare. Ghidul 
privind furnizarea scaunelor rulante subliniază faptul că, în ceea ce privește furnizarea acestui 
tip de servicii, politicile regionale și internaționale constituie un suport și o resursă pentru 
politicile naționale. În acest sens, cel mai relevant document este CONUDPD.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Explicați:

ź Obiectivul 3 al Strategiei Incheon își propune 
astfel să reducă la jumătate numărul 
persoanelor cu dizabilități care au nevoie de 
dispozitive asistive corespun-zătoare, dar care 
nu le dețin.

ź S-a stabilit că indicatorul pentru îndeplinirea 
obiectivului este proporția de persoane cu 
dizabilități care are nevoie de echipamente 
sau dispozitive asistive și care dețin un astfel 
de echipament.

Explicați: Guvernele statelor care au semnat Strategia Incheon s-au angajat să dezvolte 
planuri și programe naționale  pentru a-și îndeplini această obligație. Acesta este un exemplu 
al modalității prin care politicile internaționale și regionale pot sprijini și încuraja dezvoltarea 
politicilor la nivel naţional.
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Explicați: Politicile la nivel național se pot dezvolta și în interiorul statelor. Mai jos vom analiza 
un exemplu care provine din Africa de Sud.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în trei grupe.

Instrucțiuni Citiți exemplul referitor la politici naționale de furnizare a scaunelor rulante 
(Caietul de exerciții practice, pagina 92).

Analizați politicile la nivel național care există deja.

Discutați modalitatea prin care politicile de mai jos ar putea fi folosite în 
țara noastră și felul în care ea ar putea fi inclusă în sistemul de stat.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutorul în cazul în care acest 
lucru este necesar. 

Durata Acordați 6 minute pentru prima parte și 9 minute pentru discuții.

Feedback Solicitați fiecărei echipe să își prezinte ideile în fața tuturor participanților.

Notați răspunsurile pe tablă.

Stabiliți dacă există deja în țară un sistem de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant și care sunt principalele părți interesate.

Notați orice sugestii pentru îmbunătățire cu ajutorul exemplului din Africa de Sud.

Exemplu: Politici referitoare la furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
în Africa de Sud

În provincia Western Cape din Africa de Sud, un grup de specialiști din domeniul medical, care 
furniza servicii pentru utilizatorii de scaun rulant din Cape Town a devenit, treptat, din ce în ce mai 
nemulțumit din cauza abordării neunitare și nereglementate a procesului de furnizare a acestui tip 
de servicii. În urma colaborării cu un manager de programe desfășurate la nivelul respectivei 
provincii și cu furnizorii de servicii de recuperare din zonă, au dezvoltat un plan privind crearea 
unor standarde de profesionalism în furnizarea de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. 

Planul includea trei direcții de acțiune majore:
  1. Analiza situației furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant în respectiva provincie;
2. Implementarea planului de instruire a celor care furnizează acest tip de servicii; 
3. Stabilirea unor linii directoare cu privire la o strategie de management a furnizării de servicii 

pentru utilizatorii de scaun rulant, pentru provincia respectivă.

Analiza situației: Analiza complexă a situației a confirmat lipsa structurii și a procedurilor, precum 
și faptul că abordarea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant era una 
fragmentată. Numărul utilizatorilor care fuseseră evaluați individual, cărora li se prescriseseră 
scaune rulante și la care avusese loc probarea produsului era redus, iar numărul celor care 
beneficiaseră de instruire pentru folosirea echipamentului de mobilitate era chiar mai mic. În mod 
frecvent, scaunele rulante erau distribuite de către lucrători din domeniul social sau de către 
personal administrativ care nu aveau nicio pregătire specifică necesară furnizării scaunelor 
rulante. Cu toate că cei mai mulți furnizori de acest tip de servicii declarau că există o cerere foarte 
mare pentru astfel de echipamente de mobilitate, nu reușeau să cuantifice această nevoie, 
deoarece nu existau liste de așteptare. Activitățile specifice de monitorizare, efectuare reparații și 
întreținere aproape că nu existau.
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Implementarea instruirii: Prin analiza situației, grupul a identificat nevoia de instruire existentă 
și a început organizarea unor mici sesiuni practice de instruire care să acopere etapele lipsă din 
procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. La nivelul provinciei, au fost 
elaborate linii directoare care să stabilească standardele minime pentru implementarea pașilor 
esențiali în procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, precum și pentru 
managementul acestuia, cum ar fi instruirea personalului, generarea și gestionarea listelor de 
așteptare, alocarea bugetului și furnizarea serviciilor de întreținere și efectuare a reparațiilor.

Stabilirea unor linii directoare: Managementul la nivelul provinciei a înțeles rolul important pe 
care îl avea acest grup de inițiativă în determinarea unei schimbări în domeniul furnizării 
scaunelor rulante și al serviciilor de recuperare și i-a oferit sprijin, astfel încât acesta să se 
constituie ca un grup de consultanță în ceea ce privește activitățile din domeniul recuperării 
desfășurate în respectiva provincie. Reprezentanți ai acestui grup de experți au participat, 
împreună cu managerii din provincia respectivă, la întâlnirile la nivel național referitoare la 
scaune rulante și dispozitive asistive, contribuind la stabilirea unor linii directoare la nivel 
național privind dispozitivele asistive în Africa de Sud, care au fost publicate în 2003.

5. Acțiuni pentru manageri - recapitulare (2 minute)

Sumarizați: IInfluențarea politicilor și a planificării nu este un rol care îi revine unui individ sau 
unei organizații. Este necesar ca diferiți actori implicați să colaboreze în acest sens. 
.

Citiți slide-ul ”Recapitulare puncte cheie”.
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom discuta despre rolul managerului în procesul de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Aceste servicii oferă un cadru pentru 
evaluarea nevoii de mobilitate a fiecărui utilizator de scaun rulant, prin:

ź asistența oferită utilizatorilor în alegerea unui scaun rulant corespunzător; 
ź instruirea utilizatorilor și a însoțitorilor, sprijin constant și direcționarea lor către alți furnizori 

de servicii, atunci când este necesar.

A.2. Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor discuta despre modele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
q vor putea explica diferența dintre modelul de furnizare a serviciilor de nivel de bază și 

modelul pentru servicii de nivel intermediar;
q vor discuta despre rolul managerului în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun 

rulant;
q vor discuta rolul utilizatorilor de scaun rulant în cultura organizației

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentare PPT: A.2: Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
q Manualul și caietul participantului;
q Post-it-uri.

C
O

N
T

E
X

T Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q Studiați modelele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
disponibile local.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele;

q Asigurați-vă că afișul cu cele 8 etape ale procesului de furnizare a serviciilor se află în 
sală într-un loc vizibil;  

q Poziționați panoul pentru scris lângă panoul folosit pentru proiectarea prezentării PPT.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere
2. Niveluri de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
3. Modele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
4. Rolul complex al managerului în procesul de furnizare a acestui tip de 

servicii 
5. Implicarea activă a utilizatorilor de scaun rulant în furnizarea serviciilor 

destinate lor
6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

2
5

10
15

5

3

Total durată sesiune 40
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Prezentați-o pe Clara: Clara trăiește în Timorul 
de Est. Ea lucrează în magazinul deținut de 
familia ei, care se află în partea din față a casei 
lor. Clara a fost diagnosticată cu poliomielită și are 
nevoie de un scaun rulant pentru a se deplasa în 
interiorul casei, pentru a lucra în magazin și 
pentru a se deplasa în afara casei. Clara reușește 
să mențină poziția așezat fără suport suplimentar 
și folosește un scaun rulant cu antrenare 
manuală, care a fost adaptat astfel încât să se 
potrivească dimensiunilor corpului ei.

Clara este un exemplu de persoană căreia îi 
poate fi furnizat un scaun rulant printr-un serviciu 
de nivel de bază. 

Prezentați-o pe Ishade: Ishade are vârsta de opt 
ani și locuiește în Sri Lanka. A fost diagnosticată 
cu paralizie cerebrală. Acest lucru înseamnă că 
Ishade nu își poate controla membrele 
superioare, cele inferioare, capul și gâtul. Ea nu 
poate menține poziția așezat fără suport.

Ishade reprezintă un exemplu de persoană care 
are nevoie de suport postural suplimentar în 
timpul folosirii scaunului rulant. Lui Ishade trebuie 
să i se furnizeze un scaun rulant prin intermediul 
unui serviciu de nivel intermediar.

Explicați: Trebuie să corelăm cerințele individuale ale utilizatorului, furnizarea de servicii și 
instruirea personalului care livrează aceste servicii. 

2. Niveluri de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant  (5 minute)

Explicații: Fiecare scaun rulant care i se potrivește utilizatorului îi oferă acestuia un anumit 
grad de suport postural. Spătarul, perna, suporturile pentru picioare și pentru brațe furnizează 
suport postural atunci când sunt ajustate astfel încât să se potrivească dimensiunilor 
utilizatorului. Cu toate acestea, un număr mare de utilizatori de scaun rulant, copii și adulți, au 
nevoie de suport postural suplimentar în timpul folosirii echipamentului de mobilitate.

Explicați:

ź Clara are nevoie de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant cu cerințe de nivel de bază.

ź Personalul furnizor are nevoie de instruire – 
nivel de bază. 

ź Personalul care va fi instruit este cel care va 
implementa cei opt pași ai procesului de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant.
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Explicați: 

ź În cazul lui Ishade este necesar ca serviciile să 
fie furnizate de către un personal care are un 
nivel mai ridicat de cunoștințe și abilități și care 
poate să îi ofere suportul postural suplimentar 
de care ea are nevoie. 

ź Personalul identificat pentru instruire trebuie să 
fie familiarizat cu informațiile din modulul de 
bază, la care se adaugă instruirea de nivel 
intermediar în furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

Întrebați: Utilizatorii care apelează la sprijinul vostru au nevoie de servicii de nivel de bază sau 
intermediar?

Validați răspunsurile.

Note pentru formatori:

ź La această întrebare nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greșite. Uneori, furnizorul 
de servicii se concentrează pe un anumit tip de nevoi, de exemplu, servicii pentru utilizatori de 
scaun rulant copii sau recuperarea persoanelor cu leziuni medulare. În toate regiunile va 
exista o îmbinare a tipurilor de cerințe. În consecință, peste tot vor fi necesare atât serviciile 
de nivel de bază, cât și cele de nivel intermediar.

ź Clarificați faptul că atât utilizatorii adulți, cât și utilizatorii de scaun rulant copii pot avea nevoie 
de servicii de nivel intermediar.

3. Modele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant (10 minute)

Explicați: Orice proces de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să 
conțină cele opt etape. Diferitele modalități de 
parcurgere a acestora constituie modele de 
furnizare a serviciilor.

Indiferent de modelul folosit, toți utilizatorii trebuie 
să aibă acces la toți acești opt pași.
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Explicați: Vom analiza diferite modele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Există un număr mare de variațiuni ale acestor modele. Vom parcurge rapid diferențele 
care pot exista, în termeni de spațiul unde se furnizează aceste servicii și de rolurile pe care le 
pot avea membrii echipei.

Prezentați un model de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant care se 
desfășoară la sediul furnizorului.

Explicați:

ź Spațiul poate avea o zonă destinată furnizării 
serviciilor, inclusiv una pentru exersarea 
abilităților de manevrare a scaunului rulant și o 
zonă pentru reparații și operațiuni de 
întreținere echipamente de mobilitate.

ź Echipa implicată în această activitate poate 
include persoane a căror activitate să fie 
dedicată în întregime furnizării de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant.

Prezentați un model integrat de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Explicați:

ź Cei mai mulți furnizori oferă „servicii integrate”. 
Acest lucru înseamnă că furnizarea serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant se integrează în 
celelalte tipuri de activități desfășurate.

ź De exemplu, furnizarea serviciilor poate fi 
integrată unui centru de protezare/ortezare, 
departamentului de fizioterapie sau poate fi 
parte a activității unei clinici.

ź Activitatea personalului este împărțită în zile 
dedicate furnizării acestui tip de servicii și zile 
în care se desfășoară alte tipuri de activități în 
cadrul organizației/spitalului.
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Prezentați un furnizor de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant care își desfășoară activitatea în 
comunitate (pe teren).

Explicați:

ź Spațiul utilizat poate fi unul provizoriu. Fie o 
organizație parteneră oferă acces la o 
încăpere sau o clădire, fie se desfășoară vizite 
la domiciliu.

ź Unele activități specifice celor opt etape ale 
furnizării serviciilor pot fi împărțite între 
personalul de la sediu și o organizație 
parteneră.

ź Un stoc limitat de scaune rulante poate fi 
depozitat la organizația parteneră.

ź Este nevoie de instruire pentru a crește 
capacitatea organizației partenere.

ź Poate fi necesar să identificăm în comunitate diverși furnizori care au competențe în servicii 
de reparare și întreținere, de exemplu sudură, lucrări de tâmplărie sau de tapițerie.

Prezentați un tip de serviciu mobil în furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Explicați:

ź Scaunele rulante asamblate sau neasamblate, 
împreună cu sculele și echipamentele 
necesare sunt transportate cu ajutorul unui 
vehicul.

ź Personalul care furnizează serviciile se 
deplasează cu ajutorul acestui vehicul.

ź Este posibilă efectuarea unor reparații și 
operațiuni de întreținere.

ź Acest serviciu de tip mobil poate să folosească 
clădiri din comunitate sau să transporte toate 
elementele necesare furnizării serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant in 
comunitate.

Explicați: Nu toate cele opt etape ale furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
trebuie să fie oferite de către aceeași organizație. Colaborarea în cadrul unei rețele de 
organizații ajută la creșterea eficienței serviciului și a gradului de acces al utilizatorilor de scaun 
rulant la aceste servicii.
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Explicați:

ź Împărțirea atribuțiilor între furnizorii care își 
desfășoară activitatea la sediu și cei care 
lucrează în comunitate (pe teren) variază în 
funcție de context.

ź Imaginea prezintă un model de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
structurat în opt etape, unde trimiterea și 
monitorizarea sunt activități desfășurate de 
către parteneri din comunitate.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în perechi.

Instrucțiuni Explicați: pe parcursul modulului de instruire vom aborda detaliile referitoare la 
modelul de furnizare a serviciilor aplicat în organizațiile unde lucrează 
participanții. Pentru început:

Discutați cu partenerul dacă vreunul din cei 8 pași ai procesului de furnizare a 
scaunelor rulante este realizat de alte organizații partenere (de exemplu: 
trimiterea, monitorizarea).

Notați pe post-it-uri, care sunt acele etape ale procesului de furnizare a 
serviciilor care sunt implementate de către o organizație parteneră. 

Folosiți câte un post-it pentru fiecare etapă a procesului de furnizare a 
serviciilor.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Durata alocată acestui exercițiu este de 5 minute

Feedback Enumerați fiecare pas, conform afișului cu etapele procesului de furnizare a 
serviciilor.

Solicitați-le participanților să plaseze post-it-uri în dreptul etapelor care sunt 
implementate de către organizații partenere.

Sumarizați ideile la final, punând accentul pe faptul că toate organizațiile 
trebuie să lucreze în parteneriat în ceea ce privește trimiterea utilizatorului 
către furnizorul de servicii și că urmează să discutați ulterior despre 
beneficiile parteneriatului în implementarea altor etape ale procesului de 
furnizare. 

Întrebați: Care sunt argumentele care susțin identificarea și planificarea unui model 
corespunzător de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant?

Validați răspunsurile și notați-le pe tablă.
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Cele mai importante răspunsuri:

ź locul unde se află sediul furnizorului de servicii în raport cu cei care beneficiază de aceste 
servicii;

ź aria geografică de acțiune a furnizorului de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
(proximitatea față de beneficiarii serviciului);

ź caracteristicile geografice ale zonei (comunități localizate pe insule, zone montane cu 
puține căi de acces);

ź capacitatea de care dispun potențialele organizații partenere. 

4. Complexitatea rolului de manager (15 minute)

Explicați: Managerul este responsabil de calitatea serviciilor oferite. De asemenea, managerul 
are responsabilitatea de a sprijini personalul în activitatea de furnizare a celor opt etape și de a 
coordona „traseul” utilizatorului în scaun rulant (și al însoțitorului/membrilor de familie) în 
parcurgerea acestora, astfel încăt să răspundă așteptărilor utilizatorului.

De asemenea, managerul deține un rol mai complex, care este important în sprijinirea 
procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Vom analiza acum în ce 
constă complexitatea acestui rol.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în grupe de câte trei.

Instrucțiuni Înmânați-le participanților  post-it-uri.

Cereți-le să noteze ideile lor cu privire la rolurile pe care le deține managerul.

Monitorizare Încurajați participanții să se gândească care sunt elementele importante pentru 
un sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant care să fie 
sustenabil.

Durata Alocați 3 minute pentru a nota ideile pe post-it-uri și 7 minute pentru a 
sumariza aspectele legate de rolul managerului.

Explicați: Atunci când inițiem un parteneriat este important să discutăm cu organizația 
parteneră despre nevoia de instruire și să planificăm modul în care cunoștințele și abilitățile 
personalului acesteia pot fi dezvoltate, astfel încât respectiva organizație să poată implementa 
parțial sau total cele opt etape ale procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Vom discuta despre acest lucru pe parcursul modulului de instruire.



Feedback Implicați întregul grup pentru feedback. 

Proiectați imaginea care prezintă cele 
șase roluri complexe (așa cum sunt ele 
descrise în Ghidul de furnizare a 
scaunelor rulante).

Solicitați unui voluntar din fiecare grupă 
să citească ideile notate pe post-it-uri.

Poziționați post-it-urile în dreptul 
elementelor la care se referă.

Observați eventuale omisiuni și 
completați sugestiile participanților, 
acolo unde este necesar.
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Explicați: 

Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante oferă 
recomandări de bune practici în furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Citiţi slide-ul, repetaţi dacă este necesar.

Explicați: Pe lângă măsurile active pentru solicitarea părerilor utilizatorilor de scaun rulant, 
există numeroase avantaje în includerea acestora ca membri ai echipei care furnizează 
serviciile.

Dacă printre participanții la modulul de instruire există și persoane utilizatoare de scaun rulant, 
întrebați-i care consideră ei că sunt beneficiile includerii utilizatorilor de scaun rulant în echipa 
care furnizează acest tip de servicii.

Întrebați: Echipa din care faceți parte include și persoane utilizatoare de scaun rulant? Care 
sunt avantajele implicării active a utilizatorilor de scaun rulant în furnizarea serviciilor?

5. Implicarea activă a utilizatorilor de scaun rulant în procesul de furnizare a 
serviciilor de acest tip (5 minute)

Explicați: Se recomandă implicarea activă a utilizatorilor de scaun rulant în proiectarea, 
livrarea, monitorizarea și evaluarea sistemului de furnizare a serviciilor.
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Cele mai importante răspunsuri:

ź constituie modele pentru alți utilizatori de scaun rulant din comunitate;
ź schimbarea percepțiilor la nivel de comunitate;
ź o stare de spirit pozitivă în cadrul echipei – atunci când lucrăm cu persoane care constituie; 

un exemplu pozitiv, gradul de motivație crește;
ź transmiterea unui mesaj pozitiv cu privire la angajamentul luat în ceea ce privește; 

participarea și incluziunea utilizatorilor de scaun rulant;
ź crește măsura în care furnizarea de servicii răspunde cerințelor utilizatorilor de scaun rulant.

Explicați: faptul că o organizație din România a înțeles de ce este atât de importantă prezența 
utilizatorilor de scaun rulant în cadrul echipei care furnizează servicii de acest tip, încît a luat 
decizia să includă câte un utilizator de scaun rulant în componența fiecărei astfel de echipe.

Manualul formatorului

6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (3 minute)

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Utilizatorii de scaun rulant în echipele de furnizare servicii din România

O organizație nonguvernamentală din România, care furnizează servicii destinate utilizatorilor 
de scaun rulant, a recrutat persoane din rândul acestora pentru a face parte din echipele sale de 
furnizare a serviciilor. Utilizatorii de scaun rulant au diferite roluri în cadrul echipelor, în funcție de 
abilitățile lor. Acest ONG a observat un impact pozitiv major în angajarea utilizatorilor de scaun 
rulant. Prin interacțiunea zilnică la locul de muncă, în calitate de colegi, fiecare membru al 
echipei conștientizează mai bine care sunt nevoile utilizatorilor de scaun rulant, clienții utilizatori 
de scaun rulant se simt mai în largul lor să își împărtășească problemele cu utilizatorii de scaun 
rulant din cadrul echipei, iar aceștia constituie un model pentru ceilalți.



 
Pagina 37

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul formatorului

A.3. Managerii care determină schimbarea

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea explica rolul pe care trebuie să îl aibă managerii în coordonarea 
persoanelor implicate în crearea sau dezvoltarea unui sistem de furnizare de 
servicii adecvate destinate utilizatorilor de scaun rulant;

q vor propune strategii pentru coordonarea personalului, precum și pentru organizarea 
acestuia și a resurselor pe parcursul procesului de schimbare.

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:
q Prezentare PPT: A.3: Managerii care determină schimbarea
q Manualul și caietul participantului

Pentru formatori:
q ”Leading change for better health” („Schimbare pentru o mai bună stare de 
sănătate”), Capitolul 6 din  Managers Who Lead, pagina 149 (5).

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu contextul 
local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q În cazul în care formatorul deține informații relevante sau are experiență în ceea ce 
privește eforturile făcute la nivel local pentru schimbarea modului de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant (sau alt tip de servicii) este util să împărtășească aceste 
informații. Poate da exemple de: mobilizare a resurselor umane implicate, cu rezultate 
pozitive sau de neimplicare a resurselor umane care a creat rezistență la schimbare, ceea 
ce a dus la eșec.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT

q Pregătiți resursele.

q Citiți ”Leading change for better health” („Schimbare pentru o mai bună stare de 
sănătate”), Capitolul 6 din Managers Who Lead, pagina 149.

q Parcurgeți prezentarea PPT și citiți planul de desfășurare a sesiunii.

q Pregătiți patru coli de flipchart cu următoarele titluri:
1. Acțiuni pe care le pot întreprinde managerii pentru a crea o viziune comună cu privire 

la furnizarea unor servicii corespunzătoare dedicate utilizatorilor de scaun rulant.
2. Acțiuni pe care le pot întreprinde managerii pentru a transmite mesajul privind 

importanța furnizării unor servicii  corespunzătoare pentru utilizatorii de scaun rulant.
3. Acțiuni pe care le pot întreprinde managerii pentru a corela resursele umane și 

materiale.
4. Acțiuni pe care le pot întreprinde managerii pentru motivarea, implicarea și 

mobilizarea personalului.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Rolul managerului în coordonarea procesului de schimbare
2. Crearea unei viziuni comune cu privire la furnizarea serviciilor 

corespunzătoare dedicate utilizatorilor de scaun rulant
3.Transmiterea mesajului că procesul de furnizare a serviciilor corespunzătoare 

pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să aibă prioritate
4. Corelarea resurselor umane și materiale
5. Motivarea, implicarea și mobilizarea personalului 
6. Acțiuni pentru manageri - recapitulare.

10
7

5

5
12
6

Total durată sesiune 45
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Pachet de instruire pentru manageri

SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Manualul formatorului

1.  Rolul managerului în coordonarea procesului de schimbare (10 minute)

Introducere: corelați această sesiune cu cele anterioare.

În sesiunile anterioare am discutat despre nevoia uriașă de scaune rulante, nevoie care nu a 
fost încă soluționată. Mobilitatea personală le permite persoanelor cu dizabilități să fie membri 
activi ai comunităților din care fac parte. Pentru mulți dintre aceștia, scaunul rulant cu design 
potrivit și care este pe măsura lor poate însemna primul pas către incluziune și participare.

Explicați: 

ź Pentru a putea instrui corespunzător resursele 
umane și pentru a avea un sistem de furnizare 
a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
bazat pe Ghidul privind furnizarea scaunelor 
rulante cu antrenare manuală în regiunile cu 
resurse limitate, OMS și partenerul său USAID 
au dezvoltat Servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Pachet de instruire.

Explicați: Scopul general al pachetului de instruire este să contribuie la creșterea gradului de 
conștientizare privind nevoia de instruire și la dezvoltarea abilităților și cunoștințelor tuturor 
celor implicați în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Cu toate acestea, la nivel de țară, este nevoie de implicarea celor aflați în management, care 
să sprijine crearea sau dezvoltarea sistemului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant, deoarece doar personalul instruit nu deține capacitatea necesară de a livra 
servicii adecvate și nu-și poate îndeplini atribuțiile așa cum sunt ele prevăzute în Ghidul privind 
furnizarea scaunelor rulante.

Întrebați:În România, care credeți că trebuie să fie rolul managerului în ceea ce privește 
crearea sau îmbunătățirea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant?

Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź creșterea gradului de conștientizare și promovarea nevoii de servicii corespunzătoare pentru 
utilizatorii de scaun rulant;

ź crearea bugetului și planificarea furnizării scaunelor rulante;
ź coordonarea eforturilor;
ź organizarea procesului de furnizare;
ź monitorizarea și evaluarea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 

rulant.
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Explicați:  Inițierea sau îmbunătățirea sistemului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant implică o schimbare la nivel organizaţional. O astfel de schimbare se poate dovedi 
foarte dificilă.

Explicați: S-au făcut numeroase studii pentru a 
facilita înțelegerea factorilor care pot contribui la 
reușita procesului de schimbare organizațională. 

Pe parcursul acestui modul de instruire ne vom 
concentra asupra a patru aspecte prin care 
managerii pot influența  schimbarea 
organizațională. Acestea sunt: 
1. Crearea unei viziuni comune  cu privire la 

furnizarea de servicii corespunzătoare pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

2. Transmiterea mesajului privind importanța 
furnizării unor scaune rulante 
corespunzătoare. 

3. Organizarea personalului și a resurselor.
4. Motivarea, implicarea și mobilizarea 

personalului.

2.  Crearea unei viziuni comune cu privire la furnizarea de servicii corespunzătoare 
     pentru utilizatorii de scaun rulant (7 minute)

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Întrebați: Considerați că această afirmație (sau una similară) este utilă?

Cele mai importante răspunsuri:

ź oferă sentimentul că există un scop comun;
ź indică o direcție comună;
ź oferă un punct de pornire pentru o acțiune comună;
ź este un factor de motivație.
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Pachet de instruire pentru manageri

Manualul și caietul participantului
SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Note pentru formatori:

ź nu este posibilă stabilirea unei viziuni sau afirmarea unei misiuni în cadrul acestui modul, 
deoarece nu sunt prezente toate părțile interesate;

ź sugestiile cu privire la crearea unei afirmații care să exprime o viziune comună sunt incluse în 
pachetul dedicat părților interesate.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

3. Transmiterea mesajului referitor la importanța furnizării unor scaune rulante 
    corespunzătoare și faptul ca aceasta reprezintă o nevoie urgentă (5 minute)

Întrebați: Cum credeți că puteți transmite mesajul referitor la importanța furnizării unor servicii 
corespunzătoare pentru utilizatorii de scaun rulant?
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Cele mai importante răspunsuri:

ź discutați despre nevoia de servicii de acest tip, la nivel ce țară, care nu este acoperită;
ź discutați despre nevoia de scaune rulante la nivel global;
ź discutați despre dreptul la mobilitate personală;
ź discutați despre caracteristicile scaunului rulant corespunzător și despre nevoia furnizării 

acestuia împreună cu serviciile necesare;
ź împărtășiți poveștile de succes;
ź împărtășiți beneficiile la nivel individual, pentru comunitate și pentru societate, care decurg 

din furnizarea unor scaune rulante corespunzătoare.

Explicați:  Nevoie urgentă înseamnă faptul că există o nevoie de astfel de servicii care nu 
poate fi evitată sau amânată. Oamenii urmează prioritățile stabilite de cel care îi coordonează, 
în consecință, demersurile managerului trebuie să transmită ideea necesității de a acționa 
rapid.

4. Corelarea resurselor umane și materiale (5 minute)

Explicați: Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant presupune personal instruit, 
spațiu adecvat şi resurse.

Întrebați: Cum credeți că puteți comunica ideea 
nevoii de acțiune rapidă în ceea ce privește 
îmbunătățirea furnizării serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant?

Citiți rar întrebările de pe slide, dându-le 
participanților posibilitatea să se gândească la 
răspunsuri.

Citiți de pe slide, repetați dacă este necesar.

Întrebați: Ce pot face managerii pentru a organiza resursele umane și materiale în vederea 
furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant?



Pachet de instruire pentru manageri

Manualul formatorului
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Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź să identifice spațiile care pot fi folosite pentru furnizarea acestor servicii;
ź să aloce cu prioritate resurse pentru activitatea de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 

de scaun rulant;
ź să folosească viziunea și valorile declarate ale organizației pentru a reaminti personalului 

care este scopul furnizării scaunelor rulante corespunzătoare;
ź să își exprime aprecierea și să recompenseze performanțele deosebite în furnizarea 

serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
ź să faciliteze lucrul în echipă.

Note pentru formatori:

ź participanții vor avea tendința de a petrece mult timp discutând despre finanțare - nu 
permiteți acest lucru; 

ź validați ideea că finanțarea este un element esențial al acestui proces, despre care veți 
discuta mai târziu;

ź cereți-le participanților să se concentreze pe alte elemente pe care un manager le poate 
utiliza pentru corelarea resurselor umane și materiale.

5. Motivarea, implicarea și mobilizarea personalului (12 minute)

Întrebați: Ce poate face un manager pentru a motiva personalul pe care îl coordonează?

Încurajați participanții să răspundă și faceți legătura cu următorul slide.

Explicați: așacum ați observat deja, 
probabilitatea ca personalul să fie mai motivat și 
mai implicat este mai mare atunci când oamenii 
se simt incluși și când părerea lor contează. 
Există patru modalități cheie de motivare a 
personalului:
1. Includerea personalului în planificare și 
implementare;
2. Depășirea obstacolelor prin acțiuni comune;
3. Crearea de rezultate pe termen scurt și 
recunoașterea acestora;
4. Integrarea schimbărilor în sistemul și cultura 
organizației.
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Explicați: 

Există posibilitatea ca personalul să dovedească 
rezistență la schimbare dacă nu înțeleg...

ź ....ce anume implică schimbarea;
ź ....de ce este importantă schimbarea;
ź ....ce înseamnă schimbarea în ceea ce îi 

privește pe ei și activitatea lor.

Întrebați: Care sunt modalitățile prin care managerii pot include personalul în etapele de 
planificare și implementare?

Validați răspunsurile.

Explicați: Deseori, personalul poate aduce o 
contribuție valoroasă prin experiența și abilitățile 
pe care le deține.

ź Personalul care a fost implicat în crearea unei 
viziuni pentru sistemul de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și 
în planificarea implementării acestui sistem va 
avea, cel mai probabil, mai multă energie și 
mai mult entuziasm în sprijinirea 
implementării.

ź Atunci când personalul este implicat în 
procesul de planificare pentru îmbunătățirea 
furnizării serviciilor – acesta înțelege 
importanța acestor servicii, înțelege ce implică 
schimbarea și rolul pe care îl vor avea în 
implementarea acestora. 

ź Includerea utilizatorilor de scaun rulant în 
acest proces de planificare reprezintă 
întotdeauna o sursă de valoare adaugată.

Întrebați: Cum depășește un manager obstacolele împreună cu echipa sa?

Validați răspunsurile.
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Manualul formatorului

Explicați: Membrii echipei trebuie să simtă că 
beneficiază de sprijinul managerului. 

ź Pentru a face față provocărilor, personalul 
trebuie să aibă autoritatea, cunoștințele și 
abilitățile necesare desfășurării noilor activități.

ź Observați etapele procesului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și 
oferiți feedback, precum și resursele necesare. 

ź Identificați cauzele problemelor și nu vă 
ocupați doar de simptomele acestora.

Întrebați: Care sunt modalitățile prin care managerul creează rezultate pe termen scurt?

Citiți informațiile de pe slide și dați câte un exemplu pentru fiecare enunț.

ź Identificați care sunt rezultatele imediate, 
măsurabile, care pot fi obținute într-un interval 
de timp scurt.

o De exemplu: identificarea a patru surse 
noi pentru trimiteri, până la sfârșitul lunii.

ź Prezentați poveștile de succes într-o 
modalitate care să fie relevantă din punctul de 
vedere al clienților, furnizorilor și al sponsorilor.

o De exemplu: împărtășiți cazurile unor 
oameni care au primit un scaun rulant 
corespunzător, iar dupa aceea, au putut 
participa la viața comunității sau si-au 
gasit un loc de muncă.

Apreciați și răsplătiți rezultatele bune. De exemplu, exprimați-vă aprecierea, în mod public, astfel 
încât membrii echipei să vadă care sunt rezultatele pozitive obținute pe termen scurt și să simtă că 
sunt apreciați pentru efortul lor, astfel incât nivelul lor de implicare să poată fi menținut.
 
Întrebați: Care sunt modalitățile prin care managerul poate permanentiza schimbările în 
sistemul și cultura organizației?

Citiți informațiile de pe slide și dați câte un exemplu pentru fiecare enunț.
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Explicați:

ź Dacă schimbarea nu devine parte integrantă a 
sistemului și a culturii organizaționale, ea nu 
va rezista în timp. De exemplu: crearea unui 
obicei de sărbătorire a rezultatelor pozitive, 
încurajarea împărtășirii poveștilor de succes în 
cadrul întâlnirilor sau în pauzele de lucru.

ź Încorporarea în sistemul de lucru al 
organizației a noilor valori, comportamente și 
procese. De exemplu: permanentizarea 
schimbărilor pozitive prin introducerea de noi 
responsabilități în fișa postului și prin 
actualizarea politicilor la nivel de organizație.

6. Acțiuni pentru manageri - recapitulare (6 minute)

Citiţi lista acțiunilor recomandate managerilor și 
cereți participanților să lucreze cu caietul de 
exerciții practice.

Pregătiți patru coli de flipchart cu următoarele titluri: 

1. Crearea unei viziuni comune
2. Modalitatea de a transmite mesajul referitor la importanța si urgența furnizării unor servicii 

corespunzătoare pentru utilizatorii de scaun rulant
3. Organizarea părților interesate și a resurselor
4. Motivarea, implicarea și mobilizarea părților interesate.

Explicați că acești „facilitatori ai schimbării” vor rămâne vizibili pe întreaga durată a sesiunilor. Aici 
vor fi notate acțiuni comune pe care managerii și părțile interesate le pot face pentru a îmbunătăți 
sistemul privind furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare, la nivel de țară. 
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Manualul formatorului

Activitate

Grupe Întregul grup de participanți

Instrucțiuni Încurajați participanții să noteze pe etichete autoadezive orice idee pe care o 
au.

Explicați că la finalul modulului de instruire veți trece în revistă toate aceste 
sugestii.

Cereți-le participanților să utilizeze caietele de exerciții practice.

Explicați că pot nota în aceste caiete exemple de acțiuni individuale care au ca 
scop crearea sau îmbunătățirea furnizării serviciilor adecvate pentru utilizatorii 
de scaun rulant in contextul în care ei își desfășoară activitatea. 

Solicitați-le participanților să dea câte două exemple de acțiuni individuale pe 
care le vor nota în caietul lor de exerciții practice.

Explicați că vor avea oportunitatea să noteze propriile acțiuni la sfârșitul 
fiecărei sesiuni. 

Monitorizare Încurajați participanții să noteze ideile pe care le au deja. 

Durata Durata exercițiului este de 5 minute.

Feedback Rugați un voluntar să clarifice diferența dintre notarea sugestiilor pe colile de 
flipchart pregătite și notarea în caietul de exerciții practice a acțiunilor 
planificate.

Confirmați faptul că ideile notate pe colile de flipchart sunt acțiuni comune 
ale diferitelor organizații sau ale părților interesate, în timp ce caietul de 
exerciții practice este pentru notarea acțiunilor personale legate de 
furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, în cadrul organizației 
unde își desfășoară ei activitatea.
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B.1. Accesarea serviciilor

B: Inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
     de scaun rulant

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea explica ce înseamnă un „serviciu echitabil”;
q vor putea descrie cel puțin trei acțiuni pentru manageri care au ca scop 

dezvoltarea rețelei de surse care pot face trimiteri;
q vor putea enumera acele categorii de persoane care au un acces mai dificil la 

serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant;
q   vor putea enumera acțiuni pentru manageri cu scopul de a crește gradul de acces 

la servicii pentru toți utilizatorii de scaun rulant.

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q  Prezentare PPT: B.1: Accesarea serviciilor;
q  Manualul și caietul participantului;
q  Manualul Resurse Suplimentare pentru Manageri.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu contextul 
local în care participanții își vor desfășura activitatea. De exemplu:

q identificați exemple pozitive ale unor sisteme de trimiteri în țara sau regiunea de 
unde sunt participanții, care pot fi folosite pentru a înlocui exemplele cuprinse în 
planul de desfășurare a sesiunii;

q identificați care sunt barierele de care se lovesc diverse grupuri de oameni în 
accesarea serviciilor, inclusiv a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, în 
contextul local. De exemplu: analizați statistici relevante pentru serviciile din 
respectiva regiune, citiți articole relevante în domeniu, discutați cu persoane care 
coordonează furnizarea serviciilor, cu reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu 
dizabilități sau cu persoane din comunitate.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere
2. Ce este un serviciu echitabil?
3. Trimiterea și programarea
4. Ce pot face managerii pentru a asigura furnizarea de servicii echitabile?
5. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

2
5

15
20
3

Total durată sesiune 45
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom discuta despre rolul pe care îl are managerul în 
dezvoltarea unui sistem pentru trimiteri. Acest lucru include crearea unei rețele de surse de 
trimiteri, a unui sistem pentru trimiteri și programări și asigurarea caracterului echitabil al 
acestui serviciu.

Explicați: Un „serviciu echitabil” este cel prin care utilizatorii de scaun rulant au oportunități 
egale de a primi un scaun rulant.

2. Ce este ”serviciul echitabil” (5 minute)

Aici includem: 

ź bărbați, femei, băieți și fete;
ź tineri, persoane de vârsta mijlocie și vârstnici;
ź persoane care locuiesc în apropiere sau în 

zone mai îndepărtate – de exemplu, în mediul 
rural;

ź persoane care aparțin anumitor grupuri etnice 
sau au o anumită situație socio-economică.

Întrebați: În regiunea unde vă desfășurați activitatea există categorii de persoane care întâmpină 
dificultăți în accesarea serviciilor de recuperare?

Reamintiți-le participanților că „accesul” la servicii nu înseamnă doar accesul la locul unde 
acestea sunt furnizate. Accesul la servicii înseamnă posibilitatea de a fi informat despre existența 
acestora, deplasarea la locul furnizării sau primirea acestor servicii la domiciliu.

Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź femei  și fete;
ź persoane care locuiesc la o distanță mare de locul furnizării serviciilor / persoane care 

locuiesc în mediul rural;
ź persoane cu venituri mici;
ź copii;
ź persoane aparținând unor grupuri etnice sau cu o anumită situație socio-economică;
ź persoane vârstnice;
ź grupuri specifice – de exemplu, este posibil ca persoanele cu HIV sau cele diagnosticate cu 

lepră să fie discriminate.
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Explicați: 

ź Serviciile echitabile se bazează pe faptul că 
toți oamenii au drepturi egale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant, indiferent de dizabilitate, 
vârstă, sex, religie, resurse financiare, limba 
vorbită sau de grupul etnic din care fac parte.

ź Un serviciu echitabil nu înseamnă furnizarea 
unui număr egal de scaune rulante unor 
beneficiari aparținând anumitor grupuri (de 
exemplu, un număr egal de scaun rulante 
pentru femei și bărbați). Acest lucru se 
datorează faptului că nevoile variază de la un 
grup la altul.

ź Servicii echitabile înseamnă că cei care au 
nevoie de un   scaun rulant beneficiază de 
același acces la servicii ca oricine altcineva.

3. Trimiterea și programarea (15 minute)

Explicați: Trimiterea și programarea reprezintă prima etapă în procesul de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 

Evidențiați  această etapă pe graficul etapelor 
furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant. 

Explicați: Un sistem de trimiteri eficient 
presupune relații bune între furnizorul de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant și comunitate, 
deoarece membrii comunității sunt cei care îi vor 
identifica pe utilizatori și îi vor îndrepta către 
furnizor. 

Întrebați: Cine sunt persoanele și organizațiile care vor identifica și vor trimite utilizatorii de 
scaun rulant către furnizorul de servicii? 

Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă, la capitolul: ”Rețeaua de 
trimiteri”.
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Cele mai importante răspunsuri:

ź spitalul din localitate;
ź centre pentru sănătate aflate în comunitate;
ź rețele de recuperare bazată pe comunitate;
ź autorități la nivelul așezărilor rurale, membrii ai consiliilor locale, reprezentanți ai bisericii;
ź organizații ale persoanelor cu dizabilități;
ź alți utilizatori de scaun rulant;
ź medici/asistente medicale/profesioniști din domeniul recuperării medicale/asistenți sociali.

Explicați: Este foarte important ca managerii să identifice sursele care pot face aceste trimiteri, în 
zona în care își desfășoară activitatea. 

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în două grupe.

Instrucțiuni Indicați fiecărei echipe la care dintre întrebările de pe fișa de lucru B.1: 
„Accesarea serviciilor” (din Caietul participantului) trebuie să răspundă. 

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Durata exercițiului este de 10 minute.

Feedback Solicitați fiecărei echipe să prezinte răspunsurile în fața tuturor 
participanților.

Notați răspunsurile pe tablă.
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Întrebare Potențiale răspunsuri

Întrebarea 1: Crearea 
unei rețele de surse de 
trimiteri

În calitate de manager, 
care sunt acțiunile 
necesare pentru a 
construi o rețea de 
persoane și organizații 
capabile să identifice și să 
direcționeze utilizatoriii de 
scaun rulant către 
serviciile pe care le oferă 
organizația 
dumneavoastră?

ź identificarea surselor care pot face trimiteri (persoane și 
organizații) existente în zona unde vă desfășurați activitatea;

ź stabilirea cu personalul furnizor de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant care sunt tipurile de informații de care au 
nevoie aceste surse pentru a putea identifica persoanele care 
au nevoie de scaun rulant și cum le pot îndruma către 
furnizorul de astfel de servicii;

ź pregătirea (sau sprijinirea personalului care trebuie să facă 
acest lucru) formularelor/pliantelor care să conțină informațiile 
de care au nevoie aceste potențiale surse pentru a face 
trimiteri;

ź efectuarea de vizite (sau sprijinirea personalului care trebuie 
să facă acest lucru) la persoanele sau organizațiile care pot 
deveni surse pentru trimiteri pentru prezentarea serviciilor 
furnizate;

ź organizarea unui eveniment de tipul „porți deschise” la care 
să participe utilizatori de scaun rulant și potențialele surse 
pentru trimiteri;

ź organizarea unei sesiuni de instruire privind rețeaua pentru 
trimiteri, pentru aceste surse de trimiteri.

Întrebarea 2: Formulare 
de trimitere

Parcurgeți modelele de 
formular de trimitere din 
pachetul de instruire 
pentru manageri - Resurse 
suplimentare, aflat pe 
memory stick. 

V-ar fi de folos un astfel 
de formular de trimitere 
(sau o versiune adaptată 
a acestuia)?

Dacă nu, de ce nu?

Dacă da, în calitate de 
manager, ce puteți face 
pentru a introduce 
folosirea acestui formular?

(Notă – dacă utilizați deja 
un sistem de trimiteri, 
descrieți care au fost pașii 
pentru a introduce și a 
sprijini folosirea 
formularului de trimitere)

Dacă nu: Unele dintre provocările cu care se confruntă furnizorii 
de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant în încercarea de a 
introduce utilizarea formularului de trimitere:

ź sursele care pot face trimiteri au nevoie de instruire în ceea 
ce privește completarea formularului de trimitere;

ź chiar și după instruire, sursele de trimitere nu completează 
formularul de trimitere;

ź nu toate persoanele care pot face trimiteri au timpul necesar 
pentru a completa aceste formulare;

ź sursele nu au posibilitatea de a transmite formularele;
ź există deja un sistem pentru trimiteri – care nu include un 

formular specific pentru utilizatorii de scaun rulant.

Dacă da: Acțiuni pentru manageri în vederea introducerii 
formularului de trimitere:

ź folosirea unui formular de trimitere scurt – conține doar 
informațiile esențiale de care are nevoie furnizorul de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant;

ź includerea prezentării acestui formular de trimitere în toate 
activitățile de instruire/ prezentare a serviciului de furnizare a 
scaunelor rulante pentru potențiale surse de trimitere;

ź furnizarea formularului de trimitere, în variantă tipărită, tuturor 
potențialelor surse;

ź oferirea unui feedback pozitiv la primirea formularelor;
ź stabilirea de programări ca urmare a primirii formularelor de 

trimitere – astfel încât sursele pentru trimiteri să vadă că 
sistemul funcționează.



Pachet de instruire pentru manageri

SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

 
Pagina 52

4. Ce pot face managerii pentru a asigura furnizarea de servicii echitabile? 
    (20 de minute)

Explicați: Am identificat deja categorii de persoane care ar putea întâmpina dificultăți în 
accesarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Este important să avem în vedere 
aceste categorii atunci când construim o rețea de surse pentru trimiteri. Următoarea activitate 
are rolul de a-i ajuta pe manageri să se asigure că grupurile care se confruntă cu obstacole în 
accesarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant sunt luate în calcul în procesul de creare 
a rețelei pentru trimiteri. 
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Manualul formatorului

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în patru echipe.

Instrucțiuni Indicați fiecărei echipe care este categoria de utilizatori de care se va ocupa: 

ź femei  și fete;
ź persoane din mediul rural și persoane cu venituri limitate;
ź copii și vârstnici;
ź persoane aparținând anumitor grupuri entice sau având o anumită situație 

socio-economică.

Solicitați fiecărei echipe:

ź să noteze care sunt acțiunile prin care managerii pot facilita accesul la 
servicii al persoanelor din grupul care le-a fost indicat;

ź încurajați echipele să ia în considerare ideile discutate anterior, la secțiunea 
despre crearea rețelei de surse pentru trimiteri.

ź evidențiați faptul că acțiunile enumerate trebuie să fie realizabile și practice 
în contextul în care își desfășoară participanții activitatea. 

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar.

Durata Alocați 10 minute pentru activitate și 10 minute pentru feedback.

Feedback Cereți fiecărei echipe să prezinte tuturor participanților ideile notate.  

Notați răspunsurile pe tablă.
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Exemple de acțiuni prin care managerii pot crește gradul de acces la servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant (este posibil ca participanții să identifice și alte modalități)

Femei și fete:

ź Diseminarea, prin diverse metode, a informației referitoare la serviciile disponibile – de 
exemplu, radio, broșuri cu texte simple, afișe, alte mijloace vizuale;

ź Materialele de promovare trebuie să reprezinte atât femei, cât și bărbați;
ź Identificarea unor utilizatoare de scaun rulant care pot constitui un exemplu și care să 

vorbească public despre importanța scaunelor rulante în cazul femeilor care au nevoie de 
acestea;

ź Comunicarea cu reprezentanții autorităților din comunități, pentru a transmite ideea că 
scaunele rulante sunt importante în egală măsură în cazul femeilor, copiilor și al 
bărbaților;

ź Sprijinirea și încurajarea participării femeilor la toate aspectele legate de furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, inclusiv la nivel de management și de 
conducere;

ź Transmiterea către organizații ale persoanelor cu dizabilități a informațiilor referitoare la 
furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și evidențierea faptului că atât 
femeile, cât și bărbații au nevoie de scaune rulante pentru mobilitate;

ź Descrierea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant ca fiind o activitate care 
se adresează bărbaților, femeilor și copiilor – nu doar „persoanelor”.

Copii:

ź Să ne asigurăm că informația legată de furnizarea serviciilor este disponibilă în locurile 
frecventate de părinții copiilor cu dizabilități – de exemplu, centre pentru sănătate din 
comunitate - spitale, servicii de recuperare, piețe, centre pentru activități din comunitate, 
biserici, moschei, temple;

ź Descrierea furnizării de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant ca fiind o activitate care 
se adresează bărbaților, femeilor și copiilor – nu doar „persoanelor”;

ź Furnizarea de informații și instruire persoanelor care lucrează cu copii cu dizabilități – de 
exemplu; medici, asistente, lucrători din domeniul sănătății care își desfășoară activitatea 
în comunități;

ź Materialele de promovare trebuie să includă atât imagini cu copii, cât și cu adulți; 
ź Explicarea beneficiilor furnizării de scaune rulante pentru utilizatorii copii, la o vârstă cât 

mai mică. Explicarea impactului pozitiv asupra familiilor / însoțitorilor acestor copii. 

Persoane cu venituri limitate:

ź Asigurarea faptului că serviciile sunt cât mai eficiente din punct de vedere al costurilor;
ź Identificarea modalităților de sprijin financiar pentru utilizatorii care nu au resursele 

necesare pentru a se deplasa la furnizorul de servicii sau care nu își permit achiziționarea 
unui scaun rulant (în cazul în care există costuri) – de exemplu: crearea unui fond pentru 
echipamente de mobilitate.

Persoane vârstnice:

ź Includerea în prezentarea serviciilor a informației că acestea se adresează tuturor 
categoriilor, inclusiv persoanelor vârstnice;

ź Includerea, în materialele de promovare, a imaginii unor persoane vârstnice care 
utilizează scaune rulante;

ź Explicarea beneficiilor pe care le are utilizarea de către persoanele vârstnice a scaunelor 
rulante, inclusiv impactul asupra familiilor lor.
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Persoane care locuiesc la distanță mare de furnizorul de servicii / persoane din mediul rural:

ź Să ne asigurăm că informația legată de furnizarea serviciilor este disponibilă în zonele 
rurale – de exemplu, centre pentru sănătate din comunitate - spitale, servicii de 
recuperare, piețe, centre pentru activități din comunitate, biserici, moschei, temple;

ź Furnizarea informațiilor cu privire la servicii celor care lucrează cu persoane din zona 
rurală – de exemplu: asistenți sociali;

ź Identificarea metodelor prin care utilizatorii de scaun rulant din zonele rurale pot beneficia 
de asistență în ceea ce privește transportul, în cazul în care furnizorul nu își desfășoară 
activitatea pe teren. De exemplu: sprijin financiar pentru transport, colaborarea cu alte 
organizații care pot ajuta cu transportarea utilizatorilor la furnizorul de servicii;

ź Identificarea posibilităților de a oferi cazare acelor utilizatori de scaun rulant care vin din 
zone rurale;

ź Desfășurarea pe teren, în comunitate, a activităților legate de furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant;

ź Instruirea celor care lucrează în mediul rural (de exemplu, persoane care lucrează în 
domeniul sănătății) cu privire la modalitățile de sprijin pentru utilizatorii de scaun rulant din 
respectivele comunități; realizarea monitorizării, asistență pentru efectuarea de reparații 
minore și operațiuni de întreținere a scaunului rulant;

ź Asigurarea disponibilității de scaune rulante adecvate utilizării în mediul rural, pe teren 
accidentat și informarea cu privire la efectuarea unor operațiuni de adaptare minore (de 
exemplu, rampe sau nivelarea căilor de acces), pentru a facilita utilizarea echipamentelor 
în mediul rural.

Persoane aparținând diferitelor grupuri etnice şi socio-economice:

ź Menționarea faptului că furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant se 
adresează tuturor, indiferent de apartenența la grupuri etnice de orice fel sau de situația 
socio-economică;

ź Includerea în toate materialele de promovare a imaginilor care înfățișează persoane 
aparținând diverselor grupuri etnice și religioase;

ź Acolo unde acest lucru este posibil, angajarea de personal aparținând unor diverse 
grupuri etnice sau religioase.
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5. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (3 minute)

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Colaborarea cu personalul furnizor de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant și cu părțile 
interesate pentru:

ź identificarea surselor de trimitere care pot face 
trimiteri;

ź construirea unei rețele de trimiteri;
ź decizia privind utilizarea sau nu a unui formular 

de trimitere; 
ź acțiuni care să asigure echitabilitatea serviciului.

Cereți-le participanților să lucreze cu caietul de exerciții practice și să noteze acțiunile individuale 
planificate pentru implementarea schimbării la nivel organizational. În cazul în care există deja o 
rețea funcțională de surse pentru trimiteri, nu mai este cazul ca participanții să noteze acest 
aspect.
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B.2. Spații și echipamente

O
B
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C
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La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea identifica modelul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant potrivit contextului în care își desfășoară activitatea; 

q vor putea identifica spațiul necesar pentru furnizarea serviciilor de nivel de bază și 
nivel intermediar;

q vor ști să identifice echipamentele, formularele și listele de verificare de care este 
nevoie în procesul de furnizare a serviciilor de nivel de bază și nivel intermediar; 

q vor putea descrie patru sisteme și proceduri pentru organizarea spațiului în care se 
desfășoară activitatea.

R
E

S
U
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S
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Pentru sesiune:

q Prezentare PPT: B.2: Spațiu și echipamente;
q Manualul și caietul participantului;
q Resurse suplimentare pentru Manualul participantului;
q Idei de proiectare pentru accesibilitate de pe memory stick, de la Resurse suplimentare;
q Mostre de scaune rulante pentru a fi utilizate în spațiul respectiv.

C
O
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T
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X
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Adaptați conținutul aceastei sesiuni astfel încât conținutul să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q este util să cunoașteți care sunt modelele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant implementate și, în cazul în care acest lucru este posibil, să vizitați respectivii 
furnizori înaintea workshopului.

q spațiul este un perimetru pentru desfășurarea unei activități. În același spațiu pot lucra 
mai mulți specialiști. Spațiul de lucru este cel în care personalul utilizează echipamentul 
de lucru. Poate fi vorba despre un spațiu pentru operațiuni tehnice, care să includă și 
spațiu alocat furnizării serviciilor de nivel de bază și nivel intermediar, precum și de 
ortezare și protezare.
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q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele.

q În cazul în care modulul de instruire are loc într-un spațiu unde se furnizează servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant verificați dacă există posibilitatea să efectuați o vizită. 
Explicați care este scopul activității. Pregătiți-vă pentru activitate verificând spațiul 
disponibil și aflând care sunt persoanele implicate în fiecare etapă a procesului 
(trimiteri – unde se primesc formularele de trimiteri, zona de recepție și de așteptare, 
zona pentru efectuarea evaluărilor, toaletele, zona de depozitare, zona de pregătire a 
produselor, zona pentru probarea și ajustarea scaunului rulant, zona pentru instruirea 
utilizatorilor de scaun rulant: abilități de manevrare, aspecte legate de starea de 
sănătate, reparații și întreținerea scaunului rulant.

S
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T
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R
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1. Introducere
2. Spațiul și fluxul de furnizare a serviciilor
3. Echipamente, formulare și liste de verificare 
4. Organizarea spațiului
5. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

2
23
10
15
5

Total durată sesiune 55
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Manualul formatorului

1. Introducere (2 minute)

Explicați În această sesiune vom vorbi despre rolul managerului în identificarea spațiului și în 
asigurarea echipamentului necesar parcurgerii celor opt etape ale procesului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Spațiul și echipamentele devin mai complexe atunci 
când se trece de la furnizarea serviciilor de nivel de bază la furnizarea celor de nivel intermediar.

2. Spațiul și fluxul de furnizare a serviciilor (23 minute)

Explicați: Serviciile pentru furnizorii de scaun rulant pot fi furnizate în diverse locuri.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.
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Explicați: Am discutat despre spațiul necesar furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant – nivel de bază și nivel intermediar.  

Explicați: 

ź Acum vom discuta despre „fluxul” în 
furnizarea serviciilor, în raport cu modul în 
care membrii echipei lucrează împreună și cu 
experiența pe care o trăiește utilizatorul de 
scaun rulant din momentul sosirii și până în 
momentul în care pleacă.

Activitate

Grupe Toți participanții consultă Manualul și caietul participantului.

Instrucțiuni Luați în calcul câte dintre zonele de lucru menționate există deja acolo unde vă 
desfășurați activitatea. Reamintiți-le participanților că în cazul spațiilor de 
dimensiuni reduse, nu se așteaptă să existe zone distincte pentru fiecare 
activitate. Totuși, trebuie avute în vedere cerințele specifice pentru fiecare astfel 
de zonă. Acolo unde nu există spațiu alocat, participanții trebuie să se 
gândească dacă este posibilă crearea unui astfel de spațiu. De exemplu:

ź Câte dintre zonele de lucru menționate există deja?

ź Pot fi incluse zonele de lucru sugerate în spațiul deja existent?

ź Există posibilitatea de a reamenaja o zonă care în prezent are o altă 
destinație?

ź Există posibilitatea reorganizării sau restructurării uneia dintre zonele 
existente?

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Durata exercițiului este de 10 minute.

Feedback Întrebați dacă vreunul dintre spațiile unde își desfășoară activitatea 
participanții are deja toate zonele menționate.

Întrebați dacă cineva a găsit o soluție care implică integrarea și crearea unei 
noi zone de lucru în cadrul unui spațiu deja existent.

Întrebați dacă cineva a găsit o soluție pentru schimbarea destinației unui 
spațiu sau a unei clădiri deja existente?

Întrebați dacă cineva a găsit o soluție pentru reorganizarea sau restructurarea 
unui spațiu deja existent. 
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Manualul formatorului

Activitate

Grupe Toți participanții sau două grupe de participanți, dacă este necesar.

Rugați doi voluntari să joace rolul utilizatorului de scaun rulant și alți doi cel 
de însoțitor. Oferiți-le sprijin, dacă este necesar.

Explicați că acest lucru ajută la înțelegerea cerințelor în ceea ce privește 
accesul utilizatorilor de scaun rulant în spațiul unde se furnizează serviciile.

Instrucțiuni Parcurgeți zonele în următoarea ordine:

ź trimiteri – locul unde se primesc trimiterile
ź recepția și sala de așteptare
ź spațiul pentru desfășurarea evaluării
ź toalete
ź spațiul de depozitare
ź spațiul pentru pregătirea produsului
ź spațiul pentru probarea și ajustarea produsului
ź spațiul pentru instruirea utilizatorilor de scaun rulant
ź spațiul pentru dobândirea abilităților de manevrare a scaunului rulant

Monitorizare Parcurgeți împreună zonele din spațiul de furnizare a serviciilor.

Durata Durata este de 10 minute pentru activitate și 2 minute pentru sumarizarea 
ideilor la finalul acesteia. 

Feedback Sumarizați eventualele probleme identificate în fluxul de furnizare a serviciilor, 
precum și potențialele soluții. 

3.Echipamente, formulare și liste de verificare (10 minute)

Explicați: 

ź În Manualul și caietul participantului se găsesc 
exemple de echipamente, formulare și liste de 
verificare.

ź Rolul managerului este să coreleze resursele 
umane și cele materiale, astfel încât fiecare 
membru al echipei să fie responsabil pentru 
asigurarea disponibilității echipamentului și a 
documentației de care este nevoie pentru 
desfășurarea activității.

ź Acest lucru poate însemna adaptarea 
echipamentului pentru transport și utilizare 
corespunzătoare, în diverse medii.
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Activitate

Grupe Întregul grup de participanți. Participanții care reprezintă același furnizor de 
servicii pot lucra împreună. 

Instrucțiuni Revedeți informațiile referitoare la spațiu și la echipamente din Manualul și 
caietul participantului, precum și formularele și listele de verificare de la 
Resursele suplimentare.

ź Care sunt echipamentele disponibile folosite în procesul de furnizare a 
serviciilor acolo unde vă desfășurați activitatea? Notați toate exemplele de 
echipamente care pot fi confecționate sau achiziționate. 

ź Care sunt formularele și listele de verificare care sunt deja folosite? Notați 
formularele sau listele de verificare care pot fi integrate în activitatea zilnică.  

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru este 
necesar. 

Durata Durata exercițiului este de 5 minute pentru activitate și 4 minute pentru 
feedback.

Feedback Verificați dacă există întrebări. 

Note pentru formatori:

ź În comunități (pe teren) poate fi necesară identificarea unor furnizori din domeniul tâmplăriei, 
sudurii și tapițeriei și care dețin deja echipamentul necesar.

4. Organizarea spațiului (15 minute)

Explicați: Am discutat despre spațiul și echipamentele de care avem nevoie pentru a furniza 
servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant. O etapă importantă a activității managerului se 
referă la alocarea responsabilităților pentru a se asigura că spațiul este organizat în mod adecvat. 
Un spațiu bine organizat înseamnă furnizarea serviciilor într-un mod profesionist și eficient. Un 
spațiu organizat în mod necorespunzător va da impresia de lipsă de profesionalism și de 
dezorganizare. 

Explicați: Există patru pași care trebuie aplicați la fiecare spațiu de lucru în orice model de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 
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Manualul formatorului

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în patru grupe.

Instrucțiuni Cereți fiecărei grupe să analizeze cele două exemple de spații organizate 
deficitar descrise în Caietul de exerciții practice, pagina 96.

Indicați-le participanților să utilizeze Manualul participantului și să formuleze 
recomandări pentru organizarea spațiului, a zonelor de lucru și a 
echipamentelor.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți suport atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Durata exercițiului este de 6 minute pentru analiza stării spațiului de lucru și 
4 minute pentru feedback.

Feedback Cereți fiecărei grupe să prezinte recomandările pentru primul exemplu.  

Notați răspunsurile pe tablă.

Repetați pașii pentru cel de-al doilea exemplu.

 1.Evitaţi acumularea de obiecte: eliminați toate 
instrumentele și sculele, părțile componente și 
echipamentele inutile, precum și documentele 
care nu mai sunt de actualitate.

 2.Identificați care sunt acele obiecte pe care le 
folosiți în mod curent: scule, părți componente, 
documente. Obiectele folosite în mod regulat 
trebuie aranjate în așa fel încât să poată fi 
localizate cât mai ușor și rapid.

 3.Sistem și responsabilitate: stabiliți un sistem 
pentru fiecare spațiu de lucru și desemnați un 
responsabil pentru implementarea sistemului.

 4.Monitorizați sistemul pentru a vă asigura că 
schimbarea se permanentizează.
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Exemple de recomandări pentru îmbunătățirea organizării spațiului și echipamentelor 
(participanții pot identifica și alte exemple)

Spațiile pentru activități tehnice și echipamentele:

ź identificarea rolului pe care îl are spațiul pentru activități tehnice (pregătirea produsului, 
efectuarea modificărilor);

ź eliminarea tuturor acelor scule, părți componente și echipamente care nu mai sunt folosite;

ź instalarea unor rafturi pentru depozitarea echipamentelor;

ź raftul sau spațiul de depozitare pentru obiecte folosite în mod frecvent trebuie să fie aproape 
de bancul de lucru;

ź bancul de lucru trebuie să fie curat;

ź întâlniri cu personalul: agrearea sistemului și alocarea responsabilității pentru implementare.

Spațiu în comunitate (pe teren) pentru activități din domeniul clinic și tehnic:

ź masă pentru aranjarea sculelor și a echipamentelor;

ź banc de lucru portabil; 

ź păstrarea sculelor în cutie;

ź paravan pentru a delimita o zona folosită pentru efectuarea evaluării ;

ź suprafață pentru efectuarea evaluării și suporturi pentru picioare.

5.Acțiuni pentru manageri - recapitulare (5 minute)

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Lucrați împreună cu personalul furnizor de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant și cu 
părțile interesate pentru:
ź a identifica spațiul și echipamentele 

corespunzătoare modelului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant; 

ź a integra documentele și listele de verificare în 
etapele procesului de furnizare serviciilor;

ź a organiza spațiul;
ź a stabili sistemele și procedurile pentru fiecare 

spațiu și pentru a desemna responsabilii. 

Cereți-le participanților să utilizeze Caietul de exerciții practice pentru a nota acțiunile 
planificate în vederea organizării spațiului și a echipamentelor.
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B.3. Gama de scaune rulante corespunzătoare
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La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea defini ce înseamnă scaunul rulant corespunzător și perna adecvată;

q vor putea explica de ce sunt importante dimensiunea potrivită a scaunului rulant și 
suportul postural;

q vor putea explica de ce sunt importante cerințele individuale ale utilizatorului și 
caracteristicile mediului în care trăiește, atunci când se face selecția scaunului 
rulant;

q vor discuta despre trei factori care influențează utilizarea în condiții de siguranță a 
produselor și durabilitatea acestora;

q vor discuta despre aspecte legate de crearea unei game de scaune rulante.
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Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: B. 3: Gama de scaune rulante corespunzătoare;

q Manualul și caietul participantului;

q Material video: Chaeli - Beneficiile suportului postural suplimentar;

q Material video: Beneficiile unui scaun rulant corespunzător;

q Material video: Mark și Ryan - Răspunsul la nevoile utilizatorilor de scaun rulant; 

q Mostre de perne pentru reducerea presiunii;

q Document de poziție comun privind furnizarea echipamentelor de mobilitate – de la 
Resurse suplimentare.
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T Adaptați conținutul acestei sesiuni astfel încât conținutul să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q Luați în considerare gama de scaune rulante disponibile local și folosiți-o ca 
exemplu, dacă este posibil.
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q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele.

q Citiți informațiile referitoare la scaunele rulante corespunzătoare din pachetul de 
instruire – nivel de bază și informațiile referitoare la utilizatorii de scaun rulant copii 
din pachetul de instruire – nivel intermediar.

q Citiți capitolul 7 din Document de poziție comun privind furnizarea dispozitivelor de 
mobilitate.
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Manualul formatorului
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1. Introducere

2. Ce înseamnă un scaun rulant corespunzător și o pernă adecvată?

3. Dimensiunea potrivită și furnizarea suportului postural adecvat

4. Nevoile utilizatorului de scaun rulant și caracteristicile mediului în care 
trăiește 

5. Importanța durabilității produsului și a utilizării sale în condiții de siguranță

6. Crearea gamei de scaune rulante disponibile

7. Acțiuni pentru manageri - recapitulare

2

8

10

10

20

25

5

Total durată sesiune 80

1. Introducere (2 minute)

Explicați: În această sesiune vom vorbi despre rolul managerului în parteneriatul cu părțile 
implicate, cu scopul identificării gamei minime de produse care să corespundă cerințelor 
utilizatorilor adulți și copii.

2.C e înseamnă un scaun rulant corespunzător și o pernă adecvată?  (8 minute)

Citiți de pe slide, repetați dacă este necesar. 

Explicați: Fiecare utilizator de scaun rulant are nevoie de o pernă.
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Explicați: Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante definește noțiunea de scaun rulant 
corespunzător.
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Explicați: Tipul de pernă adecvat va depinde de 
nevoile individuale ale utilizatorului de scaun 
rulant. Acesta este motivul pentru care este 
necesar ca furnizorii de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant să aibă disponibilă cel puțin o 
gamă minimă de perne.

Sumarizați: Furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să aibă capacitatea 
de a oferi perne pentru reducerea presiunii.

Întrebați: Punem accent pe importanța pernelor pentru reducerea presiunii deoarece știm că 
prevenirea apariției escarelor este esențială, acestea putând cauza decesul. Puteți să dați 
exemple de categorii de utilizatori de scaun rulant care au nevoie de pernă pentru reducerea 
presiunii?

Cele mai importante răspunsuri:

ź persoane cu leziuni medulare;
ź orice persoană care a avut escare anterior;
ź persoane vârstnice sau cu constituția fragilă;
ź persoane care au probleme de mobilitate sau care își schimbă poziția cu dificultate.

Arătați tuturor participanților cel puțin un tip de pernă pentru reducerea presiunii.

Explicați:

ź Absența pernei adecvate și a instruirii cu 
privire la utilizarea acesteia va avea anumite 
costuri.

ź În țările dezvoltate, speranța de viață medie 
este de 38 de ani de la momentul apariției 
leziunii medulare pentru persoanele care au 
dobândit leziunea la o vârstă între 25 și 34 de 
ani (6). 

ź Dimpotrivă, un studiu din Bangladesh 
sugerează că speranța de viață în urma unei 
leziuni medulare este de 5,36 ani de la 
momentul apariției leziunii; 56,4% dintre 
aceste persoane decedând într-un interval de 
5 ani (7).
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Manualul formatorului
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Explicați: 

ź 80% dintre persoanele cuprinse în acest 
studiu au murit la domiciliu, iar dintre acestea, 
o treime aveau escare la momentul decesului.

Explicați: 

ź Într-un centru de recuperare din Sri Lanka, o 
analiză a costurilor a demonstrat că 
introducerea scaunelor rulante 
corespunzătoare, a pernelor și a saltelelor 
adecvate, precum și a instruirii pacienților 
pentru prevenirea escarelor, pot reduce cu 
70% incidența apariției escarelor pe perioada 
spitalizării și cu 60% cheltuielile pentru 
achiziționarea consumabilelor medicale 
necesare tratamentului acestora.

Conform Raportului OMS privind dizabilitatea (8), într-un spital din Sao Paulo, Brazilia, a fost 
introdus un program de instruire privind reducerea complicațiilor medicale secundare în cazul 
persoanelor cu leziuni medulare. Astfel incidența escarelor s-a redus cu 23%.

Explicați: Accesul la perne adecvate și la instruire pentru folosirea acestora constituie o parte 
importantă a prevenirii problemelor de sănătate. Pachetul de instruire – nivel de bază explică 
modul de confecționare a pernelor pentru reducerea presiunii. Informațiile pentru modificarea 
unei astfel de perne sunt cuprinse în modulul de nivel intermediar. Frecvent, confecționarea 
pernelor presupune identificarea unui furnizor constant pentru achiziționarea de burete/spumă 
de bună calitate.

Explicați: Pentru a furniza un scaun rulant cu dimensiunea potrivită, este nevoie de o gamă 
care să includă mai multe mărimi, inclusiv opțiuni pentru copii.

3. Dimensiunea potrivită și furnizarea suportului postural adecvat (10 minute)
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Faceți clic pentru ca imaginile să apară 
consecutiv.

Întrebați: Ce vedeți în aceste imagini?

Cele mai importante răspunsuri:

ź un copil purtând încălțăminte pentru 
adulți; 

ź dimensiunea necorespunzătoare, prea 
mare; 

ź copilul nu se poate deplasa și nu poate 
desfășura diverse activități.

Explicați: Copilul poartă acum pantofi corespunzători, care au măsura potrivită și cu care se 
poate deplasa.

Faceți clic pe imaginea copilului în scaun rulant.

Întrebați: Ce vedem în această imagine?

Cele mai importante răspunsuri:

ź utilizator copil în scaun rulant pentru adulți, măsura greșită; 
ź dificultăți în a se deplasa și a se juca.

Faceți clic pe ultima imagine.

Explicați: modelul și dimensiunea potrivite ale scaunului rulant oferă utilizatorilor copii 
oportunitatea de a desfășura activitățile cât mai bine posibil. 
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Manualul formatorului

Faceți clic pe următoarea imagine, care 
înfățișează pantofi de mărime corespunzătoare.

Explicați: 

ź Nevoia de suport postural diferă de la un 
utilizator de scaun rulant la altul. În consecință 
este nevoie de scaune rulante care furnizează 
diferite tipuri de suport postural.

Explicați: 

ź Utilizatorii care au nevoie de suport postural 
de bază vor folosi un scaun rulant cu 
dimensiunea potrivită.
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Explicați: Utilizatorii care au nevoie de suport postural de nivel intermediar vor folosi un scaun 
rulant cu dimensiunea potrivită și cu dispozitiv de suport postural suplimentar.

Explicați:

ź Gradul de suport postural poate fi crescut prin 
adăugarea dispozitivelor de suport postural 
suplimentar sau prin furnizarea unui sistem de 
poziționare.

Personalul Centrului de Recuperare Western 
Cape din Africa de Sud a documentat 
complicațiile apărute în cazul unui grup de copii 
din diferite școli și centre.

Toți copiii au fost consultați înainte de apariția 
schimbărilor de postură.

Indicați participanților capul de tabel și explicați - 
grupa 1 a primit scaune rulante corespunzătoare 
și suport postural suplimentar pentru trunchi – 
înainte de apariția modificării posturale.

Explicați: Absența suportului postural suplimentar, atunci când este necesar, are consecințe – în 
special în cazul utilizatorilor copii, care trec prin pusee de creștere.

Grupa 2 a primit scaune rulante corespunzătoare fără suport postural adecvat (înainte de apariția 
modificării posturale).

În grupa 1, a cărei membri au beneficiat de suport postural suplimentar, s-a constatat apariția unor 
complicații doar la 0.4% dintre copii (modificări posturale). În cazul copiilor din grupa 2, care nu au 
beneficiat de suport postural suplimentar, 21% dintre ei au prezentat complicații ale posturii 
(modificări posturale).

Consecințele pentru copii și pentru familiile lor și pentru furnizorii de servicii au fost:
ź complicații și mai mult timp petrecut cu programările la furnizorii de servicii pentru utilizatorii de 

scaun rulant;
ź deteriorări ale stării de sănătate;
ź postură incorectă și senzație de disconfort;
ź nivel scăzut de toleranță pentru menținerea poziției așezat (durată scăzută a menținerii unei 

poziții corecte confortabile);
ź participare scăzută în activități educaționale;
ź diminuarea nivelului de calitate a vieții.

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul formatorului



Pachet de instruire pentru manageri

SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

 
Pagina 68

Note pentru formatori: informații suplimentare în cazul în care participanții pun mai 
multe intrebări 

O analiză suplimentară a arătat că următorii factori au crescut riscul apariției complicațiilor de 
ordin postural: 

ź asimetria controlului muscular la nivelul trunchiului;
ź tendințele posturale determinate de mișcări puternice;
ź puseele de creștere;
ź existența leziunilor osoase;
ź lipsa de forță / paralizia la nivelul trunchiului (leziune la nivel înalt).

Prezentare material video: Beneficiile 
suportului postural suplimentar – Chaeli

Cereți participanților să urmărească materialul în 
care Chaeli descrie în ce fel a ajutat-o intervenția 
timpurie prin suport postural suplimentar.

Prezentați materialul video.

Întrebați: Ce părere aveți despre cele spuse de 
Chaeli cu privire la beneficiile intervenției timpurii 
prin furnizarea de suport postural suplimentar?

Validați răspunsurile.
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4. Nevoile utilizatorului de scaun rulant și caracteristicile mediului în care trăiește 
    (10 minute)

Prezentare material video: Beneficiile unui 
scaun rulant corespunzător

Solicitați participanților să urmărească modul în 
care diferitele tipuri de scaune rulante îi ajută pe 
utilizatorii prezentați în film să muncească sau să 
își desfășoare activitățile.

Prezentați materialul video.

Întrebați: Care erau activitățile desfășurate de 
către utilizatorii de scaun rulant din materialul 
video?
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Cele mai importante răspunsuri:

ź lucru (în supermarket, la sala de sport);
ź dans;
ź plimbare (cu mama și câinele);
ź baschet;
ź deplasare (la școală, depășirea barierelor arhitecturale).

Prezentare material video: Răspunsul la nevoile utilizatorului de scaun rulant

Cereți participanților să identifice acele 
caracteristici ale scaunelor rulante care îi ajută pe 
utilizatori să muncească sau să desfășoare 
diverse activități. 

Prezentați materialul video.

Întrebați: Care sunt caracteristicile pe care le-ați 
identificat?
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Cele mai importante răspunsuri:

ź Mark: efectuează propulsia scaunului rulant cu ajutorul membrului inferior, lucru la care 
contribuie suportul de picioare pliabil lateral. In acest fel, există libertate de mișcare la nivelul 
membrelor superioare, pentru a desfășura activitățile.

ź Dawid și Pinky: amândoi pot efectua în mod independent propulsia scaunului rulant – unul cu 
un scaun rulant cu antrenare manuală, iar celălalt cu un scaun rulant cu antrenare electrică.

ź Faizel: poziția roților din spate contribuie la efectuarea propulsiei, spătarul este suficient de 
jos pentru a nu împiedica această acțiune. Nu există suporturi de brațe, ceea ce permite 
accesul facil la mobilierul de birou.

ź Keith și Ralph: Nu există suporturi de brațe, astfel că utilizatorii pot așeza echipamentul pe 
genunchi. Scaunul rulant este configurat corespunzător pentru efectuarea propulsiei.

ź Ryan: scaunul rulant poate fi pliat, iar roțile din spate pot fi îndepărtate cu ușurință. Acest lucru 
îi permite să facă în mod independent transferul în și din mașină.
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Explicați: Materialul video subliniază ideea că 
diferitele tipuri de scaune rulante se potrivesc 
unor medii de utilizare diferite. Atunci când 
utilizatorul primește un produs care nu se 
potrivește folosirii în mediul în care acesta 
trăiește sau lucrează, în mod frecvent scaunul 
rulant va fi abandonat. 

Explicați:

ź În această imagine vedem trei scaune rulante. 
Primele două au fost abandonate pentru că 
necesită reparații și pentru că nu sunt 
disponibile piese de schimb. 

ź Cel de-al treilea echipament de mobilitate este 
un scaun rulant primit prin donație și care, în 
ciuda faptului că e nou, dă senzația de 
instabilitate atunci când este folosit în exterior, 
iar utilizatorul care l-a primit nu se simte în 
siguranță atunci când îl folosește.

ź Acest utilizator deține trei scaune rulante, dar 
niciunul dintre ele nu constituie soluția 
adecvată pentru nevoile sale de mobilitate.
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5. Importanța durabilității produsului și a utilizării sale în condiții de siguranță 
   (20 de minute)

Explicați: Am discutat despre cât de important este ca produsul să corespundă cerințelor 
individuale ale utilizatorului și caracteristicilor mediului în care va fi utilizat. Acum vom analiza 
factorii care influențează gradul de rezistență și modul în care produsele pot fi utilizate în 
condiții de siguranță. 

Întrebați: Ce se întâmplă atunci când un scaun rulant nu este durabil?

Cele mai importante răspunsuri:

ź perioada de utilizare va fi redusă;
ź se va defecta rapid.

Explicați: 

ź Produsele cu un grad scăzut de durabilitate 
trebuie înlocuite mai frecvent decât cele cu o 
durabilitate crescută.

ź Un produs necorespunzător poate să se 
defecteze după un interval de 1-6 luni și astfel 
să fie necesară înlocuirea sa. Un produs 
corespunzător poate dura 3 – 5 ani (de 6 până 
la 10 ori mai mult) și să fie mai eficient din 
punct de vedere al raportului cost - durată.



 
Pagina 71

Cele mai importante răspunsuri:

ź dezmembrarea și eliminarea echipamentului abandonat implică anumite costuri;
ź produsele abandonate ocupă spații importante, care ar putea fi valorificate în alt mod;
ź deseori, se trece cu vederea desemnarea unei persoane care să aibă responsabilitatea și  

autoritatea de a decide cum sunt folosite/depozitate și eliminate echipamentele de 
mobilitate primite donație.
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Întrebați: Care sunt costurile numărului mare de scaune rulante abandonate?

Faceți click pe slide-uri pentru a arăta imaginile.

Explicați:

ź Vom întâlni aceste exemple de grămezi de 
scaune rulante abandonate, care nu mai pot fi 
reparate, în multe țări de pe întregul glob, 
depozitate în încăperi sau abandonate în afara 
centrelor care furnizează servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

 

Explicați: Rolul managerului la achiziționarea 
echipamentelor de mobilitate sau la primirea de 
produse donate este:

ź să se asigure că echipamentele de mobilitate 
sunt adecvate pentru mediul în care vor fi 
utilizate;

ź să se asigure că produsele sunt fiabile atunci 
când sunt utilizate în medii cu teren accidentat 
și dificil;

ź să se asigure că produsele pot fi reparate 
local.

Întrebați: Care sunt furnizorii voștri de scaune rulante?

Potențiale răspunsuri - vor varia în funcție de participanți și de contextul în care își 
desfășoară activitatea:

ź donatori;
ź organizații religioase;
ź producători;
ź furnizori.

Explicați: Utilizatorii de scaun rulant vor produse rezistente, care pot fi folosite în condiții de 
siguranță și care pot fi reparate cu costuri acceptabile. Există câteva întrebări importante care 
trebuie puse cu privire la produsele disponibile la serviciul dumneavoastră de scaune rulante sau 
atunci când doriți să introduceți produse noi în gama de echipamente de mobilitate.
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în trei grupe.

Instrucțiuni Indicați fiecărei grupe de participanți un număr de la 1-3, care va reprezenta 
sarcina de lucru din Caietul de exerciții practice: B.3 Gama de scaune 
rulante corespunzătoare: durabilitate, efectuarea reparațiilor, pagina 98.

Solicitați-le participanților să răspundă întrebărilor de la exercițiul care le-a 
fost indicat. 

Explicați-le participanților că pentru completarea exercițiului pot folosi 
Manualul participantului, precum și cunoștințele și experiența lor.

Comunicați-le participanților că au la dispoziție 5 minute pentru a răspunde 
la întrebări.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Durata alocată pentru pregătirea răspunsurilor este de 5 minute.

Durata etapei de feedback este de 10 minute (în total). Acest interval de 
timp este calculat pentru 3 grupe, dacă există mai multe grupe de 
participanți, modificați durata alocată.

Feedback Cereți fiecărei grupe să prezinte răspunsurile, pe rând.

Faceți referire la informațiile din manual pentru a ghida discuția.

Care sunt întrebările pe care le puteți adresa cu privire la durabilitatea și folosirea în 
condiții de siguranță a produselor furnizate?

ź Produsul are certificate de standard (a trecut teste de performanță și de calitate prevăzute 
de un organism profesionist)? Care au fost rezultatele?

ź Furnizorul prevede o anumită durată de viață a produselor?
ź Furnizorul are un sistem de înregistrare și raportare a defectelor? 
ź Cine sunt ceilalți cumpărători și utilizatori ai produselor lor?
ź Produsul a fost testat de alți utilizatori din țară? Dacă da, care a fost feedback-ul/care au 

fost rezultatele?
ź Există piese de schimb? Piesele de schimb trebuie achiziționate din străinătate sau unele 

dintre ele sunt disponibile și în țară?
ź În cazul în care se rupe cadrul – acesta poate fi reparat pe plan local?

Care sunt acele componente care se defectează sau care se uzează în mod obișnuit?

ź Materialul textil de calitate inferioară se rupe sau se deformează;
ź Roțile din față (axul, anvelopele, rulmenții, furcile);
ź Roțile din spate (axul roții, inelele de antrenare, spițele, rulmenții, anvelopele);
ź Frânele;
ź Suporturile pentru picioare;
ź Pernele.
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Cum calculați care sunt piesele de schimb care trebuie comandate?

ź Întrebați furnizorul echipamentelor de mobilitate dacă are recomandări în acest sens.
ź Identificați care sunt piesele de schimb care pot fi achiziționate local (fie de către furnizorul 

de servicii, fie chiar de către utilizator).
ź Estimați câte întâlniri de monitorizare sunt previzionate pentru următorul an și creați un 

stoc de 30% din necesar – ca punct de plecare.
ź Țineți o evidență clară a numărului de piese de schimb utilizate anual și folosiți aceste 

date pentru a face previzionări referitoare la viitoarele comenzi.

Întrebați: La cine mai puteți apela pentru informații cu privire la durabilitatea și gradul de 
siguranță în utilizarea produselor?

Validați răspunsurile.

ź Solicitați feedback de la utilizatori, prin vizite 
la domiciliu, organizarea de grupuri focus și 
întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor 
pentru persoanele cu dizabilități.

ź Cereți feedback de la alte organizații 
furnizoare de servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant.

ź Achiziționați un număr redus de produse, cu 
scopul de a le testa înainte de a face comenzi 
mai mari.

Explicați:

ź În timpul testării produsului, deseori există 
tendința de a evalua produsul pe baza 
aspectului său fizic.

ź În mod frecvent părerile se schimbă – fie în 
sens pozitiv sau negativ, după utilizarea 
produsului. 

ź Înainte de luarea oricărei decizii, este 
important să testăm produsul prin utilizarea sa 
timp de cîteva luni.

Explicați: A opta etapă din procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
o reprezintă monitorizarea, întreținerea și reparațiile. Toți utilizatorii și membrii familiilor lor 
trebuie instruiți cu privire la operațiuni simple de reparație și întreținere, pentru a prelungi durata 
de viață a produselor. Această secțiune este inclusă în pachetul de instruire nivel de bază.
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Explicați:  Rolul managerului este:

ź Să se asigure că utilizatorii au acces la servicii 
de reparații și întreținere;

ź Să instruiască partenerii pentru ca aceștia să 
poată efectua reparații și operațiuni de 
întreținere;

ź Să identifice furnizorii de servicii de reparații și 
de întreținere din comunitate.

Explicați:  Activitatea de monitorizare va fi discutată ulterior, pe parcursul modulului de instruire.

6. Crearea gamei de scaune rulante disponibile (25 de minute)

Luați în considerare faptul că în anumite situații există un singur tip de scaun rulant disponibil. 

Citiți: exemplul cu privire la introducerea standardelor pentru furnizarea scaunelor rulante de 
către autoritățile din Sri Lanka.

Subliniați: Guvernele care aderă la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități au obligația morală și legală de a respecta standardele în furnizarea echipamentelor 
asistive.

Standarde naționale în furnizarea scaunelor rulante din Sri Lanka

În Sri Lanka a fost inițiat un proces pentru stabilirea standardelor în furnizarea scaunelor 
rulante, care a fost rezultatul a mai mult de trei ani de lobby. Consecința este că produsele 
livrate de către toți furnizorii sau producătorii de scaune rulante trebuie să respecte aceleași 
standarde minime. Atunci când clientul care achiziționează scaunele rulante este statul, ca în 
Sri Lanka, standardele reprezintă o pârghie pentru a crește suma alocată pentru fiecare 
scaun rulant, ajungându-se la echipamente mai durabile și cu un grad de funcționalitate mai 
ridicat, ceea ce aduce beneficii utilizatorilor. În același timp, cumpărătorul are avantajul de a 
putea profita mai mult timp de investiția făcută.

Explicați:
Următoarea activitate se referă la modalitatea prin care părțile interesate pot lucra cu instituții de 
stat sau cu donatori cu scopul de a îmbunătăți procesul de furnizare a scaunelor rulante 
corespunzătoare.
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în trei grupe.

Instrucțiuni Desemnați fiecărei grupe câte un caz descris în Caietul de exerciții practice: 
B.2.2 Gama de scaune rulante corespunzătoare: joc de rol, pag 98.

Cereți-le participanților să citească instrucțiunile.

Explicați-le că au la dispoziție 10 minute pentru a pregăti scenariul indicat.  

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 10 minute pentru pregătirea exercițiului.

Alocați 12 minute (în total) pentru feedback. Acest interval de timp este 
calculat pentru 3 grupe, dacă există mai multe grupe de participanți, 
modificați durata alocată.

Feedback Solicitați fiecărei grupe să prezinte rezolvarea exercițiului.

Pentru a ghida discuțiile legate de această temă, formatorul trebuie să facă 
referire la principiile cuprinse în Capitolul 6 al Documentului de poziție 
comun privind furnizarea echipamentelor de mobilitate.

Principiile furnizării echipamentelor de mobilitate corespunzătoare

Pentru ca țările să respecte obligațiile legate de tehnologia asistivă 
(echipamente de mobilitate) prevăzute în Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, trebuie luate în 
considerare următoarele principii cheie (9):

ź Implicare - persoanele cu dizabilități trebuie implicate în toate stadiile 
furnizării echipamentelor de mobilitate.

ź Accesibilitate - echipamentele de mobilitate și serviciile aferente trebuie 
să fie accesibile tuturor persoanelor care au nevoie de ele.

ź Adaptabilitate – echipamentele de mobilitate și serviciile aferente trebuie 
să fie adaptate și modificate astfel încât să corespundă nevoilor 
persoanei.

ź Preț accesibil - echipamentele de mobilitate și serviciile aferente trebuie 
să fie accesibile din punct de vedere financiar.

ź Disponibilitate – trebuie să existe suficient spațiu, personal și produse 
pentru a răspunde cererii, iar serviciile să fie furnizate cât mai aproape 
posibil de comunitățile din care oamenii fac parte.

ź Calitate - produsele, spațiile și serviciile trebuie să respecte standarde de 
calitate adecvate.
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7. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (5 minute) 

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Explicați: Colaborarea cu personalul furnizor de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant și cu 
părțile interesate pentru:

ź identificarea nevoilor utilizatorilor și a celor mai 
importante caracteristici ale echipamentelor de 
mobilitate, care să răspundă acestor nevoi;

ź identificarea unei game adecvate de scaune 
rulante corespunzătoare, de perne și de piese 
de schimb;

ź identificarea surselor potrivite de materiale 
pentru confecționarea adaptărilor necesare 
pentru produsele furnizate;

ź discutarea, împreună cu părțile interesate, a 
raportului cost – beneficii care decurge din 
furnizarea scaunelor rulante și a pernelor 
corespunzătoare.

Cereți participanților să utilizeze Caietul de exerciții practice pentru a nota acțiunile pe care le 
vor desfășura cu scopul de a îmbunătăți gama de scaune rulante corespunzătoare disponibile 
la furnizorul de servicii unde își desfășoară activitatea.
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B.4. Organizarea resurselor umane

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea descrie patru dintre rolurile pe care le deține echipa de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant; 

q vor cunoaște necesarul de resurse umane pentru furnizarea serviciilor de nivel de 
bază și de nivel intermediar;

q vor putea planifica integrarea de noi roluri în orarul de lucru al personalului;
q vor putea estima capacitatea anuală de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 

scaun rulant.

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: B.4.: Organizarea resurselor umane;

q Manualul participantului și Caietul de exerciții practice.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q analizați modelele de procese de furnizare a serviciilor din respectiva regiune și 
modalitatea prin care furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant poate fi 
integrată.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Rolurile în echipa de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

3. Implicarea personalului în planificarea activității de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant.

4. Încurajarea muncii în echipă.

5. Evaluarea capacității de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant.

6. Acțiuni pentru manageri - recapitulare.

2

10

5

5

25

3

Total durată sesiune 50
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom discuta despre rolul pe care îl deține managerul în 
organizarea personalului, pentru ca echipa să își asume diferitele roluri și responsabilități. Vom 
pune accentul pe patru roluri cheie: clinic, tehnic, de instruire și administrativ.

2. Rolurile în echipa de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
    (10 minute)

Explicați: 

ź O persoană poate deține mai multe astfel de 
roluri sau poate desfășura activități specifice 
unei singure etape a procesului în 8 pași. 

ź Diferiți membri ai echipei pot fi responsabili 
pentru diferite roluri. 

ź În anumite situații, personalul care face parte 
din organizații diferite poate colabora pentru a 
acoperi toata gama de roluri necesare sau 
diferiți pași din procesul de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorilor de scaun rulant.

Explicați: 

ź Furnizarea serviciilor de nivel intermediar 
presupune că personalul deține cunoștințele 
necesare și că are experiență în furnizarea 
serviciilor la nivel de bază.

ź Luați în considerare varianta instruirii unei noi 
echipe pentru a furniza servicii de nivel de 
bază, pentru a permite echipei existente să 
progreseze către furnizarea de servicii de nivel 
intermediar.

Explicați: Cea dintâi responsabilitate a managerului este să identifice care sunt acele resurse 
umane existente sau noi care vor îndeplini diferite roluri în procesul de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant. Dacă sunt implicate persoane și din alte organizații, managerii 
din fiecare organizație trebuie să colaboreze.

Explicați: Rolurile din cadrul echipei de furnizare a serviciilor pot fi îndeplinite de către 
persoane cu pregătire și experiență profesională variate, cu condiția ca aceste persoane să 
beneficieze de instruire adecvată. Acesta este motivul pentru care mai multe tipuri de organizații 
pot fi implicate în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în funcție de organizația din care fac parte. Se 
recomandă ca participanții care aparțin aceleiași organizații să lucreze 
împreună. Nu este nevoie să formați grupe de lucru dacă participanții fac 
parte din aceeași organizație.

Instrucțiuni Explicați că există un model de tabel gata completat, care include 
principalele roluri ale personalului din cadrul unei echipe de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Participanții trebuie să pună în dreptul fiecărui rol numele persoanei care va fi 
responsabilă de desfășurarea respectivei activități. Reamintiți-le că o 
persoană poate avea mai multe roluri. 

În cazul în care componența echipelor nu a fost încă stabilită, participanții 
trebuie să se gândească cine poate îndeplini fiecare rol.

Dacă există manageri care gestionează mai multe sisteme de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, ei trebuie să enumere rolurile 
pentru fiecare echipă pe care o coordonează. 

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru efectuarea exercițiului.

Feedback Întrebați dacă participanții au observații referitoare la această activitate?

Explicați că este esențial ca responsabilitatea pentru îndeplinirea fiecărui rol 
să îi fie alocată unui membru al echipei de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant. 

3. Implicarea personalului în planificarea activității de furnizare a serviciilor 
    pentru utilizatorii de scaun rulant (5 minute)

Explicați: În secțiunea despre determinarea schimbării, am discutat despre importanța implicării 
personalului în planificarea activității.

Întrebați: De ce este importantă implicarea personalului?

Cele mai importante răspunsuri:

ź rezistența la schimbare este, de obicei, rezultatul faptului că personalul nu cunoaște ce 
presupune această schimbare;

ź oamenii sunt mai dispuși să sprijine procesul de schimbare atunci când participă la crearea 
acestuia;

ź personalul are experiență și idei cu privire la modalitatea de a iniția sau de a îmbunătăți 
sistemul de furnizare a serviciilor. 
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4. Încurajarea lucrului în echipă (5 minute)

Explicați: atunci când membrii echipei lucrează 
împreună și sunt implicați în activitatea de 
planificare, ne putem aștepta la următoarele 
rezultate:

ź demararea procesului prin care se ajunge la 
crearea unei echipe;

ź încurajarea lucrului în echipă.

Explicați: Odată ce s-a format echipa, este important ca membrii acesteia să lucreze împreună 
cu scopul de a iniția sau de a îmbunătăți procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant.

Explicați: 

Stabilirea planului de activitate săptămânal și a 
planului de activitate lunar, împreună cu întâlnirile 
de echipă care au loc la intervale regulate, sunt 
două dintre activitățile cheie care contribuie la 
coordonarea echipei și la desfășurarea cât mai 
eficientă a activității. Acest lucru este valabil 
pentru orice activitate de tip clinic sau tehnic.

ź planificarea săptămânală, bisăptămânală sau 
planificarea lunară;

ź întâlniri ale echipei care au loc săptămânal, o 
dată la două săptămâni sau lunar.

5. Evaluarea capacității de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
    (25 de minute)

Explicați: În cele ce urmează, vom discuta despre modalitatea de a planifica parametrii care 
definesc capacitatea de furnizare a serviciilor, atunci când inițiem un sistem de furnizare a 
serviciilor sau când avem ca scop îmbunătățirea unui astfel de sistem existent.

Explicați: Capacitatea de furnizare a serviciilor 
depinde de:

ź numărul personalului disponibil pentru 
activitatea de furnizare a serviciilor de acest 
tip;

ź stocul anual de produse, corelat cu bugetul 
pentru achiziționarea produselor.
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Subliniați faptul că vom pune accentul pe legătura dintre capacitatea personalului și numărul 
anual al utilizatorilor care beneficiază de serviciile furnizate. Partea referitoare la buget va fi 
abordată în următoarea sesiune.

Explicați: Există o corelație directă între numărul de personal și orele de lucru aferente și 
capacitatea anuală a furnizorului de servicii pentru programări noi și pentru programări pentru 
monitorizare.

Explicați:

ź Se recomandă ca cel puțin două persoane din 
cadrul organizației să parcurgă programele de 
instruire pentru nivel de bază și nivel 
intermediar.

ź Dacă în organizație există o singură persoană 
care a parcurs modulele de instruire, 
organizația este vulnerabilă din punct de 
vedere al livrării acestor servicii. Dacă 
persoana părăsește organizația, se pierd 
cunoștințele și experiența în domeniu.

Explicați:

ź Trebuie calculat numărul de săptămâni de 
lucru disponibile în fiecare an, deducând zilele 
aferente sărbătorilor naționale și concediului 
anual.

ź Acest lucru va influența numărul de utilizatori 
de scaun rulant care vor fi deserviți în fiecare 
an.

Cereți participanților să calculeze numărul de săptămâni de lucru disponibile anual, în cazul 
organizațiilor unde își desfășoară activitatea. Reamintiți-le să scadă zilele de sărbători naționale 
și zilele de concediu de odihnă ale personalului.

Explicați: De regulă, săptămâna de lucru are cinci zile lucrătoare. Cu toate acestea, este 
posibil ca personalul să nu poată dedica toate cele cinci zile activității de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant.
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Explicați: 

ź Este nevoie de o estimare a numărului de zile 
rezervate săptămânal activităților legate de 
furnizarea serviciilor. Trebuie avut în vedere și 
scăzut timpul alocat întâlnirilor săptămânale, 
întocmirii documentației, verificării stocului, 
precum și pauzelor. 

ź Acest lucru va avea impact asupra numărului 
de utilizatori de scaun rulant pe care echipa îi 
poate vedea săptămânal.

ź Dacă un membru al echipei are și un alt rol, în 
afara furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant, este important să se stabilească 
care este bugetul de timp disponibil pentru 
fiecare activitate.

Explicați: Ca punct de plecare în activitatea de planificare, vom lua în considerare numărul de 
utilizatori cu cerințe de nivel de bază și de nivel intermediar pe care furnizorul de servicii îi 
poate deservi în decursul unei zile.

Există un număr mare de factori care vor influența această estimare. De exemplu, dacă 
personalul este nou sau experimentat sau dacă scaunul rulant furnizat necesită efectuarea 
unor modificări sau nu etc. Aceste situații vor fi abordate în detaliu în următoarea secțiune, cea 
care se referă la gestionarea unui sistem de furnizare a serviciilor.

ź O echipă cu experiență în domeniu va putea 
furniza servicii de nivel de bază unui număr de 
doi utilizatori, pe zi.

ź O echipă cu experiență în domeniu va putea 
furniza servicii de nivel intermediar unui 
utilizator pe zi.

Notă: această estimare se bazează pe modelul 
de furnizare a serviciilor pe parcursul unei zile: de 
la etapa 2 – evaluarea la etapa 7 – instruirea 
utilizatorului de scaun rulant. Estimările trebuie 
ajustate în fiecare caz, pentru a fi în acord cu 
modelul pe care se bazează procesul de 
furnizare a serviciilor.

Faceți referire la fișierul excel din prezentarea PPT.

Explicați: vom parcurge acum un proces care îi va ajuta pe manageri că calculeze numărul 
anual de utilizatori de scaun rulant care pot beneficia de pe urma activității de furnizare a 
serviciilor destinate lor.



Prezentați fișierul excel și explicați că primele 
două linii trebuie să conțină datele referitoare la 
modelul de activitate folosit de către participanți.

ź Care este numărul de zile lucrătoare pe 
săptămână?

ź Care este numărul de zile lucrătoare pe an?

Faceți referire la informațiile care sunt deja 
incluse, pentru a calcula capacitatea de furnizare 
a serviciilor.

ź Introduceți numărul de utilizatori de scaun 
rulant care beneficiază zilnic de aceste 
servicii; x1 pentru nivel intermediar și x2 
pentru nivel de bază.

ź Calculați numărul de utilizatori care 
beneficiază săptămânal de serviciile furnizate: 
valoarea zilnică x numărul de zile lucrătoare 
din fiecare săptămână.

ź Calculați numărul de utilizatori care 
beneficiază anual de serviciile furnizate: 
valoarea săptămânală x numărul de 
săptămâni lucrătoare.

ź Luați în considerare o valoare de 15% pentru 
evenimente neplanificate și pierderi în termeni 
de zile lucrătoare, pe care o veți scădea din 
valoarea totală.

ź Estimați capacitatea anuală de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Cereți unuia dintre participanți să prezinte cifrele estimate și înregistrați-le în fișierul excel.

Explicați: Acest calcul nu include cea de-a opta etapă a procesului de furnizare a serviciilor, și 
anume monitorizarea. Planificarea acestei activități va fi abordată într-o sesiune ulterioară.

Sumarizați: Analizați valorile care reprezintă totalul pentru servicii nivel de bază și nivel 
intermediar. Sunt aceste valori mai mari sau mai mici decât v-ați așteptat? Încurajați 
participanții să discute pe marginea cifrelor obținute.

Explicați: Vom reveni asupra acestor cifre în secțiunea care se referă la gestionarea procesului 
de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 
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6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (3 minute)

Citiți de pe slide, repetați dacă este necesar. 

Cereți participanților să lucreze cu Caietul de exerciții practice și să noteze care sunt acțiunile 
lor pentru organizarea resurselor umane. 
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B.5. Ce costuri implică furnizarea serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant?

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor ști să identifice liniile de buget cheie ale procesului în 8 pași de furnizare a serviciilor;
q vor putea explica cel puțin două beneficii ale partajării costurilor în cazul serviciilor 

integrate;
q vor putea explica cel puțin două beneficii ale partajării costurilor în cazul 

parteneriatelor cu alte organizații. 

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: B.5: Care sunt costurile furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant?

q Manualul și caietul participantului;
q flipchart;
q pixuri cu cerneală albastră, neagră și roșie.

C
O

N
T

E
X

T Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q se pornește de la premisa că participanții au abilitățile necesare pentru generarea 
de bugete. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele

q Pregătiți coala de flipchart cu capul de tabel pentru buget pe tablă și lăsați spațiu 
pentru a trece liniile de buget sugerate.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Ghid pentru buget

3. Beneficiile serviciilor integrate

4. Beneficiile partajării costurilor prin parteneriate

5. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

2

20

20

13

5

Total durată sesiune 60
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Este important să identificăm ce costuri implică implementarea celor opt etape ale 
procesului de furnizare a serviciilor, chiar de la stadiul inițierii acestui proces. În această sesiune 
vom discuta despre modalitatea de a calcula care sunt costurile pentru demararea sau 
îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor. De asemenea, vom vedea care sunt diferitele 
metode de partajare a costurilor

2. Ghid pentru buget (20 de minute)

Faceți referire la categoriile de buget de pe coala de flipchart.

Explicați că veți lucra cu liniile de buget aferente acestor categorii de cheltuieli.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în trei echipe. Pentru această activitate, participanții nu 
vor folosi Caietul de exerciții practice.

Instrucțiuni Indicați categoriile de buget de pe coala de flipchart.

Rugați participanții să se uite la afișul cu cele opt etape de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și să se gândească la fiecare 
etapă. 

Cereți fiecărei echipe să discute care sunt acele linii de buget pe care le-ar 
include la fiecare dintre aceste categorii. 

Toți participanții: prin rotație, fiecare grup va prezenta ideile pentru fiecare 
categorie de buget.

Monitorizare Încurajați participanții să răspundă.

Durata Alocați 5 minute pentru discuții și 10 minute pentru feedback.

Feedback Notați răspunsurile pe coala de flipchart.

Indicați-le participanților modelul de buget completat din Caietul de exerciții 
practice, pagina 104. 

Luați în considerare faptul că este posibil ca unii furnizori de servicii să aibă 
linii de buget suplimentare, care nu sunt menționate aici. De asemenea, nu 
toți furnizorii de servicii vor utiliza toate liniile de buget enumerate. 

Cereți  participanților să utilizeze Caietul de exerciții practice. Încurajați-i să 
noteze ideile referitoare la fiecare linie de buget (5 minute). Faceți referire la 
informațiile din continuare.
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Note pentru formatori

Tipul de cheltuieli Comentarii

Costuri inițiale

Proiectarea produsului

Aprovizionarea cu o gamă de 
produse

Unelte

Echipamente

Clădire/ spații Posibilitatea de a include costuri de construcție/ renovare/ 
reamenajare

Stoc de materiale .

Costuri operaționale

Scaune rulante Stoc de scaune rulante - în funcție de estimarea capacității de 
furnizare a serviciilor și de anticiparea nevoilor utilizatorilor de 
scaun rulant.

Piese de schimb Este utilă crearea unui stoc de piese de schimb care sunt 
necesare în mod frecvent.

Materiale Necesarul de materiale pentru efectuarea modificărilor este mai 
mare în cazul serviciilor de nivel intermediar decât în cazul 
celor de nivel de bază.

Transportul produselor Livrarea și taxele vamale în cazul scaunelor rulante importate. 
Transportul scaunelor rulante la centre satelit.

Resurse umane

ź Management În ghidul de buget sunt enumerate diverse poziții din cadrul 
echipei. Nu există așteptarea ca fiecare echipă care furnizează 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant să aibă această 
componentă.

Bifele (vezi foaia de calcul) reprezintă activitățile din etapele 
procesului de furnizare a serviciilor. Există posibilitatea ca 
același membru al echipei să fie responsabil de implementarea 
mai multor activități.

ź Personal cu atribuții clinice

ź Personal cu atribuții 
tehnice

ź Instructor/instructor-
utilizator de scaun rulant

ź Administrator

Transport local

ź Costuri de transport local         
pentru personal

De exemplu: monitorizare, servicii furnizate în comunitate, 
instruirea rețelelor de surse de trimitere

ź Transport local pentru 
beneficiarii serviciilor

Deplasarea la sediul furnizorului de servicii, conform 
programărilor.

Cazare pentru beneficiarii 
serviciilor

Costul pentru cazarea beneficiarilor serviciilor în cazul în care 
aceștia au nevoie să rămână peste noapte (dacă furnizorul 
acoperă acest tip de costuri).

Tipărituri Formulare, liste de verificare și informații pentru utilizatori.
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Consumabile De exemplu: lipici, ață, vopsea etc

Înlocuirea sculelor Deoarece sculele se uzează trebuie incluse fonduri pentru 
înlocuirea acestora.

Cheltuieli indirecte Trebuie luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, furnizarea 
apei, chiria - pentru diversele activități (de tip clinic, tehnic, de 
depozitare, instruirea utilizatorilor, pentru birouri).

Instruirea personalului Trebuie luate în considerare toate costurile de instruire pentru 
personalul furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant.

Instruirea partenerilor/
rețelelor de surse de 
trimitere

Costurile activităților de instruire/ conștientizare destinate 
partenerilor, organizațiilor și rețelelor de surse de trimitere.

Strângere de fonduri Orice activitate care are ca scop strângerea de fonduri trebuie 
bugetată.

Monitorizare și evaluare Costurile asociate activităților de monitorizare și evaluare - de 
exemplu, vizitarea utilizatorilor de scaun rulant pentru 
obținerea feedback-ului. Costurile pot include deplasarea sau 
personalul suplimentar necesar. 

3. Beneficiile serviciilor integrate (20 de minute)

Întrebați: Există printre participanți persoane care desfășoară activitatea de furnizare a 
serviciilor conform modelului de servicii integrate?

Validați răspunsurile.
.

Explicați: 

ź Serviciile integrate, care folosesc în mod 
eficient același spațiu, înseamnă posibilitatea 
de a partaja costuri, spre deosebire de crearea 
unui sistem individual de furnizare de servicii.

.
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Explicați (exemplu): 

ź Furnizarea serviciilor de ortezare și protezare 
2necesită o suprafață de aproximativ 170 m .

ź Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant - nivel de bază necesită o 

2suprafață de aproximativ 100 m .
ź Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 

scaun rulant - nivel intermediar necesită o 
2suprafață de aproximativ 140 m .

ź Total necesar dacă fiecare tip de furnizare de 
2servicii deține un spațiu individual: 410m .

ź Total necesar dacă aceste servicii se 
2furnizează integrat: 200 - 250m .

ź Acest lucru înseamnă că spațiul necesar se 
poate reduce cu aproape 40 - 50%, ceea ce 
are ca rezultat reducerea costurilor de 
finanțare a spațiului sau de construcție a 
acestuia.

Activitate

Grupe Întregul grup de participanți. 

Instrucțiuni Dacă niciunul dintre participanți nu își desfășoară activitatea conform 
modelului de servicii integrate, parcurgeți exemplul de mai jos:

Analizați fiecare linie de buget din model și discutați care sunt acele 
categorii de cheltuieli care pot fi reduse sau partajate în cazul modelului de 
servicii integrate. Notă: nu există răspunsuri în totalitate corecte sau 
eronate. Scopul este identificarea beneficiilor modelului de furnizare a 
serviciilor integrate.

Explicați:
Încercuiți cu pix negru toate costurile care pot fi reduse. 
Încercuiți cu pix albastru toate costurile care pot fi partajate.
Încercuiți cu pix roșu toate costurile pentru care este nevoie de strângere 
de fonduri (unele dintre costuri vor fi încercuite atât cu roșu, cât și cu 
albastru).

Monitorizare Încurajați participanții să răspundă 

Durata Alocați15 minute pentru efectuarea exercițiului.

Feedback Cereți participanților să-și prezinte opiniile cu privire la serviciile integrate.

Subliniați faptul că aceasta nu este singura metodă de a reduce costurile, 
partajarea cheltuielilor prin parteneriate cu alte organizații constituie o altă 
modalitate în acest sens.
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Scenariu pentru un model de servicii integrate: în cazul în care participanții nu au 
experiență în acest domeniu, prezentați-le exemplul de mai jos. 

Un centru de protezare și ortezare intenționează să integreze în activitatea sa un proces de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Au fost alese două persoane din 
echipă, care au participat la modulul de instruire pentru furnizarea serviciilor destinate 
utilizatorilor de scaun rulant - nivel de bază. 

Cele două persoane instruite vor desfășura activități de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant trei zile pe săptămână, iar două zile pe săptămână vor furniza 
servicii de protezare și ortezare. 

În atelier a fost alocat un spațiu pentru un tehnician de scaune rulante. Departamentul de 
terapie a eliminat echipamentele defecte și nefolosite, astfel creându-se un spațiu de lucru 
pentru personalul cu atribuții clinice.

Spațiul exterior, dedicat testării abilităților de mobilitate a fost modificat prin includerea unor 
bariere suplimentare pentru exersarea abilităților de manevrare a scaunului rulant.

Sugestii pentru partajarea costurilor 

Stocul de materiale
Salariile personalului
Echipamentele
Uneltele
Transportul local (depinde de modelul de furnizare a serviciilor utilizat)
Monitorizarea și evaluarea
Strângerea de fonduri
Instruirea partenerilor / instruirea surselor de trimitere
Înlocuirea sculelor
Consumabile
Tipărituri 
Cazarea beneficiarilor
Personalul

Sugestii pentru reducerea costurilor 

Clădirea / spațiile
Cheltuielile generale

Sugestii pentru suplimentarea fondurilor

Stocul de scaune rulante
Piesele de schimb
Modificarea spațiului pentru dobândirea abilităților de manevrare a scaunului rulant (costurile 
vor fi reduse pentru că o mare parte din acest spațiu există deja)
Unele unelte
Unele echipamente
Tipărituri 
Instruirea personalului
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4. Beneficiile partajării costurilor prin parteneriate (13 minute)

Explicați: Organizațiile pot crea parteneriate în vederea partajării costurilor. 

Întrebați: Puteți să dați exemple de partajare a costurilor în ceea ce privește furnizarea produselor?

Încurajați participanții să răspundă.

Explicați: 

ź Organizațiile internaționale și furnizorii de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant pot 
împărți costurile produselor.

ź Beneficii pentru furnizorul de servicii: prețul 
produselor devine mai accesibil utilizatorilor de 
scaun rulant.

ź Beneficii pentru organizația internațională: 
dovada că activitatea furnizorului de servicii 
este sustenabilă din punct de vedere financiar

Întrebați: Puteți să dați exemple de partajare a costurilor în ceea ce privește furnizarea 
serviciilor (personal, spații, transport)?

Încurajați participanții să răspundă.

Explicați: 

Parteneriatele la nivel de comunitate permit 
furnizorului de servicii care își desfășoară 
activitatea la sediu să aibă acces mai ușor la 
utilizatorii de scaun rulant din respectivele 
comunități.

ź Partenerul poate fi în măsură să contribuie cu 
spațiu sau cu personal. 

ź De asemenea, există posibilitatea ca 
partenerul să aibă capacitatea de a pune la 
dispoziție personalul care să fie instruit pentru 
implementarea anumitor etape ale procesului 
de furnizare a serviciilor – de exemplu, 
trimiterea, monitorizarea și instruirea 
utilizatorului de scaun rulant.

ź Beneficii pentru utilizatorii de scaun rulant: 
reducerea cheltuielilor, inclusiv a celor de 
deplasare.

ź Beneficii pentru furnizorul de servicii: 
oportunitatea extinderii activității în comunitate, 
fără a susține financiar un model de furnizare 
care să fie situat în respectiva comunitate.

Întrebați: Puteți să dați exemple de partajare a costurilor necesare pentru instruire?

Încurajați participanții să răspundă.
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Explicați:

Există posibilitatea ca organizațiile internaționale 
sau private să finanțeze activitatea de instruire:

ź Beneficii pentru utilizatorii de scaun rulant: 
îmbunătățirea stării de sănătate, creșterea 
gradului de confort și a funcționalității, pentru 
creșterea nivelului de participare.

ź Beneficii pentru finanțator: creșterea capacității 
unei organizații de a răspunde mai bine 
nevoilor persoanelor cu dizabilități de 
mobilitate. Poate ajuta organizațiile private în 
privința atingerii obiectivelor de responsabilitate 
socială. 

Explicați: După planificarea modelului de furnizare a serviciilor și generarea bugetului, este 
necesară identificarea potențialelor surse de finanțare. Mai multe informații despre modalități de 
finanțare pentru demararea procesului de furnizare a serviciilor și pentru acoperirea costurilor 
de funcționare găsim în secțiunea C4: Planificarea sustenabilității financiare.

5. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (5 minute) 

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Colaborarea cu personalul furnizor de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant și cu părțile 
interesate pentru:

ź folosirea sistemului de servicii integrate atunci 
când se stabilește modelul de furnizare a 
serviciilor;

ź stabilierea parteneriatelor la nivel de 
comunitate atunci când se planifică furnizarea 
serviciilor;

ź pregătirea unui buget pentru furnizarea 
serviciilor destinate utilizatorilor de scaun 
rulant.

Cereți participanților să lucreze cu Caietul de exerciții practice și să noteze care sunt acțiunile 
pe care le vor desfășura pentru identificarea costurilor necesare demarării și funcționării 
procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
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C: Gestionarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q�vor putea explica diferența dintre monitorizare și evaluare;
q    vor ști să descrie modalitatea de a pregăti un plan de furnizare a serviciilor;
q    vor discuta cel puțin trei modalități de creștere a gradului de eficiență în furnizarea 

serviciilor;
q    vor putea descrie metodele de obținere a feedback-ului din partea utilizatorilor de 

scaun rulant. 

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: C1: Cum stabilesc că activitatea mea este eficientă?
q Manualul și caietul participantului;
q Post-it-uri;
q Instrument pentru măsurarea gradului de participare socială la momentul evaluării; 
q Instrument pentru măsurarea gradului de satisfacție și a rezultatelor la momentul 

efectuării monitorizării.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q luați în considerare varianta de a completa în avans câteva chestionare, împreună 
cu utilizatori de scaun rulant, chestionare pe care să le folosiți în timpul sesiunii de 
instruire.

q luați în considerare varianta analizei unui plan de furnizare a serviciilor și corelarea 
acestuia cu cadrul general de planificare a furnizării serviciilor. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Ce sunt monitorizarea și evaluarea?

3. Furnizarea eficientă a serviciilor

4. Importanța feedback-ului oferit de către utilizatori

5. Întocmirea unui plan de furnizare a serviciilor

6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

2

10

20

23

15

5

Total durată sesiune 75

C.1.Cum stabilesc că activitatea mea este eficientă?
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Următoarea secțiune va pune accentul pe gestionarea unui sistem de furnizare a 
serviciilor. Vom vorbi despre rolul managerului în creșterea gradului de eficiență a serviciilor pe 
baza unui plan de acțiune anual.

2. Ce sunt monitorizarea și evaluarea? (10 minute)

Explicați: Monitorizarea și evaluarea (M&E) ajută managerul să aibă o imagine asupra a ceea 
ce se întâmplă (sau nu se întâmplă) ca rezultat al activității echipei sale. De asemenea, 
contribuie la înțelegerea, atât de către manager, cât și de către echipă, a aspectelor care 
funcționează sau nu, precum și a opiniei utilizatorilor sau a părților interesate.

Întrebați: cum ați descrie voi activitatea de 
monitorizare? 

Explicați: Monitorizarea măsoară performanța. 
Oferă o imagine a modului în care sunt furnizate 
serviciile la un anumit moment.  

Întrebați: cum ați descrie voi activitatea de 
evaluare? 

Explicați: Evaluarea merge cu un pas mai 
departe decât monitorizarea. 

ź Oferă o imagine a impactului pe care procesul 
de furnizare a serviciilor îl are asupra celor 
care beneficiază de ele. 

Explicați că veți analiza mai atent diferențele 
fundamentale dintre monitorizare și evaluare.

Întrebați: Când are loc fiecare?

Explicați: Monitorizarea se desfășoară constant, 
pe tot parcursul anului. Evaluarea are o frecvență 
mai redusă și poate fi desfășurată anual.

Întrebaţi: Ce se măsoară?

Explicați: De regulă, monitorizarea măsoară eficiența în activitățile de furnizare a serviciilor, în 
utilizarea resurselor și numărul de beneficiari. 

De regulă, evaluarea măsoară eficacitatea, adică impactul pe care furnizarea serviciilor îl are 
asupra indivizilor și al comunităților și gradul de sustenabilitate al procesului, în ansamblu.
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în patru grupe.

Instrucțiuni Explicați: Există mai multe exemple ale beneficiilor pe care le au 
monitorizarea și evaluarea, iar scopul este să vedem care dintre echipe 
poate identifica cel mai mare număr de astfel de avantaje. 

Cereți-le participanților să noteze fiecare idee pe câte un post-it.

Afișați post-it-urile pe o coală de flipchart, pe măsură ce participanții 
identifică exemple de beneficii.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru efectuarea exercițiului.

Feedback Păstrați post-it-urile cu răspunsuri pe coala de flipchart, pe tot parcursul 
sesiunii. 

Validați răspunsurile participanților. 

Cele mai importante răspunsuri:

ź oferă informații importante în vederea creșterii calității procesului de furnizare a 
serviciilor;

ź oferă informații care contribuie la deciziile legate de achiziționarea de produse; 
ź ajută la limitarea costurilor prin creșterea eficienței, precum și la justificarea finanțărilor 

actuale și viitoare;
ź permite furnizorilor să demonstreze finanțatorilor eficiența procesului de furnizare a 

serviciilor - inclusiv reprezentanților autorităților și donatorilor organizații non-guverna-
mentale;

ź ajută la identificarea și cuantificarea nevoilor nesatisfăcute;
ź contribuie la alocarea corespunzătoare a resurselor;
ź crește nivelul de conștientizare cu privire la beneficiile serviciilor pentru utilizatorii de 

scaun rulant;
ź duce la dezvoltarea unor parteneriate mai puternice cu beneficiarii serviciilor de acest tip.
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3. Furnizarea eficientă a serviciilor (20 de minute)

Explicați: Ne-am referit mai devreme la ce înseamnă crearea unui sistem de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și la aspectele care contribuie la creșterea gradului 
de eficiență, inclusiv la:

ź Acțiuni pentru generarea de servicii echitabile;
ź Acțiuni pentru îmbunătățirea activității de 

trimitere și programare;
ź Organizarea spațiilor și stabilirea sistemelor și 

procedurilor; 
ź Acțiuni pentru creșterea nivelului de calitate a 

produselor disponibile.

Explicați: Este important să monitorizăm și să 
evaluăm gradul de eficiență al sistemelor și 
procedurilor care corespund fiecărei etape a 
procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

Explicați: Atunci când planificăm modalitatea de monitorizare și evaluare a procesului de 
furnizare a serviciilor, se recomandă să folosim un cadru care are trei pași. Mai multe detalii 
găsim în schema 3.5 din Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante.

Prezentați activitatea de grup și explicați faptul că vom analiza modalitatea prin care putem să 
stabilim gradul de eficiență a activității de furnizare a serviciilor.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în grupe alcătuite din persoane care lucrează în 
cadrul aceleiași organizații sau în organizații care au activități similare.

Desemnați care sunt grupele care vor lucra la completarea secțiunii hașu-
rate a tabelului și care sunt grupele care vor complete partea nehașurată a 
tabelului din secțiunea C1.1 Monitorizarea din Caietul de exercitii.

Instrucțiuni Explicați tabelul: 
ź prima coloană cuprinde aspectele și activitățile care trebuie monitorizate;
ź a doua coloană enumeră posibili indicatori de performanță;
ź a treia coloană prezintă metode de obținere a informațiilor pentru a 

compara obiectivele cu rezultatele (care ar trebuie să fie de fapt 
situația). 

Explicați în ce constă activitatea:
ź unele dintre rubricile tabelului au fost completate pentru a oferi un punct 

de pornire. Restul de rubrici trebuie completate.

Întrebați de ce este important să înregistrăm aceste informații.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru parcurgerea exercițiului și 10 minute pentru a 
discuta informațiile care au fost trecute în tabel.
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Feedback Reuniți grupele și completați fiecare linie a tabelului (răspunsurile vor 
varia, procesul în sine este important).

Formatorii vor adăuga sugestiile lor, cu privire la aspecte pe care participanții 
nu le-au menționat.

Exemple de arii de acțiune care pot fi monitorizate, indicatori de performanță și 
metode de strângere a informațiilor

Arii de acțiune Exemple de indicatori
de performanță

Metode de strângere a 
informațiilor

Trimitere

Numărul de utilizatori trimiși Furnizorul de servicii va primi 
lunar 30 de trimiteri

Înregistrați trimiterile

Perioada medie de așteptare 
între momentul efectuării 
trimiterii și programare

Intervalul dintre momentul 
înregistrării trimiterii și 
programare nu trebuie să 
depășească o lună

Notați în dosarul utilizatorului 
data înregistrării trimiterii și 
data evaluării

Furnizarea scaunelor rulante

Numărul de utilizatori care 
primesc un scaun rulant

Se vor prescrie și se vor 
pregăti lunar scaune rulante 
pentru 20 de utilizatori

Înregistrați prescrierile 
scaunelor rulante în dosarele 
utilizatorilor

Perioada medie de așteptare 
între evaluare și probare.

Intervalul dintre etapa de 
evaluare și cea de probare și 
ajustare nu trebuie să 
depășească două luni

Înregistrați în dosarul 
utilizatorului de scaun rulant 
datele la care au loc 
evaluarea și probarea

Numărul de întâlniri de 
monitorizare efectuate.

Lunar, se vor efectua acțiuni 
de monitorizare pentru cel 
puțin 15 utilizatori de scaun 
rulant.

Înregistrați în dosarul 
utilizatorului de scaun rulant 
data la care au loc 
monitorizările.

Persoanele care beneficiază de serviciile furnizate

Detalii despre utilizatorii 
îndrumați către furnizorul de 
servicii, cum ar fi vârsta, 
genul, dizabilitatea, nevoi de 
suport postural

Încurajarea accesului egal
Obiectivul este ca serviciile 
oferite să răspundă atât 
cerințelor utilizatorilor care au 
nevoie de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant - 
nivel de bază cât și ale celor 
care au nevoie de scaune 
rulante adaptate sau de 
suport postural.

Înregistrați numărul de femei, 
bărbați, fete și băieți care au 
accesat serviciile furnizate.

Înregistrați în dosarele 
utilizatorilor de scaun rulant 
cerințele de suport postural și 
tipul de scaune rulante 
prescrise.

Zona geografică acoperită de 
către furnizorul de servicii 
pentru utilizatorii de scaun 
rulant

Furnizorul de servicii se va 
adresa utilizatorilor de scaun 
rulant dintr-o regiune/ arie 
desemnată.

Înregistrați adresele în 
dosarele utilizatorilor de 
scaun rulant care au accesat 
serviciile furnizate.
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Costurile furnizării serviciilor

Costul produselor furnizate, 
incluzând modificările 
efectuate în cadrul centrului 
furnizorului de servicii

Costurile individuale pentru 
fiecare scaun rulant vor fi 
mai mici decât _____ (sumă 
specificată conform bugetului 
și prețurilor reale ale 
produselor disponibile)

Înregistrați în dosarul 
utilizatorului costul produsului 
și al modificărilor, pentru 
fiecare scaun rulant prescris

Timpul folosit de către 
personal în activitățile 
procesului de furnizare a 
serviciilor (evaluare, 
monitorizare, instruire etc.)

Serviciul  va furniza scaune 
rulante pentru persoanele 
care locuiesc în zona/ 
regiunea stabilită

Completați în dosarul 
utilizatorului timpul pe care 
personalul îl alocă activității 
de furnizare a serviciilor.

Explicați: Atunci când analizăm informațiile colectate, trebuie să avem în vedere două aspecte 
importante:

ź Atunci când o activitate nu are rezultatele dorite, trebuie să colaborăm cu beneficiarii, 
personalul furnizor de servicii și cu alte părți interesate, pentru identificarea cauzelor 
problemelor.

ź Atunci când o activitate își atinge obiectivele, trebuie să găsim modalități de a face cunoscut 
acest lucru și de a sărbători rezultatele. Acest lucru este un factor motivant important atât pentru 
echipă, cât și pentru părțile implicate.

Explicați: 

ź Este important să sărbătoriți succesul și să 
premiați rezultatele bune.

Întrebați: voi sărbătoriți succesul împreună cu 
echipele voastre, în cadrul organizațiilor unde 
lucrați? Cum faceți acest lucru?
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4. Importanța feedback-ului oferit de către utilizatori (23 de minute)

Explicați: Evaluarea permite furnizorului de servicii să identifice care sunt acele aspecte care 
funcționează în mod adecvat și unde este necesar să se intervină. De asemenea, evaluarea ne 
arată în ce măsură se atinge scopul activității de furnizare a serviciilor.

Explicați:

ź Scopul final al furnizării serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant – citiți de pe slide.

Explicați: În schema 3.6 a tabelului din Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante, există 
câteva sugestii care pot fi folosite pentru a evalua procesul de furnizare a scaunelor rulante. 
Manualul participantului conține detalii suplimentare.

Explicați:

ź Utilizatorii care au beneficiat de servicii și 
intervențiile efectuate; 

ź Costul serviciului inclusiv costul furnizării 
produselor și a furnizării serviciilor; 

ź Personalul (numărul angajaților, rolurile și 
competențele acestora);

ź Spațiile și echipamentele de care dispune 
furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant;

ź Calitatea furnizării serviciilor - în Ghidul privind 
furnizarea scaunelor rulante găsim exemple 
de bună practică);

ź Impactul pe care furnizarea serviciilor l-a avut 
asupra utilizatorilor și a familiilor acestora.

Întrebați participanții dacă acolo unde își desfășoară activitatea există deja activitatea de 
evaluare a sistemului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Notați răspunsurile.

Întrebați participanții dacă evaluează vreuna din ariile enumerate mai sus.

Notați răspunsurile.
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Explicați: 

ź Ne vom concentra atenția asupra ultimului 
punct de pe listă: impactul furnizării serviciilor 
asupra utilizatorilor de scaun rulant și al 
familiilor lor. 

ź Vom discuta despre importanța și beneficiile 
obținerii unui feedback din partea celor cărora 
li se adresează furnizarea serviciilor.

Explicați că vreți să prezentați un exemplu din Etiopia care demonstrează beneficiile care 
decurg din implicarea persoanelor cu dizabilități locomotorii în obținerea feedback-ului din 
partea utilizatorilor.

Citiți sau relatați povestea.

Exemplu din Etiopia 

Doi reprezentanți au intervievat 140 de utilizatori de scaun rulant din șapte centre de servicii 
din întreaga țară. Amândoi sunt persoane cu dizabilități locomotorii, iar acest lucru a avut un 
impact pozitiv în ceea ce privește desfășurarea activității de evaluare.

Beneficii ale acestui proces:

Prin realizarea acestui studiu, cei doi reprezentanți au obținut multe informații privind 
provocările cu care se confruntă utilizatorii de scaun rulant din Etiopia. Prin acest proces ei 
au dobândit astfel capacitatea de a promova drepturile și nevoile utilizatorilor de scaun 
rulant. 

Interacțiunea cu cei doi reprezentanți a avut un semnificativ impact psihic și emoțional 
asupra beneficiarilor serviciilor, ei având astfel posibilitatea de a vedea un model pozitiv. 

În urma interviurilor, s-a realizat o rețea informală care a dus la o relație mai strânsă între 
furnizorii de servicii și utilizatori.

În plus, evaluările au contribuit la identificarea unor cazuri de utilizatori care nu primiseră 
scaune rulante corespunzătoare. Acest lucru a semnalat faptul că este nevoie de o instruire 
suplimentară a personalului, iar furnizorul a acționat în consecință.  

Explicați: Există câteva aspecte importante atunci când plănuim obținerea feedback-ului de la 
utilizatorii care au primit servicii.

Participanții vor utiliza Caietul de exerciții practice.
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Activitate

Grupe Se lucrează în echipe. Participanții care lucrează în aceeași organizație 
pot lucra împreună.

Instrucțiuni Prezentați: „Instrumentul pentru măsurarea gradului de participare socială 
la momentul evaluării” și „ Instrument pentru măsurarea gradului de 
satisfacție și a rezultatelor la momentul efectuării monitorizării” din 
Resursele suplimentare de pe memory stick.

Explicați: Există câteva aspecte importante ale procesului de obținere a 
feedback-ului din partea utilizatorilor de scaun rulant. 

Completați lista de verificare pentru a nota idei referitoare la contextul în 
care vă desfășurați activitatea (Caietul de exerciții practice pag. 103). 

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 8 minute pentru parcurgerea exercițiului și 5 minute pentru 
feedback.

Feedback Întrebați cine se oferă voluntar pentru prezentarea planului. 

Explicați: Procesul de intervievare a beneficiarilor serviciilor furnizate necesită pregătire. 
Pentru mai multe informații, participanții vor lucra cu Manualul participantului.

5. Întocmirea unui plan de furnizare a serviciilor (15 minute)

Explicați: Monitorizarea și evaluarea oferă informații care pot fi folosite în planificarea furnizării 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 

Prezentați modelul de plan de furnizare a serviciilor și parcurgeți fiecare secțiune.

Explicați: 

ź Identificați nevoia sau problema.
ź Identificați acțiunea care răspunde acestei 

nevoi sau care tratează problema.
ź Stabiliți un obiectiv (sau „un rezultat pe termen 

scurt”).
ź Decideți care va fi modalitatea de obținere a 

informațiilor pentru a stabili dacă obiectivele 
au fost atinse.
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Activitate

Grupe Toți participanții. 

Instrucțiuni Cereți participanților să lucreze cu Caietul de exerciții practice și să 
identifice trei probleme sau nevoi, iar apoi să completeze modelul de plan 
de furnizare a serviciilor (pagina 111).

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru parcurgerea exercițiului și 9 minute pentru 
feedback.

Feedback Folosiți slide-ul cu capul de tabel. 

Rugați doi participanți să prezinte exemplele lor.

Notați exemplele în fișierul PPT. Clarificați toate aspectele

6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (5 minute) 

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Cereți participanților să lucreze cu Caietul de exerciții practice și să noteze acțiunile necesare 
pentru a crea un plan de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, astfel încât să 
stabilească dacă activitatea este eficientă sau nu.
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C.2. Gestionarea cererii 

O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea enumera cel puțin două acțiuni recomandate managerilor în cazul în care 
numărul de trimiteri este redus;

q vor putea enumera cel puțin două acțiuni recomandate managerilor în cazul în care 
numărul de trimiteri este prea ridicat;

q vor putea descrie trei motive pentru care intervenția timpurie în cazul copiilor 
reprezintă un aspect foarte important;

q vor putea descrie cel puțin trei acțiuni pentru monitorizarea și îmbunătățirea gradului 
de eficiență în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: C.2: Gestionarea cererii;
q Manualul participantului și Caietul de exerciții practice.

C
O

N
T

E
X

T Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q Dacă programul de instruire se livrează unui anumit partener, obțineți informații 
despre etapele procesului de furnizare a serviciilor 

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT

q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele

q Pregătiți o coală de flipchart pe care notați dinainte beneficiile intervenției timpurii.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Generarea cererii

3. Gestionarea cererii

4. Importanța intervenției timpurii în cazul utilizatorilor copii

5. Gestionarea eficientă a procesului de furnizare a serviciilor 

6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare

2

20

18

20

20

5

Total durată sesiune 85
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom discuta despre rolul managerului în dezvoltarea 
ofertei de servicii, astfel încât acestea să răspundă cererii. Aici includem următoarele: gestionarea 
trimiterilor, importanța intervenției timpurii în cazul utilizatorilor copii și sugestii pentru creșterea 
gradului de eficiență.

2. Generarea cererii (20 de minute)

Explicați: Vom discuta care sunt acțiunile recomandate în cazul în care numărul de trimiteri 
este prea scăzut.

Explicați: 

ź Atunci când sunt prea puține trimiteri 
gestionarea sistemului de furnizare a 
serviciilor devine prea costisitoare.

Întrebați: Care sunt acțiunile recomandate pentru dezvoltarea unei rețele de surse de trimiteri 
despre care am discutat în sesiunile anterioare?

Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź identificarea surselor care pot face trimiteri;
ź vizite la organizații care pot deveni surse de trimitere;
ź instruirea surselor de trimitere;
ź organizarea evenimentelor de tipul „porți deschise” la sediul furnizorului de servicii pentru 

utilizatorii de scaun rulant.

Întrebați: Care pot fi cauzele numărului scăzut de trimiteri? 

Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź furnizorul nu a identificat cele mai adecvate surse de trimiteri;
ź persoanele care au nevoie de un scaun rulant nu accesează sursele care ar putea să le 

direcționeze către furnizorul de servicii;
ź la instruirea rețelei de surse de trimitere nu s-a transmis în mod corespunzător informația 

despre beneficiile și importanța serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
ź utilizatorii de scaun rulant nu au posibilitatea de a accesa serviciile – centrul se află la o 

distanță prea mare de locul în care trăiesc, nu sunt disponibile mijloace de transport etc.
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Activitate

Grupe Grupați participanții în perechi.

Instrucțiuni Citiți exemplul referitor la o rețea de trimiteri eficientă, prezentat mai jos. 

Cereți participanților să analizeze de ce acesta reprezintă un caz de 
succes și să enumere motivele. 

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Durata exercițiului este de 5 minute pentru activitate și 5 minute pentru 
feedback.

Feedback Cereți participanților să discute ideile referitoare la factorii de succes. 

Notați răspunsurile pe tablă.

Dacă este necesar, enumerați factorii pe care participanții nu i-au avut în 
vedere.

Un exemplu de succes: generarea de trimiteri din Bangladesh

Programul „Walk for Life” din Bangladesh se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Sănătății 
și are ca scop dezvoltarea unor servicii la nivel național pentru corectarea afecțiunii varus 
equin în cazul copiilor cu vârsta mai mică de trei ani. Obiectivul „Walk for Life” este ca nicio 
familie să nu fie nevoită să se deplaseze pe distanțe mai mari de 60 km pentru a accesa 
acest tip de servicii.

Pentru ca acest obiectiv să fie îndeplinit, programul „Walk for Life” are nevoie de o rețea 
eficientă de trimiteri. Au fost identificate următoarele grupuri ca posibile surse pentru trimiteri: 
persoane care lucrează în domeniul sănătății atât din cadrul unor instituții guvernamentale 
cât și de la organizații non-guvernamentale, inclusiv medici, terapeuți sau asistenți medicali. 
Aceste grupuri au fost implicate în activități pentru creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la importanța intervenției timpurii în cazul copiilor cu acest tip de afecțiune. 

Rezultatul: în medie, în Bangladesh, peste 60% din numărul copiilor care prezintă la naștere 
afecțiunea varus equin sunt identificați și tratați într-un interval de 12 luni de la naștere. În 
cadrul diviziei Dhaka, cea care deservește o populație de 50 milioane, acest procent ajunge 
la 75%.

Cele mai importante răspunsuri:

ź mesaj clar cu privire la cine constituie grupul țintă;
ź obiectiv formulat clar;
ź identificarea diverselor tipuri de organizații și a diferitelor profesii;
ź identificarea organizațiilor care oferă servicii la  sediu sau care lucrează în comunitate;
ź monitorizarea atentă a trimiterilor – cazurile de succes în generarea de trimiteri cât mai 

timpurii constituie un factor de motivare pentru întreg personalul implicat. 
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3. Gestionarea cererii (18 minute)

Explicați: Atunci când există un număr mare de cereri, timpul de așteptare crește, deoarece 
utilizatorii de scaun rulant nu pot beneficia imediat de furnizarea serviciilor. Acest lucru îi poate 
demoraliza atât pe utilizatorii de scaun rulant, cât și personalul furnizor de servicii.

Explicați: 

În cazul în care numărul persoanelor care 
apelează la furnizorul de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant depășește capacitatea de 
răspuns a personalului, acest lucru poate avea 
trei potențiale consecințe:

ź personalul este nevoit să reducă durata de 
timp alocată fiecărui beneficiar – astfel, scade 
nivelul de calitate a serviciilor furnizate;

ź crește timpul de așteptare înainte de 
programare; sau

ź vor exista cazuri în care furnizorul va fi nevoit 
să refuze furnizarea de servicii către un anumit 
număr de utilizatori de scaun rulant.

Explicați: În consecință, managerul trebuie să gestioneze cererea cât mai eficient posibil.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Explicați: 

Primul pas este înregistrarea cererii prin 
generarea unei liste de așteptare. 

ź Se recomandă crearea unei baze de date în 
care să fie înregistrate toate informațiile. 

ź Acest lucru le va permite managerului și 
personalului furnizor să acceseze informația în 
mod eficient și va facilita procesarea 
informațiilor și generarea de statistici.

ź Odată ce o persoană apelează la furnizorul de 
servicii se poate adăuga informația în lista de 
așteptare.
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Explicați: În generarea listei de așteptare, unele organizații prioritizează trimiterile înregistrate. 

Întrebați: Folosiți vreun sistem de selecție și prioritizare a trimiterilor înregistrate?

Notați răspunsurile.

Explicați: 

Atunci când numărul de trimiteri înregistrate este 
mare, devine important să acordăm prioritate 
acelor utilizatori a căror situație se poate 
deteriora rapid sau la care pot apărea complicații 
ale stării de sănătate:

ź Copiii cu dizabilități – din cauza riscului de 
apariție a deviațiilor posturale și a viciilor de 
postură secundare.

ź Utilizatorii de scaun rulant la care există riscul 
apariției escarelor - deoarece acestea pun în 
pericol viața persoanei.

ź Utilizatorii de scaun rulant care au o afecțiune 
degenerativă.

ź Persoanele la care există senzația de durere 
din cauza lipsei unui scaun rulant sau a unui 
scaun rulant care nu li se potrivește.

Întrebați: Care credeți că sunt informațiile necesare pentru a face selecția trimiterilor?

Cele mai importante răspunsuri: 

ź vârsta;
ź tipul de dizabilitate;
ź motivul pentru care utilizatorul a fost direcționat către furnizorul de servicii;
ź zona geografică

Explicați: Contează mult modalitatea de gestionare a așteptărilor cu privire la capacitatea de 
furnizare a serviciilor – atât din punct de vedere al numărului de utilizatori de scaun rulant, cât 
și din cel al nivelului serviciilor furnizate. 

În fiecare regiune a oricărei țări există utilizatori de scaun rulant care au nevoie de suport 
postural de nivel de bază, intermediar și avansat. Fiecare regiune va avea nevoie de servicii de 
nivel intermediar (și ulterior de nivel avansat). Cu toate acestea, nu toți furnizorii de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant vor avea capacitatea de a livra servicii de nivel intermediar 
(sau avansat).
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Explicați: 

ź Asigurați-vă că informațiile despre serviciile 
furnizate (ceea ce pot oferi acestea) sunt clar 
prezentate în broșuri/prospecte.

ź Începeți prin a dezvolta o bază de cunoștințe 
și competențe de nivel de bază, cu sistemele 
de suport și procedurile necesare pentru un 
proces în opt etape.

ź Discutați modalitatea de gestionare a 
trimiterilor în cazul utilizatorilor cu nevoi de o 
complexitate mai mare – intermediar și 
avansat.

Explicați: Se recomandă să documentăm acele nevoi care nu pot fi acoperite pentru a putea 
planifica într-un mod mai eficient creșterea capacității resurselor umane și a gamei de produse 
disponibile.

Unii furnizori de servici vor instrui personalul și vor dezvolta servicii de nivel intermediar, 
incluzând aici gama de produse corespunzătoare și de dispozitive de suport postural.

Unii furnizori vor direcționa utilizatorii către cei care oferă servicii de nivel intermediar. Este 
important ca de la bun început broșurile și materialele publicitare să conțină informații clare cu 
privire la nivelul serviciilor furnizate.

Note pentru formatori:

În realitate, membrii echipei se vor confrunta cu cazuri de utilizatori ale căror nevoi specifice 
vor depăși nivelul lor de cunoștințe, competențe și gama de produse disponibile, în 
consecință, capacitatea de furnizare a serviciilor pe care o dețin. Este esențial, atât pentru 
utilizatori, cât și pentru personalul furnizor de servicii, să se stabilească o strategie care să 
contribuie la gestionarea acestui tip de situație. Atunci când informația cu privire la nivelul de 
complexitate al serviciilor furnizate este disponibilă, se va îmbunătăți discutarea acestor 
aspecte.

Se recomandă menținerea legăturii cu alți furnizori de servicii pentru a putea colabora în 
cazurile utilizatorilor de scaun rulant ale căror nevoi  depășesc capacitatea noastră de 
răspuns. 

4. Importanța intervenției timpurii în cazul utilizatorilor copii (20 de minute)

Explicați: Mulți copii care au nevoie de scaun rulant vor avea nevoie și de suport postural 
suplimentar. Acest lucru înseamnă că există un număr mare de copii care necesită servicii de 
nivel intermediar. Este foarte important ca toți copiii care se află în această situație să fie 
direcționați către furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant cât mai timpuriu posibil, 
în vederea prevenirii sau încetinirii evoluției problemelor posturale.



 
Pagina 109

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul formatorului

Întrebați: Din experiența voastră, când ajung 
utilizatorii copii la furnizorul de servicii? La o 
vârstă foarte mică sau atunci când părinții sau 
însoțitorii nu mai reușesc să îi transporte în 
brațe?

Încurajați participanții să răspundă.

Întrebați: De ce sunt unii părinți refractari la ideea de a aduce copiii pentru a fi evaluați de către 
furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant? 

Încurajați participanții să răspundă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź părinții speră în continuare că în final copilul „se va vindeca” și va începe să meargă;
ź părinții consideră că din cauza utilizării scaunului rulant, copiii nu vor mai încerca să 

meargă;
ź atunci când copiii au vârste foarte mici și o greutate mică, părinților le este mai ușor să îi 

transporte în brațe decât să manevreze un scaun rulant pe un teren accidentat sau într-un 
mediu neaccesibil;

ź părinții nu au mijloacele financiare pentru a achiziționa un scaun rulant și vor amâna 
momentul până când greutatea copilului nu le mai permite să îl transporte în brațe;

ź familia trăiește un sentiment de vinovăție sau de teamă că cei din jur vor avea o părere 
negativă despre faptul că copilul are o dizabilitate.

Cereți participanților să dea exemple de beneficii ale intervenției timpurii.

Afișați pe perete coala de flipchart pregătită, cea care enumeră beneficiile ce decurg din 
intervenția timpurie și verificați dacă au fost menționate toate ideile notate.

ź în lipsa suportului adecvat, în cazul utilizatorilor copiii care au dificultăți în menținerea 
poziției așezat, există riscul apariției problemelor posturale;

ź dacă un utilizator copil nu este direcționat către furnizorul de servicii în timp util, anumite 
probleme posturale pot deveni fixe. Acest lucru face dificilă menținerea poziției așezat în 
condiții confortabile, chiar și în prezența suportului.

ź atunci când este absent obiceiul de menținere a poziției așezat și cel al mobilității, pot 
apărea întârzieri în dezvoltarea copilului;

ź în cazul copiilor la care este prezentă, într-o oarecare măsură, capacitatea de deplasare, 
utilizarea unui scaun rulant le poate ușura viața de zi cu zi și le poate permite desfășurarea 
mai multor activități pe parcursul unei zile. 
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Explicați: 

ź Utilizarea unei combinații de echipamente 
asistive pentru deplasare și/sau dispozitive de 
tip proteze sau orteze, precum și a unui scaun 
rulant, le permite utilizatorilor să desfășoare o 
gamă mai largă de activități, datorită vitezei 
suplimentare și a consumului redus de energie 
prin utilizarea unui scaun rulant bine ajustat.

ź Tabelul de mai jos prezintă diferența de viteză 
(metri/minut) în cazul mai multor metode de 
mobilitate, împreună cu valorile consumului de 
energie (în comparație cu parcurgerea 
aceleiași distanțe atunci când nu există 
dizabilități de mobilitate).

Este important să li se explice în mod clar atât părinților, cât și surselor pentru trimiteri că este 
improbabil ca un scaun rulant să împiedice un copil să meargă, dacă el are această capacitate. 
Experiența mobilității cu ajutorul unui scaun rulant, atunci când copilul învață să meargă, va 
avea un impact pozitiv asupra dezvoltării sale, din mai multe puncte de vedere.

Explicați: 

Furnizorii de sevicii pot să încurajeze rețelele de 
trimiteri să direcționeze către ei, copiii care:

ź au dificultăți în menținerea poziției așezat sau 
nu se ridică în picioare înainte de vârsta de un 
an;

ź nu merg singuri înainte de vârsta de 2 ani.

Explicați: Copiii nu petrec mult timp în poziția așezat. Poziția și activitățile lor se schimbă de 
mai multe ori pe parcursul unei zile. Acest lucru înseamnă că deși scaunul rulant este 
important, ei nu ar trebui să își petreacă întreaga zi într-un scaun rulant.

Explicați: 

ź Personalul furnizor de servicii trebuie să 
lucreze împreună cu copiii, membrii lor de 
familie/ însoțitorii, pentru a identifica acele 
poziții pe care copiii le pot adopta pe parcursul 
zilei. 

ź Aici sunt incluse poziția așezat cu suport 
postural, poziția ortostatică și cea de decubit. 

ź Colaborarea strânsă cu furnizorii de servicii 
pentru copii și instruirea părinților/însoțitorilor 
trebuie încurajate.
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în echipe de câte două persoane. 

Instrucțiuni Solicitați-le participanților să citească exemplul de succes din Caietul de 
exerciții practice pag. 105 – cazul din Mexic referitor la intervenția timpurie. 

Cereți-le participanților să analizeze motivele pentru care s-au obținut 
rezultate pozitive și notați ideile lor. 

Monitorizare Monitorizați cu atenție activitatea și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru efectuarea exercițiului și 5 minute pentru 
feedback.

Feedback Cereți-le participanților să-și prezinte opiniile cu privire la factorii de 
succes. 

Notați răspunsurile pe tablă. 

Exemplu de succes privind intervenția timpurie – un caz din Mexic

În continuare avem un exemplu din Mexic, despre modul în care un grup de centre de 
recuperare pentru copii a reușit să dezvolte o rețea eficientă de trimiteri pentru intervenția 
timpurie.  

Centrele de recuperare au avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
serviciile lor în rândul medicilor neonatologi și al pediatrilor. În plus, au reușit să abordeze 
întreaga comunitate printr-o importantă campanie anuală de strângere de fonduri, care este 
bine mediatizată, atât prin radio, cât și prin televiziune. Acest lucru a dus la multe trimiteri 
care au rezultat din discuții individuale; mulți părinți recomandând altora aceste servicii, în 
beneficiul copiilor.

Pe parcursul campaniei de conștientizare, mesajul a fost clar: este foarte important ca în 
cazul copiilor recomandarea pentru recuperare să se facă la momentul nașterii acestora. De 
asemenea, a fost prezentată o viziune pozitivă puternică; cu un număr mare de povești de 
succes care s-au referit la integrarea și realizările copiilor cu care au lucrat aceste centre. În 
15 ani, centrele de recuperare au observat o schimbare de mentalitate, deoarece medicii 
pediatri și familiile fac acum trimiteri timpurii în mod activ. 

Rezultatul: O treime din numărul trimiterilor se referă la copii cu vârsta sub trei ani.

Cele mai importante răspunsuri:

ź mesaj clar cu privire la cine constituie grupul țintă;
ź obiective clar formulate cu privire la ce fel de rezultate trebuie obținute prin respectivul 

program;
ź abordări diferite în cazul specialiștilor și al părinților;
ź promovarea cazurilor de succes pentru a încuraja părinții și specialiștii să facă trimiteri;
ź campanie de conștientizare desfășurată pe parcursul mai multor ani.
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5. Gestionarea eficientă a procesului de furnizare a serviciilor (20 de minute)

Explicați: În sesiunea B4: Organizarea resurselor umane, am discutat despre estimarea 
capacității anuale de furnizare a serviciilor, atât pentru serviciile la nivel de bază, cât și pentru 
cele de nivel intermediar. Odată ce procesul de furnizare a serviciilor începe să funcționeze, se 
recomandă o analiză mai atentă a acestuia:

ź Durata pe care o necesită implementarea fiecărei etape a procesului de furnizare a 
serviciilor.

ź Creșterea gradului de eficiență a fiecărei etape, prin intermediul următoarelor acțiuni:
°  încurajarea lucrului în echipă;
° planificarea a ceea ce poate fi pregătit în avans pentru implementarea fiecărei etape a 

procesului de furnizare a serviciilor.

Cereți-le participanților să estimeze numărul de ore de lucru disponibile zilnic pentru activitatea 
de furnizare a serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant. Trebuie luate în considerare 
pauzele de prânz și de cafea, timpul necesar completării documentelor, timpul alocat întâlnirilor, 
aspecte legate de obiceiuri (caracteristici culturale) care influențează orele de început și de 
sfârșit ale programului de lucru.

Subliniați faptul că aceasta reprezintă doar o estimare.

Cereți participanților să noteze valoarea obținută în Caietul de exerciții practice.

Scoateți în evidență ideea că este util ca acest calcul să fie făcut de către management 
împreună cu personalul furnizor de servicii, astfel încât să poată fi stabilite niște obiective 
realiste.

Prezentați: Durata etapelor procesului de 
furnizare a serviciilor – nivel de bază.

Cereți-le participanților să estimeze numărul 
anual de utilizatori de scaun rulant cu cerințe de 
nivel de bază cărora le pot oferi servicii.

Prezentați: Durata etapelor procesului de 
furnizare a serviciilor – nivel intermediar.

Cereți-le participanților să estimeze numărul 
anual de utilizatori de scaun rulant cu cerințe de 
nivel intermediar cărora le pot oferi servicii.
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Validați faptul că există variații semnificative în estimarea duratei necesare desfășurării fiecărei 
etape a procesului de furnizare a serviciilor. 

Explicați: vom analiza câteva dintre cauzele care produc aceste variații.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în echipe de câte două sau trei persoane

Instrucțiuni Explicați: scopul activității este să analizăm munca în echipă și aspectele 
care pot fi pregătite în avans, pentru a reduce durata necesară 
implementării fiecărei etape. 

Citiți coloana 1 care enumeră cauzele care duc la creșterea duratei 
etapelor de furnizare a serviciilor.

Citiți sugestiile cu privire la creșterea gradului de eficiență și reducerea 
duratei necesare desfășurării fiecărei etape. 

Trageți concluziile pentru a corela fiecare problemă cu soluția adecvată. 

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru parcurgerea exercițiului și 10 minute pentru 
discuții.

Feedback Cereți-le participanților să citească strategiile alese de ei pentru creșterea 
eficienței în desfășurarea etapelor procesului de furnizare a serviciilor.

În cazul în care nu au fost menționate toate aspectele, încurajați celelate 
grupe să adauge idei.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.
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Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.
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Coloana 1: Provocări în furnizarea serviciilor Coloana 2: Strategii

Evaluare

1 În cazul în care personalul se deplasează la un centru 
furnizor de servicii sau dacă efectuează vizite la domiciliu, 
timpul necesar deplasării trebuie încorporat în intervalul 
alocat evaluării.  

18

2 În cazul în care membrii echipei nu au experiență, etapa de 
evaluare va avea o durată mai mare.

11

Prescriere

3 În cazul în care produsele au opțiuni de reglare limitate, 
trebuie prescrise anumite modificări, astfel încât produsul să 
corespundă cerințelor individuale ale utilizatorului.

1, 2

4 În cazul în care este necesară confecționarea unor 
dispozitive de suport postural în plus, se vor face măsurători 
și schițe suplimentare

5, 9, 10, 16, 19

Pregătirea produsului

5 Se impune accesul rapid la produse de tipul și mărimea 
necesare.

16, 17

6 În cazul în care un scaun rulant are o gamă de opțiuni de 
reglaje limitată, pregătirea produsului poate dura mai mult. 

1, 2, 12, 13

7 În cazul în care este nevoie de modificări pentru asigurarea 
suportului postural, pregătirea produsului va dura mai mult.

1, 2, 4, 5, 12, 13

Probarea și ajustarea

8 În cazul în care au fost efectuate modificări sau dacă 
scaunului rulant i-au fost adăugate suporturi suplimentare, 
etapa de probare și ajustare va avea o durată mai mare.

3, 6, 8

9 În cazul în care, pe parcursul etapei de probare și ajustare, 
se fac modificări ale setării scaunului rulant, vor fi necesare 
verificări suplimentare în ceea ce privește poziționarea 
utilizatorului.

1, 2, 3, 6, 8, 10, 13

Instruirea utilizatorului

10 Atunci când un utilizator primește pentru prima oară un scaun 
rulant sau atunci când există complicații legate de starea de 
sănătate, etapa de instruire va avea o durată mai mare - 
pentru a putea aborda temele legate de starea de sănătate, 
mobilitate, manevrarea scaunului rulant, întreținerea acestuia 
și direcționarea utilizatorului către alte surse de trimiteri.

6, 7, 10, 11, 14, 15, 20

Notă: 20: Fiți deschiși la idei noi, inovații pot fi făcute în toate domeniile.  
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Explicați: Planificarea și gestionarea activității de monitorizare au un impact major asupra 
dezvoltării procesului de furnizare a serviciilor. Monitorizarea face obiectul discuției din 
următoarea sesiune.

Explicați: 

ź Crește constant nevoia de servicii pentru 
utilizatorii cu cerințe de nivel intermediar. 

ź Atunci când se demarează furnizarea 
serviciilor de nivel intermediar, trebuie să ne 
așteptăm la un volum mare de cereri. 

ź De aceea, se recomandă crearea unei echipe 
dedicate care să furnizeze servicii de nivel 
intermediar la fel ca cea dedicată furnizării 
serviciilor de nivel de bază. 

Explicați: Pentru a putea furniza servicii de nivel intermediar, sunt necesare cunoștințe și 
abilități tehnice și clinice temeinice. Aceste două roluri pot fi îndeplinite de către aceeași 
persoană, dar este mai frecvent întâlnit cazul în care există două persoane - una cu abilități 
clinice și alta cu abilități tehnice.

Întrebați: Cum credeți că trebuie să planificați instruirea personalului, astfel încât să puteți 
furniza atât servicii de nivel de bază, cât și de nivel intermediar?

Cele mai importante răspunsuri:

ź începeți instruirea noii echipe sau a noilor membrii ai echipei cu modulul de bază;
ź în cazul în care organizația nu are resursele financiare necesare pentru personal 

suplimentar, luați în considerare varianta instruirii personalului unei organizații partenere;
ź identificați o persoană sau o echipă nouă care va furniza serviciile de nivel intermediar;
ź decideți care va fi modelul de furnizare a serviciilor și care este necesarul de spații pentru 

furnizarea serviciilor de nivel intermediar;
ź instruiți o nouă echipă pentru furnizarea serviciilor de nivel intermediar: prin modulul 

intermediar.



Pagina 117
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul formatorului

Cereți-le participanților să lucreze cu Caietul de exerciții practice și să noteze acțiunile 
necesare pentru a echilibra cererea și capacitatea de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant. 

6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (5 minute)

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Explicați: Colaboraţi cu personalul furnizor de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant și cu 
părțile implicate pentru:

ź stabilirea unui sistem pentru monitorizarea 
trimiterilor și gestionarea listelor de așteptare;

ź diseminarea poveștilor de succes referitoare la 
intervenția timpurie – prezentarea lor către 
părinți și surse care pot face trimiteri;

ź planificarea gestionării beneficiarilor ale căror 
nevoi specifice depășesc capacitatea centrului 
de furnizare a serviciilor;

ź planificarea metodei de monitorizare și 
îmbunătățire a eficienței în desfășurarea 
etapelor de furnizare a serviciilor.
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O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea descrie cel puțin patru categorii de utilizatori de scaun rulant care au 
nevoie de monitorizare la intervale regulate;

q vor putea descrie cel puțin trei beneficii ale activității de monitorizare desfășurate în 
comunitatea în care trăiesc utilizatorii de scaun rulant sau la sediul furnizorului de 
servicii;

q vor putea enumera cel puțin două obstacole în desfășurarea monitorizării și 
modalitățile de a le depăși;

q vor discuta modalitatea prin care parteneriatele în comunitate pot sprijinii 
incluziunea și participarea utilizatorilor de scaun rulant la viața comunității.  

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: C3: Planificarea activității de monitorizare;

q Manualul participantului și Caietul de exerciții practice.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul aceastei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q Luați în considerare modelele de furnizare a serviciilor care se aplică în cazul 
organizațiilor unde își desfășoară activitatea participanții și adaptați exemplele, dacă 
este necesar.

q   Centralizați resurse utile relevante pentru subiect. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q În cazul în care acest lucru este posibil, invitați un utilizator de scaun rulant care să 
prezinte beneficiile monitorizării și ce a însemnat aceasta în cazul său.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Importanța monitorizării

3. Scopul monitorizării și locul de desfășurare 

4. Planificarea activității de monitorizare

5. Reducerea barierelor în efectuarea activității de monitorizare

6. Incluziunea și participarea la viața comunității

7. Acțiuni pentru manageri - recapitulare

2

10

15

20

20

13

5

Total durată sesiune 85

C.3. Planificarea activității de monitorizare
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Monitorizarea este cea de-a opta etapă a procesului de furnizare a serviciilor 
destinate utilizatorilor de scaun rulant. Toți utilizatorii de scaun rulant beneficiază de pe urma 
monitorizării. Se recomandă ca furnizorul să planifice desfășurarea activității de monitorizare. 
Monitorizarea reprezintă o oportunitate și pentru furnizorul de servicii, de a obține informații 
despre impactul pe care serviciile furnizate îl au asupra utilizatorului, membrilor familiei și 
comunității acestuia.

2. Importanța monitorizării (10 minute)

Note pentru formatori:

În cazul în care este posibil, invitați un utilizator de scaun rulant care să prezinte beneficiile 
monitorizării și impactul asupra vieții sale și a familiei sale. În cazul în care nu poate fi 
prezent niciun utilizator de scaun rulant care să împărtășească experiența sa, alegeți unul 
dintre următoarele exemple care ilustrează beneficiile monitorizării.

Duli: este o femeie în vârstă de 21 ani, care locuiește cu familia. La monitorizare, echipa a 
aflat că ea nu putea ieși din casă, deoarece scaunul ei rulant avea roțile dezumflate, 
anvelopele fiind perforate. Scaunul rulant a fost abandonat în subsolul casei sale. Anvelopele 
scaunului rulant au fost recondiționate, iar familia ei a beneficiat de sfaturi cu privire la 
echipamentul de mobilitate. Astfel, Duli a avut posibilitatea de a ieși din nou din casă. Familia 
ei nu a înțeles importanța activității de monitorizare decât în momentul în care a văzut care 
sunt avantajele care decurg de aici. Echipa furnizoare de servicii a decis să creeze 
autocolante pentru toate scaunele rulante pe care le oferă, pe care să apară numărul de 
contact al furnizorului, pentru a preîntâmpina astfel de cazuri.

Maria: a primit un scaun rulant corespunzător la 9 luni după o leziune a măduvei spinării. La 
monitorizare, Maria a explicat că scaunul rulant îi produce senzația de disconfort și că 
utilizarea acestuia are ca rezultat apariția spasticității. Echipa a constatat că materialul textil 
al scaunului rulant era infestat cu insecte care o înțepau. Acest lucru ar fi putut determina 
apariția unor probleme de sănătate grave și renunțarea la utilizarea scaunului rulant. Însă 
problema a fost identificată și rezolvată, iar Maria este acum sănătoasă și mulțumită de 
scaunul ei rulant. 

Anton: era cunoscut în comunitatea sa datorită aptitudinilor sale de jucător de rugby. În 
timpul unui joc de rugby Anton a avut un accident care i-a provocat o leziune la nivelul 
măduvei spinării. A primit un scaun rulant corespunzător și a fost instruit, dar la monitorizare 
s-a constatat că nu ieșea din casă. Din echipa de monitorizare făcea parte și un instructor în 
scaun rulant, iar acesta a discutat cu Anton. Instructorul a aflat că Anton își pierduse 
încrederea de sine și nu dorea să se întâlnească cu prietenii lui. Se simțea izolat, singur și 
rușinat de faptul că avea o dizabilitate. Instructorul în scaun rulant a revenit a doua zi și l-a 
însoțit prima dată când Anton a decis să iasă din casă. După acest eveniment, Anton a fost 
capabil să își continue viața.
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Gihan: este un băiat în vârstă de trei ani care locuiește cu părinții și fratele său. La 
monitorizare, s-a constatat că sistemul de poziționare al lui Gihan avea numeroase urme de 
mâncare și că nu era întreținut. Părinții au afirmat că Gihan avea dificultăți în menținerea 
poziției așezat și că nu se simțea confortabil în scaunul său. Ei și-au pierdut încrederea în 
respectivul echipament de mobilitate și nu erau mulțumiți de ceea ce oferea acesta. Gihan a 
fost reprogramat pentru o nouă evaluare efectuată de către o echipă care a beneficiat de 
instruire pentru furnizarea serviciilor de nivel intermediar. S-au făcut modificări la setările 
scaunului rulant, iar ca urmare a acestui fapt, Gihan a reușit să mențină poziția așezat în 
scaunul rulant și a început să descopere și să exploreze mediul în care trăia. Gihan și părinții 
lui au fost foarte bucuroși de această schimbare și au urmărit cu atenție când li s-a arătat 
care sunt operațiunile necesare pentru întreținerea sistemului de poziționare.

Întrebați: Aveți experiență în desfășurarea activității de monitorizare pentru orice model de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorilor de scaun rulant?

Încurajați participanții să răspundă.

Discutați: 
ź Este monitorizarea o activitate utilă?
ź Este monitorizarea o activitate planificată?
ź Cât de frecvent are loc?

3. Scopul activității de monitorizare și locul de desfășurare (15 minute)

Explicați: Personalul furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să cunoască 
foarte bine scopul activității de monitorizare și felul în care aceasta se deosebește de o nouă 
programare.

Citiți de pe slide, repetați dacă este necesar. 
Folosiţi răspunsurile pe care participanții le-au dat 
anterior.

Citiți slide-ul, repetați dacă este necesar.
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Explicați: Există beneficii care decurg din efectuarea monitorizării la domiciliul utilizatorilor de 
scaune rulante sau în apropiere de comunitatea unde locuiesc aceștia.

Întrebați: Care credeți că sunt aceste beneficii?

Notați răspunsurile pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

ź eficiența costurilor din punct de vedere al utilizatorului și al familiei acestuia: aparținătorii nu 
sunt nevoiți să solicite zile libere de la locul de muncă și nu există cheltuieli de transport;

ź conștientizarea personalului furnizor de servicii cu privire la obstacolele în calea participării și 
incluziunii, cu care se confruntă utilizatorii la domiciliu și în comunitate;

ź calitatea serviciului furnizat: confirmarea sau infirmarea faptului că scaunul rulant răspunde 
cerințelor utilizatorului; 

ź creșterea gradului de conștientizare la nivelul comunităților: prezența și vizibilitatea 
personalului crește gradul de conștientizare la nivelul comunității, mărind numărul de trimiteri 
către furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant precum și posibilitățile de 
fundraising la nivelul comunității;

ź sprijinirea activității de strângere de fonduri: permite centralizarea cazurilor de succes și a 
poveștilor utilizatorilor care pot fi folosite pentru strângere de fonduri.

Explicați: Monitorizarea poate avea loc:

ź la domiciliul utilizatorului de scaun rulant; 
ź la sediul furnizorului de servicii pentru utilizatorii 

de scaun rulant;
ź în orice alt loc care este convenabil atât pentru 

utilizatorul de scaun rulant, cât și pentru 
personalul furnizor de servicii. 

Subliniați: Activitatea de monitorizare nu trebuie să se transforme într-o nouă activitate de 
evaluare și nu trebuie să aibă ca rezultat efectuarea de modificări majore ale echipamentului de 
mobilitate. Durata alocată monitorizării nu permite acest lucru, astfel că se recomandă stabilirea 
unei noi programări pentru o evaluare completă.
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Cele mai importante răspunsuri:

ź utilizare eficientă a timpului personalului furnizor de servicii: nu se pierde timpul cu 
deplasările;

ź posibilitatea efectuării unor reparații majore cu ajutorul dotărilor complete care există la 
sediu;

ź toate echipamentele și spațiile sunt aranjate corespunzător;
ź posibilitatea de a solicita o opinie celorlați membrii ai echipei;
ź obținerea unui feedback direct cu privire la calitatea serviciilor furnizate: confirmarea sau 

infirmarea faptului că scaunul rulant răspunde nevoilor utilizatorului;
ź sprijinirea activității de strângere de fonduri: centralizarea cazurilor de succes și a 

poveștilor utilizatorilor care pot fi folosite pentru strângere de fonduri.

4. Planificarea activității de monitorizare (20 de minute)

Explicați: Toți utilizatorii de scaun rulant 
beneficiază de pe urma activității de monitorizare. 
Cu toate acestea, se recomandă efectuarea 
monitorizării în special în următoarele cazuri:

ź copii cu dizabilități;
ź utilizatori de scaun rulant la care există riscul 

apariției escarelor;
ź utilizatori de scaun rulant care au o afecțiune 

degenerativă;
ź utilizatori de scaun rulant care au nevoie de 

suport postural suplimentar (cu cerințe de nivel 
intermediar);

ź utilizatori de scaun rulant care au întâmpinat 
dificultăți în ceea ce privește instruirea pentru 
efectuarea transferului, dobândirea abilităților 
de mobilitate, prevenirea problemelor de 
sănătate sau întreținerea scaunului rulant.

Explicați: Există avantaje și în cazul în care monitorizarea se desfășoară la sediul furnizorului 
de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant.

Întrebați: Care credeți că sunt aceste beneficii?

Notați răspunsurile pe tablă.



Pagina 123
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul formatorului

Întrebați: Credeți că e realist să presupunem că în primul an nu vor exista cereri pentru 
activitatea de monitorizare?

Luați în considerare faptul că în cazul unora dintre utilizatori, monitorizarea va fi prioritară. 
Pentru unii furnizori de servicii, aceste cazuri pot reprezenta chiar și 30% din volumul total de 
activitate.

Dați click ca să apară anul 2: coloana albastră reprezintă programările de monitorizare din 
primul an.

Explicați: Nu există o regulă cu privire la intervalul 
de timp la care trebuie efectuată monitorizarea, 
deoarece acesta va depinde de nevoile individuale 
ale utilizatorului de scaun rulant.

ź Se recomandă ca în cazul utilizatorilor cu 
cerințe de nivel intermediar, monitorizarea să 
aibă loc într-un interval de șase săptămâni de 
la primirea noului scaun rulant, pentru a verifica 
confortul și abilitățile în prezența noului suport. 

ź În cazul utilizatorilor copii și adulți cu afecțiuni 
degenerative, monitorizarea ar trebui să aibă 
loc la intervale de câte șase luni. Acest lucru 
este rezultatul faptului că în aceste cazuri, 
nevoile se pot schimba rapid.

ź Se recomandă ca toți ceilalți utilizatori să fie 
monitorizați într-un interval de douăsprezece 
luni de la primirea scaunului rulant.

Explicați:
ź Albastru = durată alocată programărilor pentru 

monitorizare; 
ź Verde = durată alocată programărilor noi
ź Portocaliu = durata totală privind disponibilita-

tea pentru furnizarea serviciilor;
ź Pe parcursul primului an nu sunt alocate 

resurse de timp pentru desfășurarea activității 
de monitorizare, toate programările fiind 
utilizate pentru furnizarea serviciilor către 
utilizatori noi (coloana verde).

ź Numărul total al utilizatorilor (coloana 
portocalie) reprezintă programări noi.

Prezentați instrumentul vizual, din prezentarea PowerPoint, pentru a explica procesul de 
furnizare a serviciilor de nivel de bază.
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Cele mai importante răspunsuri:

ź dezvoltarea capacității de furnizare a activității de monitorizare (rolul de suport);
ź identificarea, la centrul furnizorului de servicii, a spațiilor unde se poate desfășura 

monitorizarea, precum și a instrumentelor și echipamentelor necesare;
ź instruirea personalului din organizații partenere aflate în comunități, pentru ca acesta să 

poată desfășura activitatea de monitorizare;
ź instruirea unui număr mai mare de persoane, pentru a gestiona un volum de lucru crescut. 

Prezentați instrumentul vizual (prezentare 
PowerPoint) pentru explicarea procesului de 
furnizare a serviciilor de nivel intermediar.

Explicați:

ź Albastru = durată alocată programărilor pentru 
monitorizare;

ź Verde = durată alocată noilor programări;
ź Portocaliu = durata totală privind 

disponibilitatea pentru furnizarea serviciilor.

Explicați: În primul an de funcționare, programările 
pentru monitorizare încep de obicei după a șasea 
lună de activitate.

Dați click ca să apară anul 2.

Întrebați: Care este diferența dintre furnizarea serviciilor de nivel de bază și cele de nivel 
intermediar în anul 2 de funcționare?
 
Subliniați faptul că numărul programărilor pentru monitorizare este mai mare, iar numărul 
programărilor dedicate noilor beneficiari este semnificativ mai mic.

Dați click ca să apară anul 3 de funcționare.

Întrebați: Care este situația în acest caz?

Scoateți în evidență faptul că mai puțin de jumătate din numărul de programări sunt 
disponibile pentru beneficiarii noi.

Întrebați: Ce s-a întâmplat cu coloana verde, care reprezintă durata de timp alocată programărilor 
noilor beneficiari? 

Validați faptul că a scăzut durata de timp alocată programărilor pentru beneficiarii noi. 

Dați click ca să apară anul 3 de funcționare.

Subliniați faptul că durata alocată programărilor pentru beneficiarii noi continuă să scadă.

Întrebați: Care sunt acțiunile care ar putea contribui la menținerea numărului de programări 
pentru beneficiarii noi în fiecare an?
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Explicați: În absența planificării, disponibilitatea pentru noi programări a furnizorului de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant va fi rapid influențată de desfășurarea activității de monitorizare. 
În special în cazul serviciilor de nivel intermediar, furnizorii riscă să atingă nivelul de saturație în 
cel de-al treilea an de activitate.

ź O posibilă soluție o reprezintă colaborarea cu 
organizațiile din comunitate, precum și 
instruirea personalului acestora, astfel încât 
activitatea de monitorizare să fie efectuată 
într-o cât mai mare măsură de către acesta. 
Personalul din cadrul comunității poate 
gestiona multe dintre sarcinile mai simple 
aferente monitorizării, adresându-se 
furnizorului de servicii doar atunci când este 
nevoie de o reevaluare, de reparații majore 
sau când există alte probleme pe care ei nu le 
pot rezolva.

ź Există multe beneficii atunci când această 
activitate este desfășurată de o persoană care 
reprezintă un model de urmat, cum ar fi o 
persoană cu dizabilități locomotorii. 

5. Reducerea barierelor în efectuarea activității de monitorizare (20 de minute)

Explicați: În ciuda beneficiilor pe care le are activitatea de monitorizare, atât în cazul 
utilizatorilor de scaun rulant, cât și al furnizorilor de servicii, numărul utilizatorilor monitorizați 
este adesea redus. Este important să identificăm principala cauză a acestui fapt, pentru a 
depăși obstacolele și pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Întrebați: Cu ce fel de bariere v-ați confruntat în desfășurarea activității de monitorizare?

Validați răspunsurile.

Întrebați: Care este momentul în care trebuie să demarați planificarea activității de 
monitorizare?

Validați răspunsurile.

Subliniați cât este de important ca planificarea activității de monitorizare să aibă loc chiar de la 
început și să fie integrată în modelul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
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Cele mai importante răspunsuri:

Posibile bariere în desfășurarea monitorizării în comunitate: 

ź costurile pentru deplasarea în comunitate a personalului de la sediul furnizorului de servicii; 
ź timpul de care are nevoie personalul pentru a se deplasa în comunități;
ź managerii nu consideră că monitorizarea este o prioritate;
ź utilizatorii nu înțeleg care sunt beneficiile monitorizării decât după ce le experimentează.

Posibile obstacole în desfășurarea monitorizării la sediul furnizorului de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant: 

ź costul deplasării și absența de la locul de muncă al unuia sau mai multor membri ai familiei 
reprezintă o cheltuială dublă pentru familie; 

ź în numeroase cazuri, utilizatorii și membrii familiei nu cunosc care sunt beneficiile 
monitorizării după primirea scaunului rulant;

ź dificultatea în găsirea mijloacelor de transport accesibile;
ź presiunea de a ne concentra pe stabilirea de programări noi, în detrimentul timpului alocat 

activității de monitorizare;
ź dificultăți în programarea vizitelor: utilizatorii ajung la sediul furnizorului atunci când 

personalul nu este disponibil sau nu au cum să ajungă atunci când personalul este 
disponibil.

Citiți exemplul referitor la o organizație din Indonezia, pentru a vedea ce abordare a 
ales aceasta în ceea ce privește monitorizarea

În cadrul unui program de furnizare a scaunelor rulante din Indonezia, în locul perceperii unei 
taxe pentru furnizarea echipamentului de mobilitate, se percep „taxe de membru” care 
contribuie la susținerea costurilor pe care le presupun funcționarea sistemului de furnizare a 
serviciilor, monitorizarea, întreținerea echipamentelor și aspectele administrative. Această 
„taxă de membru” le asigură utilizatorilor servicii de calitate și suport permanent. Există un 
sistem de plată „flexibil”, unde valoarea achitată de către o persoană este determinată în 
funcție de veniturile familiei, identificate prin facturile de utilități, documente de la serviciile 
publice, declarația proprie și alți indicatori privind veniturile.
 
S-a constatat că acest program de furnizare a scaunelor rulante bazat pe taxe de membru 
reprezintă o soluție viabilă din mai multe puncte de vedere: 

ź membrii simt că au dreptul de a se aștepta la servicii și produse de calitate;
ź deoarece membrii au achitat o sumă semnificativă raportat la veniturile lor (de obicei, 

sumele sunt cuprinse între 2-20 USD, dar pot ajunge și până la 150 USD), crește 
probabilitatea ca ei să aprecieze în mod real scaunul rulant și să aibă un sentiment de 
mândrie că îl dețin;

ź deoarece calitatea de membru le permite accesul gratuit sau cu preț redus la servicii de 
monitorizare, valabile timp de doi ani de la primirea scaunului rulant, crește probabilitatea 
ca membrii să solicite efectuarea monitorizării mai devreme, înainte de expirarea acestui 
termen. 
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în grupe de câte trei sau patru persoane.

Instrucțiuni Citiți lista potențialelor bariere în desfășurarea monitorizării (Caietul de 
exerciții practice, pag 114).

Adăugați și alte exemple de obstacole, pe care le-au identificat 
participanții.

Luați în considerare strategiile pentru implementarea schimbării și 
aplicați-le pentru rezolvarea problemelor legate de monitorizare

În coloana necompletată, enumerați potențialele strategii.  

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 5 minute pentru efectuarea exercițiului și 10 minute pentru 
feedback.

Feedback Analizați fiecare dintre strategiile pentru depășirea barierelor în 
desfășurarea activității de monitorizare și cereți-le participanților să explice 
cum pot fi acestea utile.

Potențiale acțiuni pentru depășirea barierelor în activitatea de monitorizare

Motivarea și implicarea utilizatorilor de scaun rulant cu privire la beneficiile activității de 
monitorizare: 
ź în timpul instruirii utilizatorilor (etapa 7), explicați care sunt beneficiile monitorizării; 
ź faceți cunoscute poveștile despre avantajele monitorizării, făcându-le vizibile în sala de 

așteptare, pe site-uri web, pe panourile de informare plasate în comunitate;
ź creați un sistem pe bază de „abonament de membru”.

Motivarea și implicarea personalului cu privire la beneficiile activității de monitorizare: 
ź puneți în aplicare un model pilot de furnizare a serviciilor de monitorizare; 
ź colectați studii de caz despre beneficiile monitorizării. 

Identificați un rezultat imediat, care să fie măsurabil:
ź stabiliți obiective pentru modelul pilot;
ź identificați și diseminați poveștile de succes.

Acordați prioritate monitorizării atunci când alocați resursele:
ź folosiți povești de succes despre beneficiile monitorizării pentru a susține strângerea de 

fonduri pentru acoperirea costurilor specifice monitorizării; 
ź alocați timp pentru dezvoltarea de parteneriate în comunitate și pentru a instrui și îndruma 

personalul din aceste comunități.

Oferiți sprijin constant pentru a face față provocărilor continue:
ź analizați cu atenție datele obținute din activitatea de monitorizare și identificați cauzele 

problemelor;
ź integrați monitorizarea în sistemele și procedurile modelului de furnizare a serviciilor.
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6. Incluziunea și participarea la viața comunității (13 minute)

Explicați: Așa cum am menționat anterior, monitorizarea reprezintă etapa în care evaluăm 
impactul furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și în care stabilim dacă acestea 
își ating obiectivul general: de a îmbunătăți calitatea vieții, incluziunea și participarea la viața 
comunității. 

Unul dintre rolurile mai largi ale unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant este îmbunătățirea accesibilității. Accesibilitatea poate influența într-o foarte mare măsură 
incluziunea și participarea la viața comunității a utilizatorilor de scaun rulant. 

Exemplul următor arată care sunt dezavantajele care decurg din lipsa de accesibilitate la 
domiciliu și în comunitate.

Citiți despre lipsa de accesibilitate care impune amânarea externării – un exemplu din 
Sri Lanka

Lipsa de abordare a problemelor legate de accesibilitate la domiciliu și în comunitate poate 
avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor pe care statul este nevoit să le facă. În anul 
1999, în secția pentru leziuni medulare a unui spital de recuperare din Sri Lanka, s-a făcut un 
studiu cu privire la costurile impuse de tratament. Costul mediu pe zi, pentru un pacient 
internat, se ridica la suma de  6,8 USD.

La acea data, în secția 8, existau 16 pacienți (o secție pentru pacienții care nu puteau fi 
externați), a căror perioadă de internare ajungea, în medie, la 61 de luni. Acest lucru 
determina cheltuieli în valoare de 858,270 Rs (12,438 USD) pentru fiecare dintre acești 
pacienți. Investițiile în accesibilizarea domiciliului acestor persoane, astfel încât ele să poată 
să se întoarcă la casele lor, ar fi însemnat economii importante pentru spital și pentru stat.

Explicați: 

ź Una dintre principalele bariere la domiciliu o 
constituie accesul la toaletă.

Explicați: 

ź Sfaturile cu privire la modificări minore care 
pot fi realizate la domiciliul utilizatorilor de 
scaun rulant pot avea un impact pozitiv 
semnificativ asupra calității vieții.
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Subliniați: Studiile făcute de către Banca Mondială au arătat faptul că bugetul necesar 
integrării elementelor de accesibilitate arhitecturală, în timpul procesului de construcție a 
clădirilor, este minim. S-a demonstrat că accesibilizarea clădirilor adaugă mai puțin de 1% la 
costul construcțiilor.

Explicați: Transportul este unul dintre cele mai des întâlnite obstacole cu care se confruntă 
utilizatorii de scaun rulant. Provocările includ:

ź timpul de staționare trebuie să fie suficient de lung pentru ca utilizatorul de scaun rulant să 
se poată transfera în mijlocul de transport;

ź perceperea unor taxe suplimentare pentru transportarea scaunului rulant;
ź riscul ca anumite piese componente, de exemplu roțile, să fie furate;
ź dificultatea accesului în mijloacele de transport în comun din cauza pragurilor și a ușilor de 

acces.

Citiți cazul campaniei de accesibilizare arhitecturală din Nicaragua

A
O organizație a persoanelor cu dizabilități din 
Nicaragua, numită CADISCA¸ a demarat în 
capitala țării Managua, o campanie care avea ca 
scop semnalarea problemei pe care o reprezentau 
bordurile înalte și treptele. Cu ajutorul unei echipe 
de utilizatori de scaun rulant, pe parcursul a trei 
luni, au fost construite 200 de rampe și au fost 
accesibilizate bordurile (prin aducerea unei porțiuni 
de bordură la același nivel cu drumul) îmbunătățind 
astfel accesul la spațiile publice.

A
Membrii organizației CADISCA au devenit vizibili 
în comunitate, prin  activitățile lor pozitive, ceea ce 
a atras mai mult sprijin, rezultatul fiind primirea de 
sponsorizări din partea companiilor locale pentru 

construirea mai multor rampe și borduri accesibilizate prin oraș. 

Anterior, CADISCA a folosit baschetul în scaun rulant  pentru a promova încrederea în sine a 
utilizatorilor de scaun rulant și a stimula implicarea membrilor în activitățile organizației.

Antrenamentele sportive au constituit o bună oportunitate pentru organizarea de întâlniri 
regulate ale organizației, în care au fost planificate acțiunile de conștientizare. 
Antrenamentele aveau loc într-un parc, comunitatea fiind astfel expusă la contactul cu 
problematica dizabilității și cu acțiunile organizației. Programul sportiv a contribuit la succesul 
campaniei de conștientizare și la sprijinirea persoanelor cu dizabilități. În cele din urmă, acest 
lucru a dus la presiuni asupra guvernului pentru a aloca fonduri publice pentru 
accesibilizarea bordurilor din orașul Managua. Eliminarea barierelor arhitecturale a oferit 
utilizatorilor de scaun rulant oportunități egale de acces la spații cheie dedicate activităților 
financiare, educaționale și sociale din oraș.
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Prezentați imaginea unei motociclete modificate 
din Thailanda și a unei ricșe modificate din India.

Explicați:

ź În multe state există inițiative pentru furnizarea 
de transport adaptat, inclusiv în Africa de Sud 
și în Columbia. Câteva resurse utile sunt 
menționate în Manualul participantului.

Explicați:

ź Accesul la educație poate fi îngreunat de 
elemente banale, cum ar fi lățimea căii de 
acces sau accesul la toaletă.

ź Furnizarea către școli a resurselor și a 
informațiilor cu privire la clădiri și căi accesibile 
va contribui la transformarea școlilor în medii 
incluzive.

Sumarizați: Oferind consultanță și informații pentru accesibilizarea mediului și lucrând în 
parteneriat pentru a facilita accesul la domiciliul utilizatorilor de scaun rulant, la transport și la 
educație, furnizorul de servicii maximizează oportunitățile pentru incluziunea și participarea 
persoanelor cu dizabilități la viața socială.

7. Acțiuni pentru manageri - recapitulare (5 minute) 

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Colaborați cu personalul furnizor de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant și cu părțile 
interesate pentru:
ź planificarea monitorizării;
ź crearea de parteneriate la nivel de comunitate  

și instruirea partenerilor;
ź identificarea persoanelor responsabile pentru 

instruirea utilizatorilor de scaun rulant și pentru 
monitorizare;

ź identificarea și prezentarea cazurilor de 
succes referitoare la monitorizare.

Cereți participanților să noteze în Caietul de exercii practice măsurile pe care le vor lua în vederea 
planificării activității de monitorizare.
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C.4. Planificarea sustenabilității financiare

O
B

IE
C

T
IV

E La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor ști să definească sustenabilitatea financiară;
q vor putea descrie modalitatea de planificare a sustenabilității financiare;
q vor putea identifica cel puțin trei surse de finanțare;
q vor ști să elaboreze o strategie de strângere de fonduri.

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: C.4: Planificarea sustenabilității financiare;

q Manualul și caietul participantului.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât acesta să fie în concordanță cu 
contextul local în care își vor desfășura activitatea participanții. De exemplu:

q analizați modelul de servicii adoptat de către organizațiile participante la sesiunea 
de instruire;

q adăugați la materialul de referință informații cu privire la surse de finanțare prezente 
pe plan local sau exemple de cazuri de succes. O alternativă este să creați un 
material suplimentar care să contribuie la susținerea acestei sesiuni.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT

q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele.

q Parcurgeți modelul-cadru de strângere de fonduri.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Ce este sustenabilitatea financiară? 

3. Planificarea sustenabilității financiare

4. Identificarea potențialelor surse de finanțare

5. Elaborarea unei strategii pentru strângerea de fonduri

6. Acțiuni pentru manageri - recapitulare

2

15

8

20

20

5

Total durată sesiune 70
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1. Introducere (2 minute)

Explicați:

În cadrul acestei sesiuni vom discuta despre rolul managerului în dezvoltarea unei strategii de 
finanțare a etapelor procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și 
despre responsabilitățile mai largi ale acestor servicii. Scopul general este asigurarea 
sustenabilității procesului de furnizare a serviciilor pentru ultilizatorii de scaun rulant.

2. Ce este sustenabilitatea financiară? (15 minute)

Explicați: Vom crea un enunț despre ce înseamnă sustenabilitatea financiară a serviciilor de 
furnizare a scaunelor rulante.

Prezentați slide-ul.

Prezentați activitatea de grup.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în trei grupe.

Instrucțiuni Cereți fiecărei grupe să scrie un enunț despre ce înseamnă sustenabilitatea 
financiară în contextul furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 

Explicați că uneori este mai ușor să începem cu ceea ce nu reprezintă 
sustenabilitate financiară, pentru ca apoi să transformăm ideile în afirmații 
cu sens pozitiv. De exemplu: sustenabilitatea financiară a unui sistem de 
furnizare a serviciilor nu înseamnă doar acoperirea costurilor produselor. 
Aceasta poate deveni o afirmație de tipul: Sustenabilitatea financiară în 
furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să includă 
mai mult decât costul produselor.”

Acesta va constitui un punct de pornire pentru definirea conceptului de 
sustenabilitate financiară.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Cereți grupelor să noteze enunțul lor despre sustenabilitatea financiară pe 
coli de flipchart.

Durata Alocați 5 minute pentru rezolvarea exercițiului și 8 minute pentru feedback 
și formularea enunțului.
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Feedback Rugați câte un reprezentant din fiecare grup să prezinte enunțul formulat 
către ceilalți participanți.

Evidențiați elementele comune ale enunțurilor și formulați un enunț comun 
despre sustenabilitatea financiară.

Notați enunțul comun pe o coală de flipchart și afișați-o pe perete.

Note pentru formatori: Un exemplu de enunț posibil

ź Un program de furnizare a scaunelor rulante sustenabil are capacitatea de a oferi scaune 
rulante corespunzătoare, prin cele opt etape ale procesului de furnizare a serviciilor, unui 
număr constant de utilizatori de scaun rulant, de-a lungul unei perioade de timp 
semnificative.

ź Acest lucru presupune investiții permanente în stocul de produse, instruirea personalului, 
spații, precum și sisteme de monitorizare și evaluare. Sustenabilitatea financiară este 
atinsă atunci când furnizorul de servicii a asigurat, sau este în măsură să asigure în mod 
constant, fondurile și resursele necesare care să permită aceste investiții continue.

3. Planificarea sustenabilității financiare (8 minute)

Explicați: Planificarea sustenabilității financiare 
include:

ź identificarea fondurilor și resurselor necesare 
pentru a susține serviciile (așa cum s-a 
discutat în secțiunea B.5);

ź identificarea potențialelor surse de finanțare;
ź identificarea potențialelor surse de sprijin non 

financiar; 
ź dezvoltarea unei strategii care să aibă ca 

rezultat asigurarea finanțării și a donațiilor în 
natură.

Întrebați: Care sunt potențialele surse de finanțare în contextul în care vă desfășurați 
activitatea? 

Validați răspunsurile.
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Explicați: Există mai multe posibile surse de 
finanțare. 

Prezentați slide-ul.

Explicați:

ź Există multiple opțiuni pentru finanțarea 
furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant. 

ź Unii furnizori de servicii pot avea o singură 
sursă de finanțare (de exemplu, de la bugetul 
de stat). Totuși, cele mai multe servicii vor 
asigura fondurile și resursele necesare 
funcționării apelând la diferite surse. 

Explicați:

ź Pe lângă resursele financiare, există și alt tip 
de resurse, non financiare. 

ź Acestea includ: donațiile în natură (de 
exemplu: donațiile de echipamente, scaune 
rulante, materiale) și voluntarii.

ź Sprijinul non-financiar contribuie la reducerea 
fondurilor necesare gestionării sistemului de 
furnizare a serviciilor.

Întrebați: Puteți să dați exemple de sprijin non-
financiar? 

Validați răspunsurile. 

Citiți exemplul din Mexic: Mobilizarea comunității și atragerea de contribuții din partea 
utilizatorilor

Teletonul din Mexic este o emisiune TV și radio care se desfășoară anual. A fost demarat în 
1996 cu scopul de a atrage fonduri pentru centrele de recuperare destinate copiilor cu 
dizabilități (cunoscute sub numele de Centro de Rehabilitación Infantil Teletón sau CRIT – 
Teletonul Centrelor de Recuperare pentru Copii).

Producătorul emisiunii este Televisa, în parteneriat cu peste 600 de reprezentanți ai mass-
media din Mexic și din străinătate. Evenimentul este sponsorizat de 20 de companii. 
Emisiunea promovează o viziune de succes prin prezentarea unor exemple pozitive de mare 
impact despre integrarea și realizările copiilor cu dizabilități. Cu trei luni înainte de eveniment, 
cazurile de succes sunt promovate în mass media, pentru a atrage atenția asupra 
Teletonului. Evenimentul este susținut de persoane publice cunoscute.

Centrele CRIT sunt în întregime sustenabile din punct de vedere financiar și sunt în plină 
dezvoltare. Acest lucru se datorează surselor de finanțare care combină veniturile rezultate 
din evenimentul anual de strângere de fonduri și contribuțiile beneficiarilor serviciilor 
furnizate.
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4. Identificarea surselor de finanțare inițiale (20 de minute)

Explicați: Odată ce ați planificat modelul de furnizare a serviciilor și ați elaborat un buget, 
trebuie să identificați sursele de finanțare. 

Subliniați: Acest eveniment, denumit Teleton, reprezintă o campanie de conștientizare de mari 
proporții, care are un succes semnificativ. 

Explicați: Identificarea și promovarea cazurilor de succes constituie un puternic instrument de 
strângere de fonduri. Furnizorii serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant vor avea de câștigat 
de pe urma planificării unor campanii de conștientizare în cadrul comunităților unde își 
desfășoară activitatea.

Activitate

Grupe Împărțiți participanții în grupe mici. Participanții din cadrul aceleiași 
organizații pot lucra împreună.

Instrucțiuni Citiți lista potențialelor surse de finanțare din Caietul de exerciții practice, 
pag.115.

Selectați acele trei surse despre care considerați că au cel mai mare potențial 
de finanțare a activității voastre și notați-le în tabelul de mai jos.

Estimați cantitatea de efort care va fi necesară, precum și rezultatele pe 
termen scurt și pe termen lung.

Numerotați în ordinea priorității.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 12 minute pentru parcurgerea activității și 8 minute pentru feedback.

Feedback Întrebați participanții cine se oferă voluntar să prezinte sursele de finanțare 
selectate și motivele alegerii.

Întrebați dacă participanții au în vedere abordarea unei surse de finanțare pe 
care nu au utilizat-o până la această dată.  

5. Elaborarea unei strategii pentru strângerea de fonduri (20 de minute)

Explicați: După identificarea potențialelor surse de finanțare, managerii care gestionează 
furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să elaboreze o strategie care să 
arate ce fel de sprijin va fi solicitat, care sunt potențialele surse de finanțare și cât anume se va 
solicita.
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Prezentați imaginea unei motociclete modificate 
din Thailanda și a unei ricșe modificate din India.

Explicați:

ź Pentru a putea dezvolta o astfel de strategie, 
managerii trebuie să prioritizeze diferitele 
surse de finanțare și să planifice modalitatea 
prin care pot asigura fondurile necesare 
funcționării. 

ź Managerii trebuie să ia în considerare 
următoarele:

o  sursa de finanțare: pe cine vor aborda;
o  sprijinul: tipul de sprijin pe care managerul îl 

va solicita din partea sursei. 

Model-cadru pentru activitatea de strângere de fonduri – exemplu: 

Cerere: Care sunt parametrii resurselor solicitate? (Cât anume veți solicita de la sursa de 
finanțare?)

Probabilitatea: Care este probabilitatea ca sursa de finanțare să ofere finanțare/ să susțină 
solicitarea. Aici există trei categorii: scăzută, medie și ridicată.

Efortul: Care sunt acțiunile necesare pentru a asigura finanțarea, care sunt modalitățile de 
raportare sau alte tipuri de obligații.

Explicați:

ź Acest tabel îi ajută pe manageri să prioritizeze 
sursele de finanțare și să elaboreze o 
strategie.

Luați în considerare următoarele elemente:

ź Tipul de sprijin: acesta se poate referi fie la o 
linie de buget, de exemplu, la produse, fie la 
una sau mai multe etape ale procesului de 
furnizare a serviciilor, cu liniile de buget 
aferente fiecăreia. Aveți în vedere specificul 
sursei de finanțare și care sunt activitățile pe 
care aceasta ar fi interesată să le sprijine. 

ź Cât de mult să solicităm: Analizați donațiile pe 
care respectiva sursă le-a oferit anterior, fie 
serviciului dumneavoastră, fie altor organizații. 
Scopul este acela de a cere o sumă realistă. 

ź Efortul: Gradul de efort, pe care trebuie să îl 
depuneți pentru a obține finanțarea, ar trebui 
să fie direct proporțional cu suma finanțată. 
Obligațiile care decurg din obținerea finanțării 
trebuie de asemenea să fie gestionabile de 
către furnizorul de servicii.
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Explicați: Este important să creați o previzionare de buget pentru a sprijini eforturile de 
strângere de fonduri necesare; corelați informațiile din sesiunile anterioare referitoare la 
volumul de muncă anual estimat și la buget.

6. Acțiuni pentru manageri – recapitulare (5 minute) 

Citiți lista acțiunilor recomandate managerilor.

Colaborarea cu personalul furnizor de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant și cu părțile 
interesate pentru:

ź crearea unei viziuni comune în ceea ce 
privește sustenabilitatea financiară;

ź identificarea fondurilor și a resurselor 
necesare;

ź identificarea potențialelor surse de finanțare; 
ź prioritizarea surselor de finanțare ce urmează 

a fi abordate;
ź dezvoltarea unei strategii de strângere de 

fonduri și implementarea acesteia. 

Cereți participanților să lucreze cu Caietul de exerciții practice pentru a nota propriile acțiuni pe 
care le vor folosi în vederea planificării sustenabilității financiare a sistemului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 

Activitate

Grupe Păstrați componența grupelor de la exercițiul anterior.

Instrucțiuni Citiți exemplele din tabel (Caietul de exerciții practice, pag 116).

Enumerați cele trei surse de finanțare din exercițiul anterior.

Completați tabelul pentru sursele de finanțare selectate.

Luați în calcul faptul că este posibil să nu putem completa exact toate 
rubricile tabelului, dar, cu toate acestea, parcurgeți exercițiul și introduceți 
cât mai multe informații posibil.

Monitorizare Monitorizați desfășurarea activității și oferiți ajutor atunci când acest lucru 
este necesar. 

Durata Alocați 15 minute pentru parcurgerea activității.

Feedback Cereți feedback cu privire la structura activității de strângere de fonduri, 
folosind strategia din tabel.
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O
B

IE
C

T
IV

E La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor reflecta asupra acțiunilor pe care le pot face managerii pentru a încuraja părțile 
interesate să sprijine îmbunătățirea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant din țară.

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:

q Prezentare PPT: Sesiune de încheiere

q Material video: Mesajul de final

q Formulare de evaluare (participanții primesc formularele de evaluare în ziua 
anterioară, le completează și le predau la finalul modulului de instruire).

C
O

N
T

E
X

T Adaptați conținutul aceastei sesiuni pentru a fi în concordanță cu contextul local în 
care își vor desfășura activitatea participanții. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Citiți planul de desfășurare a sesiunii și pregătiți resursele

q Asigurați-vă că certificatele sunt pregătite și semnate de către formatori.

q Revedeți coala de flipchart cu facilitatorii schimbării (cea pregătită la începutul 
programului de instruire)

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Acțiuni pentru determinarea schimbării

3. Ceremonia de încheiere și înmânarea certificatelor

2

18

10

Total durată sesiune 30

Încheiere

1. Introducere (2 minute) 

Explicați: în cadrul acestei sesiuni de final, managerii vor face propuneri de acțiuni pentru 
îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
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Activitate

Grupe Toți participanții.

Instrucțiuni Faceți referire la coala de flipchart cu factorii care facilitează producerea 
schimbării, care a fost pregătită la începutul programului de instruire cu 
scopul de a nota acțiunile comune, prin care managerii și părțile interesate 
pot contribui la îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant. 

Monitorizare Încurajați participanții să adauge orice idee nouă, pe care nu au 
menționat-o anterior (alocați 5 minute).

Durata Alocați un total de 18 minute.

Feedback Cereți unui voluntar să facă o recapitulare a secțiunilor despre 
transmiterea mesajului referitor la importanța furnizării scaunelor rulante 
corespunzătoare și a faptului că aceasta reprezintă o nevoie urgentă și 
crearea unei viziuni comune.

Întrebați: În ce vor consta următorii pași?
 
ź Veți crea o echipă specială care să inițieze câteva din acțiunile 

propuse?
ź Cine va implementa pe mai departe aceste acțiuni?
ź Vă veți mai întâlni cu această echipă? Când?

Repetați acești pași pentru secțiunea despre corelarea resurselor și a 
părților implicate. 

Repetați acești pași pentru secțiunea despre motivarea, implicarea și 
mobilizarea părților interesate.

Notați pe o coală de flipchart care sunt următorii pași menționați de către 
participanți, inclusiv responsabilii și datele limită.

2. Acțiuni pentru implementarea schimbării (18 minute) 

Ceremonia de încheiere și înmânarea certificatelor (10 minute)

Explicați:

ź Logo-ul reprezintă un angajament pentru 
facilitarea mobilității persoanelor, deoarece 
trebuie ca oamenii să nu mai stea închiși în 
case. Este un angajament pentru creșterea 
gradului de participare și incluziune a 
persoanelor cu dizabilități, prin accesul la 
scaune rulante corespunzătoare livrate de 
către furnizori de servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant, care au personal instruit.

Încurajați participanții să folosească logo-ul 
pachetului de instruire (WSTP).
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Solicitați participanților să vă înmâneze formularele de evaluare completate, pe care le-au 
primit în ziua anterioară.

Prezentați materialul video: Mesaj de luat 
acasă.

Vizionați materialul video.

Note pentru formatori: 

ź  Este la latitudinea formatorilor să decidă care este cea mai bună modalitate de înmânare a 

certificatelor și de încheiere a programului de instruire.

Furnizarea serviciilor de scaune rulante
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