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Scaun rulant corespunzător Un scaun rulant care corespunde nevoilor 
utilizatorului și caracteristicilor mediului în care 
acesta trăiește, care are dimensiunea potrivită și 
care furnizează suport postural adecvat; care poate 
fi utilizat în condiții de siguranță și este durabil, fiind 
disponibil în țara utilizatorului; care poate fi obținut 
și întreținut, iar serviciile sunt sustenabile în țara 
respectivã, la cel mai accesibil preț.

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

Dispozitiv de suport postural (DSP) Un dispozitiv fizic care oferă suport postural 
suplimentar.

Scaun rulant Un dispozitiv cu roți care oferă mobilitate și suport 
postural, utilizat de persoanele cu dificultăți de 
mers sau de deplasare.

Modificare scaun rulant Efectuarea unei schimbări la nivelul scaunului 
rulant.

Furnizare scaune rulante Termen generic pentru proiectarea, producția, 
furnizarea de scaune rulante și servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

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 corespunzator.

Personalul furnizor de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant

Este personalul specializat în furnizarea scaunelor 
rulante corespunzătoare. 

Utilizator de scaun rulant O persoană care are dificultăți de mers sau de 
deplasare și care folosește pentru mobilitate un 
scaun rulant. 

Terminologie

Mai jos sunt definiți termenii folosiți în acest pachet de instruire.
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Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de 
instruire pentru părțile interesate

Introducere

 În urma publicării în anul 2008 a Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu 
antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate(1), în 2012 a devenit disponibil primul 
modul din pachetul de instruire Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, denumit Servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază(2). Acesta a fost 
urmat în anul 2013 de modulul Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de 
instruire – nivel intermediar(3).

Pachetele de instruire pentru modulul de bază și pentru cel intermediar au ca scop să sprijine 
instruirea personalului cu atribuții clinice și tehnice al furnizorului de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant, pentru a crește numărul de angajați cu competențe în furnizarea de servicii 
destinate utilizatorilor de scaun rulant, cu cerințe de nivel de bază și intermediar. Cu toate 
acestea, OMS subliniază faptul că pentru ca această instruire să fie eficientă și pentru ca 
personalul să aibă acces la facilitățile, echipamentele și materialele necesare furnizării unor 
scaune rulante corespunzătoare, este nevoie de planificare eficace, de politici și de 
mecanisme de sprijin funcționale.

Astfel, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în parteneriat cu Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID) au dezvoltat un al treilea modul, cu două componente: 
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri și 
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru părțile interesate.

Pentru ca într- o țară să existe un sistem adecvat de furnizare a serviciilor destinate 
utilizatorilor de scaun rulant, este necesar să fie implicate toate părțile interesate, incluzând 
aici entitățile responsabile de crearea politicilor, de planificare și implementare, producătorii și 
furnizorii de scaune rulante, furnizorii de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, organizațiile 
pentru persoanele cu dizabilități , precum și utilizatorii de scaune rulante. Este important ca 
părțile interesate să fie bine informate și să înțeleagă necesitatea și beneficiile furnizării de 
scaune rulante corespunzătoare. Astfel, obiectivul acestui modul Servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Pachet de instruire pentru părțile interesate este creșterea gradului de 
conștientizare și implicarea părților interesate în dezvoltarea unui sistem de furnizare de 
scaune rulante corespunzătoare în țara/ regiunea unde se află acestea.

Acest pachet de instruire are la bază următoarele documente cheie: Convenția Organizației 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CONUDPD)(4), Ghidul privind 
furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate și 
Documentul de poziție comun cu privire la furnizarea echipamentelor de mobilitate în zone cu 
resurse limitate (5).

Scaunul rulant este unul dintre echipamentele asistive cel mai frecvent utilizate pentru 
facilitarea mobilității personale. În cazul persoanelor care întâmpină dificultăți de deplasare, 
scaunele rulante reprezintă un instrument esențial pentru mobilitate, creșterea capacității de a 
desfășura activități, pentru sentimentul de demnitate și starea lor generală de bine. Mobilitatea 
oferă utilizatorilor de scaun rulant posibilitatea de a fi independenți și de a avea acces la 
servicii de sănătate, la educație precum și la oportunități de angajare, contribuind de asemenea 
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la participarea acestora la activități sociale și culturale. OMS estimează că peste 70 de 
milioane de persoane au nevoie de scaune rulante, dar că procentul celor care au acces la un 
astfel de dispozitiv se situează între 5 și 15%.

Importanța mobilității este reflectată în CONUPDP, care pledează pentru „măsuri eficiente 
pentru asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități, în cel mai înalt grad de independență 
posibil”.  Pentru a avea un nivel ridicat de mobilitate personală, utilizatorul are nevoie de un 
scaun rulant pe măsura sa și care răspunde nevoilor sale specifice; în special în ceea ce 
privește stilul de viață și mediul în care trăiește. Acest aspect presupune o abordare centrată 
pe nevoile individuale ale utilizatorului de scaun rulant.

O modalitate eficientă de a răspunde acestor nevoi individuale ale utilizatorilor o reprezintă 
furnizarea scaunelor rulante printr-un sistem bine organizat, care răspunde așteptărilor 
acestora, care le respectă demnitatea și cu ajutorul unui personal bine instruit.

Formatorii sunt încurajați să folosească acest pachet de instruire fie pentru susținerea unui 
modul individual, care să se centreze în totalitate pe necesitatea și beneficiile dezvoltării unui 
sistem de furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare, fie ca element important al unui 
workshop mai complex, care să vizeze, de exemplu, dezvoltarea /revizuirea politicilor naționale 
privind recuperarea sau problematica dizabilității. 

Grupul țintă

Modulul de instruire destinat părților interesate se adresează oricărei persoane care poate 
influența dezvoltarea sau susținerea procesului de furnizare a scaunelor rulante 
corespunzătoare. Părțile interesate pot fi:

z entități responsabile de planificarea sau implementarea politicilor (de exemplu, guvernul);
z lideri care beneficiază de respectul comunității/ persoane cu influență sau oameni politici;
z organizații pentru persoane cu dizabilități;
z utilizatori de scaun rulant, familiile acestora și însoțitorii lor;
z filantropi/finanțatori/donatori;
z media (atât cea audiovizuală, cât și cea tipărită);
z producători și furnizori de scaune rulante;
z grupuri profesionale (cum ar fi Colegiul Fizioterapeuților din Romania la nivel național / 

regional);
z organizații non-guvernamentale locale sau internaționale;
z orice altă persoană sau organizație la nivel local, care are potențialul să contribuie la acest 

obiectiv.

Obiectivul

OMS este conștientă de faptul că doar existența personalului instruit nu poate asigura 
furnizarea de scaune rulante corespunzătoare în respectiva țară și că responsabilitățile 
acestuia formulate în Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante nu pot fi îndeplinite atât timp 
cât nu există implicare la nivel înalt în ceea ce privește crearea sau îmbunătățirea sistemului de 
furnizare a scaunelor rulante. Obiectivul modulului de instruire este creșterea gradului de 
conștientizare, precum și dezvoltarea abilităților și cunoștințelor întregului personal care este 
necesar să fie implicat (părțile interesate) în înființarea unui sistem de furnizare a scaunelor 
rulante corespunzătoare în țara/regiunea lor.
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Acest pachet de instruire oferă o prezentare generală despre rolul părților interesate, oferindu-le 
informații despre nevoia și beneficiile furnizării de scaune rulante corespunzătoare și încercând 
să obțină suportul acestora pentru dezvoltarea unui program de furnizare a scaunelor rulante 
corespunzătoare.

Conținutul
Durata minimă necesară parcurgerii modulului este de 3-4 ore, ea putând fi extinsă în funcție 
de cerințele specifice și de resursele disponibile. Acest pachet de instruire va ajuta părțile 
interesate:

z să își îmbunătățească cunoștințele cu privire la nevoia utilizării unui scaun rulant 
corespunzător, precum și la beneficiile ce decurg de aici;

z să fie mai bine informate despre rolul pe care îl au în dezvoltarea unui sistem de furnizare a 
scaunelor rulante corespunzătoare;

z să îmbunătățească calitatea serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant;
z să înțeleagă mai bine aspectele legate de crearea unor medii accesibile, lipsite de bariere;
z să crească gradul de angajament în ceea ce privește identificarea/furnizarea unui sprijin 

financiar adecvat;
z să crească gradul de sustenabilitate a procesului de furnizare a scaunelor rulante.

Formatorii

Manualul formatorului poate fi folosit de către orice organizație  sau grup de organizații care    
își propune să organizeze un modul de instruire pentru părțile interesate. În vederea asigurării 
continuității cu celelalte pachete de instruire, acest manual de instruire a fost denumit Manualul 
formatorului. Cu toate acestea, având în vedere diversitatea categoriilor de participanți, 
formatorii trebuie să își asume rolul de facilitator și să urmeze principiile de bază ale 
programelor de instruire pentru adulți. O bună selecție a formatorilor/ facilitatorilor care să 
susțină workshopul reprezintă un element important al succesului acestuia. Se recomandă ca 
formatorii să aibă:

z experiență adecvată în instruire și facilitare;
z experiență în gestionarea grupurilor compuse din mai multe părți interesate sau cu niveluri 

de cunoștințe diferite;
z convingerea fermă că introducerea unui sistem de furnizare a scaunelor rulante 

corespunzătoare este benefică pentru utilizatori;
z capacitatea de a asculta și de a accepta diverse opinii, asigurându-se, în același timp, că 

sunt respectate principiile de bază ale furnizării scaunelor rulante corespunzătoare și că 
obiectivul modulului de instruire este susținut.

În acest manual, formatorul/ facilitatorul workshopului va fi denumit „formator”. Se recomandă 
alocarea unui formator pentru fiecare grupă de 8-10 participanți. Participarea unui utilizator de 
scaun rulant experimentat, care cunoaște bine subiectul și conținutul pachetului de instruire, 
poate fi un aspect benefic. În cazul în care există mai mulți formatori, se recomandă ca 
sesiunile să fie împărțite între aceștia, evitând astfel susținerea mai multor sesiuni consecutive 
de către aceeași persoană.

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru părțile interesate. Manualul formatorului
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Etapa inițială
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Înainte de începerea modulului de instruire, copiați pe hard disk-ul din calculator secțiunile 
relevante aflate pe memory stick (din fișier). Cea mai simplă metodă de susținere a sesiunii de 
instruire este următoarea:

1. Deschideți Manualul formatorului din fișierul respectiv și

1.1. Citiți secțiunile ”Recomandări pentru formatori” și ”Cum să vă pregătiți pentru 
susținerea Workshopului pentru Părțile Interesate”;

1.2. În cazul în care nu aveți un exemplar tipărit al Manualului formatorului, tipăriți și 
pregătiți câte un exemplar pentru fiecare formator;

1.3. Tipăriți un orar al modulului de instruire.

2. Pregătiți toate elementele necesare, conform sugestiilor prezentate în capitolul „Cum 
să vă pregătiți pentru susținerea Workshopului pentru Părțile Interesate”.

3. Oferiți fiecărui participant un afiș cu etapele furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant. În cazul în care nu aveți aceste afișe, ele pot fi tipărite de pe memory 
stick.

4. Deschideți fisierul care conție orarul și faceți click pe hyperlink-urile de la fiecare capitol 
pentru a accesa slide-urile și materialele video aferente. Cea mai bună modalitate de 
susținere a sesiunii de instruire este prezentarea secvențială a temelor, respectând cât 
mai mult posibil duratele de timp alocate. 
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1. Recomandări pentru formatori

1.1 Structura modulului de instruire

Sesiune Durata (minute)

S.1. Introducere, inclusiv discursul principal 30

S.2. De la politici la practici 45

S.3. Gama de scaune rulante corespunzătoare 30

     Pauză 30

S.4. Împreună creăm o schimbare 100

Încheiere 5

Total 240

1.2.  Orarul modulului și durata sesiunilor

Modulul de instruire pentru părțile interesate este prezentat aici ca un workshop având durata de o 
jumătate de zi. Acolo unde este posibil, se recomandă extinderea perioadei de timp alocate, în 
special în situația în care organizatorii consideră că există oportunități pentru realizarea unui acord 
între părțile interesate, cu privire la diverse planuri sau activități specifice.

Modulul de instruire pentru părțile interesate poate fi livrat ca un modul de o jumătate de zi în cadrul 
unei conferințe/atelier de lucru mai extins sau poate avea loc imediat înainte sau după modulul de 
instruire pentru manageri.

Mai jos este prezentat un model de orar pentru un workshop cu durata de o jumătate de zi:

Interval orar Temă Prezentator

08:30 - 09:00 Înregistrarea participanților

09:00 - 09:30 Introducere, inclusiv discursul principal Liderul organizației gazdă
Invitați cheie
Reprezentant/ți al/ai guvernului 
și al/ai altor instituții
Utilizator de scaun rulant sau 
reprezentant al unei/unor 
organizații pentru persoanele cu 
dizabilități.

09:30 - 10:15 De la politici la practică Formator

10:15 - 10:45 Pauză

10:45 - 11:15 Gama de scaune rulante corespunzătoare Formator
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11:15 - 12:55 Împreună creăm o schimbare Formator

12:55 - 13:00 Încheiere Formator

13:00 - 14:00 Prânz

Notă: Durata sesiunilor poate varia în funcție de numărul invitaților cheie.

1.3. Planul de desfășurare a sesiunilor

Pentru fiecare sesiune există un plan de desfășurare detaliat, al cărui scop este să ofere 
asistență formatorilor. 

La începutul fiecărui plan veți găsi următoarele informații:

z Obiective: prezentarea în amănunt a obiectivelor specifice din acea sesiune;
z Resurse: care sunt resursele necesare pentru desfășurarea sesiunii;
z Context: modalitatea în care sesiunea poate fi adaptată în funcție de context (sau situație);
z De pregătit: modalitatea de pregătire a susținerii sesiunii;
z Structură: un rezumat al principalelor părți ale sesiunii.

Restul planului de desfășurare este împărțit pe teme. Pentru fiecare temă abordată, planul de 
desfășurare a sesiunii include instrucțiuni cu privire la modalitatea de prezentare sau livrare a 
informațiilor pentru tema respectivă.

1.4. Prezentările PowerPoint

Pentru fiecare sesiune, sunt disponibile prezentări PowerPoint (PPT):

z Introducere
z De la politici la practici
z Gama de scaune rulante corespunzătoare
z Împreună creăm o schimbare.

1.5. Sfaturi de bună practică

Mai jos sunt prezentate câteva sugestii pentru formatori, care să contribuie la succesul 
modulului de instruire:

z asigurați-vă că discuțiile rămân axate pe subiectul sesiunii;
z fiți niște ascultători activi - este necesar să auziți și să înțelegeți corect ceea ce spun 

participanții pentru a putea ghida discuția în mod eficient;
z fiind atent/ă la discuții, veți oferi un exemplu pozitiv celorlați participanți;
z încurajați dialogul și moderați discuțiile;
z nu permiteți unei persoane sau unui grup cu atitudine agresivă, care vorbește mult, să 

domine discuția;
z mențineți o poziție de neutralitate și fiți precauți în exprimarea propriilor voastre valori; 
z transformați conflictul de opinii într-o situație constructivă și nu permiteți ca neînțelegerile 

dintre participanți să devină personale.
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2. Cum să vă pregătiți pentru susținerea Workshopului pentru
    Părțile Interesate

2.1. Familiarizați-vă cu situația actuală a furnizării scaunelor rulante 

Organizațiile și formatorii care organizează un Workshop pentru Părțile Interesate trebuie să 
înțeleagă foarte bine ce presupune furnizarea scaunelor rulante în țara, regiunea, județul sau 
zona în care își desfășoară activitatea. Aceasta include următoarele aspecte:

z identificarea exactă a organizațiilor implicate și a persoanelor cheie;
z cunoașterea activităților sau inițiativelor existente în domeniul furnizării scaunelor rulante;
z înțelegerea actualelor lacune în domeniul furnizării scaunelor rulante;
z cunoașterea legilor, strategiilor, politicilor și planurilor de activitate regionale/naționale 

relevante.

Lista de verificare de mai jos poate fi utilizată pentru rezumarea cadrului legislativ național, cum 
ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
(CONUDPD), strategiile la nivel național, planurile de acțiune și legile(6).
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Aceste informații vor fi utilizate pentru a produce un material suport cu privire la cadrul 

legislativ, pentru Sesiunea 2: De la politici la practici.

Cadrul 
legislativ

Aspecte de verificat Listă de 
verificare

CONUDPD Au fost semnate CONUDPD și Protocolul opțional al 
acesteia?

q

Au fost ratificate CONUDPD și Protocolul opțional al 
acesteia?

q

Strategii Există în țară o strategie sau un plan de acțiune la nivel 
național pentru reducerea sărăciei?

q

Există în țară o strategie sau un plan de acțiune la nivel 
național legat de problematica dizabilității? (De exemplu, 
„strategie pentru promovarea și protejarea drepturilor per-
soanelor cu dizabilități”).

q

Legi, decrete În cazul în care există, sunt aceste strategii din domeniul 
dizabilității însoțite de documente legislative specifice (cum 
ar fi legi, norme de aplicare)?

q

Strategii  
sectoriale 
specifice

Există în țară o strategie sau un plan de acțiune la nivel 
național pentru următoarele sectoare:

z servicii sociale
z educație
z educație incluzivă
z ocuparea forței de muncă
z angajarea persoanelor cu dizabilități
z sănătate
z sănătate mintală
z egalitate de gen
z minorități etnice
z copii
z persoane vârstnice
z protecție socială în general
z tehnologii asistive
z alte sectoare relevante pentru accesul la servicii de 

calitate pentru persoanele cu dizabilități

q

Strategii la 
nivel local

Se practică în respectiva țară planificarea la nivel de 
comunitate a acțiunilor necesare?

Procesul de planificare (în domeniile dizabilității și serviciilor 
sociale) este centralizat sau descentralizat? Până la ce nivel 
există descentralizare?

Există la nivel de comunitate planuri de acțiune (sau ceva 
similar) în domeniul dizabilității?

q



Importanța semnării și ratificării CONUDPD

Semnarea CONUDPD este primul pas în ceea ce privește sprijinul guvernului pentru 
furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare:
z semnarea CONUDPD indică intenția morală a guvernului de a-și asuma obligațiile 

Convenției;
z ratificarea CONUDPD indică obligația morală și legală a guvernului de a implementa 

prevederile Convenției.

2.2. Parcurgeți fiecare plan de desfășurare a sesiunii și ajustați-l, 
       dacă este necesar

Parcurgeți fiecare plan de desfășurare a sesiunii și stabiliți cine va susține sesiunea. Este posibil 
să fie nevoie să adaptați sesiunile la contextul local. La începutul fiecărui plan de desfășurare a 
sesiunii, la secțiunea „Context” veți găsi sugestii despre modul cum sesiunile pot fi adaptate la 
diferite contexte.

2.3. Identificați și pregătiți fiecare invitat cheie

Obiectivul general al modulului pentru părțile interesate este creșterea gradului de conștientizare 
privind importanța furnizării de scaune rulante corespunzătoare și schimbarea pe care acest 
aspect o poate aduce în viața fiecărui utilizator de scaun rulant.

Invitații cheie, care au prezentări de impact, reprezintă o parte importantă a strategiei care are ca 
scop transmiterea acestui mesaj. Aceste prezentări trebuie să fie cât mai relevante pentru 
contextul în care are se desfășoară Workshopul pentru Părțile Interesate.

Vă recomandăm să invitați vorbitori cheie care reprezintă instituții guvernamentale și sectorul 
dedicat persoanelor cu dizabilități (vezi Sesiunea 1).

1. Reprezentant/ți al/ai guvernului: pentru a arăta că statul recunoaște și susține dreptul la 
mobilitate și importanța furnizării scaunelor rulante corespunzătoare. În anumite țări, există mai 
multe ministere care au responsabilități referitoare la furnizarea scaunelor rulante.

2. Reprezentant/ți al/ai sectorului dedicat persoanelor cu dizabilități

Reprezentant al utilizatorilor de scaun rulant: O persoană care a trecut prin experiența utilizării 
unui scaun rulant și care este dispusă să împărtășească din propria experiență aspecte legate de 
impactul pozitiv pe care îl are folosirea unui scaun rulant corespunzător. O prezentare de acest tip 
va sublinia importanța mobilității personale în cel mai înalt grad de independență posibil.

Lider reprezentativ din sectorul dedicat persoanelor cu dizabilități: Un vorbitor cheie, o 
persoană respectată în acest domeniu, având autoritate, experiență și calități de lider. Rolul său 
este să prezinte mesajul cu claritate și să transmită faptul că e nevoie urgentă de schimbare și să 
genereze entuziasmul necesar pentru schimbare, în răndul părților interesate.

Notă: Este posibil ca aceeași persoană să poată îndeplini ambele roluri menționate mai sus.
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Formatorii trebuie să identifice care sunt persoanele cele mai potrivite pentru rolul de 
vorbitori și să le pregătească cu suficient de mult timp înainte. În anexe veți găsi un 
rezumat cu informații pentru acești vorbitori cheie. Discuții între formator și vorbitorii cheie 
pot fi necesare pentru a ajusta forma finală a prezentării, astfel încât aceasta să se 
potrivească contextului și stadiului actual al sistemului de furnizare a scaunelor rulante. De 
asemenea, este important ca prezentarea să se potrivească stilului fiecărui vorbitor.

Înainte de începerea workshopului, întrebați vorbitorii cheie dacă intenționează să 
folosească o prezentare PPT. În cazul unui răspuns afirmativ, asigurați-vă că prezentarea 
ajunge la voi cel târziu cu o zi înainte de ziua în care se desfășoară modulul de instruire. 
Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați-vă că vorbitorii sosesc înainte de începerea 
workshopului și că există o persoană care să copieze fișierul PPT pe calculatorul pe care îl 
veți folosi.

2.4. Invitați participanții

Este important să vă asigurați că ați invitat toate părțile interesate relevante. Realizați o 
consultare largă pentru a fi siguri că nu ați trecut cu vederea organizații sau persoane 
cheie. Gândiți-vă bine la părțile interesate ale căror voci trebuie să fie auzite; care pot 
influența procesul de schimbare; părți interesate care au energia necesară pentru a 
acționa în vederea schimbării și care sunt pregătite să se dedice acestui proces.

Trimiterea invitațiilor cu suficient de mult timp în avans crește șansele ca persoanele 
invitate să fie disponibile pentru participare. Asigurați-vă de faptul că invitațiile precizează 
în mod clar care este obiectivul workshopului și motivul pentru care este importantă 
participarea părților interesate.

Numărul participanților: Numărul participanților va varia în funcție de numărul părților 
interesate din țară, regiune, județ sau zonă.

Prezentarea tuturor grupurilor: Formatorul trebuie să analizeze cu atenție lista 
participanților înregistrați, pentru a prezenta în cadrul secțiunii de început toate grupurile și 
organizațiile prezente.

2.5. Alegeți locul de desfășurare și amenajați sala

Locul de desfășurare: Locul de desfășurare trebuie rezervat cu suficient timp înainte. În 
mod ideal, acesta ar trebui să fie un spațiu care să corespundă numărului de participanți și 
să aibă o zonă dedicată pauzelor. Locul de desfășurare trebuie să fie total accesibil  
utilizatorilor de scaun rulant. Aceasta include accesul în: clădire; sala în care va avea loc 
modulul de instruire; zona pentru pauze; toalete.

Amenajarea sălii: Formatorii trebuie să planifice cu atenție modul de amenajare a sălii în 
care va avea loc Workshopul pentru Părțile Interesate. Trebuie să avem în vedere 
sesiunile în plen și cele de lucru în grupuri. Astfel, spațiul trebuie să fie organizat de așa 
manieră încât să faciliteze tranziția dintre cele două tipuri de activități.

Modalitatea în care se amenajează spațiul depinde de numărul de participanți. În 
continuare găsiți câteva sugestii în acest sens:
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Amenajarea sălii pentru grupuri de până la 30 de persoane

Cea mai bună schemă de amenajare a sălii presupune folosirea unor mese rotunde, așezate în 
formă de semicerc sau a unor mese dreptunghiulare, așezate sub forma oaselor de pește, ca în 
figura de mai jos. Acest lucru permite crearea de grupe de participanți (la fiecare masă) pentru 
discuții, precum și desfășurarea sesiunilor în plen, facilitând urmărirea prezentărilor și schimbul de 
opinii.

Varianta I: Mese rotunde în semicerc

Varianta II: Mese dreptunghiulare în formă de oase de pește

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru părțile interesate. Manualul formatorului
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În cazul în care avem grupuri mari și săli mai mici, mesele și scaunele pot fi așezate ca într-o sală 
de spectacol, dar cu utilizarea unor scaune mobile, care să permită persoanelor din primul rând să 
le întoarcă, pentru a forma o grupă de lucru cu cei așezați în al doilea rând așa cum este arătat mai 
sus. Acest lucru permite tranziția rapidă de la sesiunile în plen la activitățile de grup.

2.6. Pregătiți resursele și echipamentele

Resursa Cantitatea Comentarii/instrucțiuni

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

Afiș cu etapele procesului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant

1 per participant Comandați de la OMS sau 
tipăriți
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Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități (CONUDPD)

cel puțin un 
exemplar

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

cel puțin un 
exemplar

Ghidul privind Recuperarea Bazată pe 
Comunitate - Broșură Introductivă și 
Componentă de Sănătate

cel puțin un 
exemplar

Logo Pachete de instruire OMS - servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant 

imagine cu 
rezoluție mare

Participanții vor utiliza 
logoul pentru sublinierea 
angajamentului lor pentru 
furnizarea scaunelor 
rulante corespunzătoare.

Formulare:

Formular de înregistrare a participanților 1 per workshop Model disponibil pe 
memory-stick

Ecusoane 1 per participant/ 
invitat/formator

Realizate local folosind 
logoul Pachetelor de 
instruire OMS - servicii 
pentru utilizatorii de scaun 
rulant

Orar 1 per participant Model disponibil pe 
memory-stick

Formular acord foto 1 per participant Adaptați modelul de pe 
memory-stick pentru 
organizația gazdă

Certificat de participare 1 per participant
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Afișe - pentru creșterea gradului de conștientizare care vor fi folosite la locul de  
desfășurare a workshopului

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
- nivel de bază: etapele procesului de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant; abilități de manevrare a 
scaunului rulant; escare; întreținerea 
unui scaun rulant la domiciliu.

4 Comandați la OMS sau 
traduceți (dacă e cazul) și 
tipăriți. Disponibil pe 
memory-stick

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
- nivel intermediar: copiii și scaunele 
rulante; poziționari diverse; tabel cu 
dispozitivele de suport postural (DSP);  
și lista de verificare pentru instruirea 
unui utilizator de scaun rulant de nivel 
intermediar.

4

Materiale video - cu subtitrare:

Ce înseamnă pentru mine scaunul rulant 
corespunzător?

S.2 Disponibile pe memory-
stick. 
Luați în considerare 
subtitrarea în limba locală.Procesul de furnizare a serviciilor pentru 

utilizatorii de scaun rulant
S.2

Beneficiile suportului postural 
suplimentar - Chaeli

S.3

Beneficiile utilizării unui scaun rulant 
corespunzător

S.3
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Echipament

Articol Cantitate Comentarii/Instrucțiuni

Videoproiector 1 q

Computer 1 q

Boxe audio 1 set q Pentru sonorul materialelor video.

Microfoane 2 sau mai multe, 
în funcție de 
numarul de 
participanți

q Un microfon pentru formator și invitați și 
un microfon mobil pentru participanți 
pentru a pune întrebări și a primi 
feedback de la grupele de lucru.

O tablă mare 1 q

Markere pentru tablă 3-4 q

Flipchart și coli pentru 
flipchart

1 flipchart și un 
set de coli

q

Markere pentru 
flipchart

3-4 q

Bandă adezivă sau 
produse similare

1 rolă q Pentru a lipi afișele și colile de flipchart 
pe perete.

Notă: În cazul în care avem mai puțin de 20 de participanți, feedback-ul pe care îl dau
grupele de participanți poate fi notat pe colile de flipchart. Totuși, în cazul grupurilor mai mari,
se recomandă transferul feedback-ului într-un slide PowerPoint, care să fie proiectat în timp ce 
grupurile mici dau feedback.
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S.1: Introducere

O
B

IE
C

T
IV

E La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea să înțeleagă mai bine situația și politicile actuale referitoare la furnizarea 
scaunelor rulante în țară, precum și direcția necesară pentru îmbunătățirea sistemului 
și pentru asigurarea sustenabilității acestuia. 

R
E

S
U

R
S

E Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: S.1: Primirea participanților și partea introductivă

C
O

N
T

E
X

T

q Trimiteți cu mult timp înainte invitații către toți vorbitorii.

q Luați legătura din timp cu vorbitorii, pentru a-i asista în activitatea de pregătire a
    prezentărilor (consultați rezumatul cu informații pentru vorbitori din Anexe).

q Introduceți numele vorbitorilor în primul slide.

q Verificați dacă a fost încărcată prezentarea fiecărui vorbitor (dacă este cazul).

q Salvați în PPT imaginile relevante pentru secțiunea susținută de către 
reprezentantul utilizator de scaun rulant.

q Analizați lista de participanți pentru a menționa toate grupurile/organizațiile care
    participă în mesajul de bun venit.

q Înainte de finalizarea orarului de desfășurare, revizuiți numărul de vorbitori și durata
   alocată fiecărei prezentări.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere
2. Discursul invitaților
3. Discurs - utilizator de scaun rulant / reprezentant al unei organizații a 

persoanelor cu dizabilități
4. Întrebări și răspunsuri

5
10
10

5

30

Planuri detaliate pentru susținerea sesiunilor

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru părțile interesate. Manualul formatorului 



Pagina 21

Prezentări:

Invitați și formator/i: Reprezentantul gazdelor le 
urează bun venit participanților și prezintă invitații  
și formatorii.

Participanți: Prezentarea participanților (numele 
și organizația pe care o reprezintă) va varia în 
funcție de dimensiunea grupului, cultura și 
specificul local. În cazul grupurilor mai mari, 
prezentarea fiecărui participant nu reprezintă un 
demers practic.Totuși se recomandă prezentarea 
categoriilor de părți interesate prezente și 
încurajarea interacțiunii pe parcursul pauzelor.

2. Discursuri invitați (10 minute)

Prezentare:  Invitați primul vorbitor să descrie 
starea actuală a sistemului de furnizare a 
scaunelor rulante din țară.

Prezentare: Invitați cel de-al doilea vorbitor, de 
preferat un reprezentant al guvernului, pentru a 
discuta despre demersurile făcute de autorități 
pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor de scaun 
rulant din țară.

Introducere: Vorbitorul va împărtăși aspecte 
legate de experiența sa de utilizator de scaun 
rulant și va prezenta care este, în opinia sa, calea 
de urmat cu privire la sistemul de furnizare a 
scaunelor rulante în țară.

3. Discursul principal - utilizator de scaun rulant/reprezentant (10 minute)

1. Introducere (5 minute)
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4. Întrebări și răspunsuri (5 minute)

Explicați: 

z Sunt cinci minute disponibile pentru întrebări 
adresate invitaților.

Solicitați participanților să pună întrebări 
invitaților.

Monitorizați durata acestei secțiuni.

Explicați:

z Vor mai fi oportunități de a pune întrebări în 
timpul workshopului. De asemenea, 
participanții sunt încurajați să folosească 
pauzele pentru a pune întrebări și a face 
schimb de informații.
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O
B

IE
C

T
IV

E

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea să înțeleagă de ce furnizarea de scaune rulante corespunzătoare este un 
domeniu prioritar;
q vor ști să evidențieze atât nevoile utilizatorilor de scaun rulant din țară, cât și 
beneficiile care decurg pentru toată lumea din faptul că utilizatorii de scaun rulant sunt 
cât mai mobili și cât mai independenți cu putință;
q vor avea capacitatea să își exprime susținerea pentru politici și standarde la nivel 
național și pentru creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește drepturile 
persoanelor cu dizabilități, astfel încât utilizatorii să aibă acces la scaune rulante de 
calitate, prin intermediul unui furnizor de servicii destinate lor. 

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:

q Material despre cadrul legislativ – câte un exemplar pentru fiecare participant, plus
un exemplar suplimentar pentru activitatea de grup;
q Un exemplar din Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante; Partea introductivă și
Componenta de sănătate a Ghidului RBC; Document de poziție comun cu privire la
furnizarea echipamentelor de mobilitate în zonele cu resurse limitate;
q PPT: S.2: De la politici la practici;
q Material video: Ce înseamnă pentru mine un scaun rulant corespunzător;
q Material video: Procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

C
O

N
T

E
X

T Adaptați conținutul sesiunii astfel încât să fie în concordanță cu contextul. Luați în 
considerare următoarele:

q cele mai relevante studii de caz pentru acest context;
q mesajele cheie pe care doriți să le transmiteți.

q Planificați modalitatea de formare a grupelor de lucru în funcție de numărul de 
participanți - consultați notele de la secțiunea Alegeți locul de desfășurare și 
amenajați sala din capitolul Cum să vă pregătiți pentru susținerea workshopului 
pentru părțile interesate

.

qStudiați informațiile de care aveți nevoie pentru a întocmi un rezumat cu privire la 
politicile oficiale de la secțiunea 2.1, pregătiți și traduceți din timp materialul referitor 
la cadrul legislativ.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere
2. Care este nevoia de scaune rulante corespunzătoate și în ce măsură este 

satisfăcută?
3. Importanța furnizării scaunelor rulante
4. Importanța sprijinului oferit de către instituțiile guvernamentale
5. Fiecare persoană are drepturi
6. Politicile ajung la individ prin intermediul serviciilor furnizate
7. Transformarea drepturilor în realitate printr-un plan la nivel național
8. Beneficii pentru toți
9. Rezumat puncte cheie

2
3

3
5
5
5

17
3
2

45

S.2: De la politici la practici

D
E
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R

E
G

Ă
T
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1. Introducere (2 minute)

Începeți cu obiectivul workshopului.

Subliniați următoarele aspecte:

Este important să lucrăm împreună cu scopul de 
a crea o viziune comună cu privire la sistemul de 
furnizare a scaunelor rulante în țară.

Scaunul rulant corespunzător reprezintă un pas 
esențial în accesul la viața socială, pe piața 
muncii și la educație. Mobilitatea personală este 
un drept care poate fi respectat prin accesul la 
scaune rulante corespunzătoare, furnizate de 
personal instruit prin intermediul unui serviciu 
specializat.

Organizatorice:

Cereți participanților să parcurgă orarul de desfășurare a modulului de instruire. Evidențiați orele 
la care încep și la care se încheie prezentările, precum și pauzele.

Explicați aspectele organizatorice necesare:

z unde sunt localizate toaletele;
z unde are loc pauza de cafea;
z persoana de contact pentru chestiuni referitoare la transport (dacă este necesar);
z procedura pentru situații de urgență.

Explicați participanților ce așteptări aveți de la aceștia:

z pe parcursul modulului de instruire să păstreze închise telefoanele mobile;
z încurajați participanții să își exprime ideile și opiniile.

2. Care este nevoia de scaune rulante corespunzătoare și în ce măsură 
este satisfăcută? (3 minute)

Întrebați: Știți de câte scaune rulante este nevoie în țara noastră?

Validați răspunsurile.

Explicați:

z OMS estimează că 1% din populație are 
nevoie de un scaun rulant.

z Populația acestei țări este de X (introduceți 
populația din recensământ. Calculați 1% din 
populația țării) (7).
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3.  Importanța furnizării scaunelor rulante (3 minute)

Explicați:

z Nevoia de scaune rulante și faptul că această 
nevoie nu este satisfăcută.

Întrebare:

z În țara noastră, ce procent din populația care 
are nevoie de scaune rulante are și acces la 
astfel de echipamente de mobilitate?

Validați răspunsurile.

Prezentați materialul video: Ce înseamnă pentru mine un scaun rulant corespunzător.  
În acest material video, Faustina, un utilizator de scaun rulant experimentat, prezintă care au 
fost schimbările care au avut loc în viața ei după primirea echipamentului de mobilitate prin 
intermediul unui furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant.

Prezentați materialul video.
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Subliniați următoarele aspecte:

Scaunul rulant corespunzător pe care Faustina l-a primit prin intermediul unui furnizor 
de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant înseamnă:

Demnitate: deoarece nu mai cade din scaunul rulant atunci când se deplasează pe 
suprafețe denivelate.

Independență: deoarece acum are posibilitatea de a efectua propulsia scaunului rulant în 
condiții de siguranță și în mod independent, pe suprafețele denivelate și pe pantele aflate în 
apropierea casei și a locului ei de muncă.

Încredere: deoarece se diminuează sentimentul că este o persoană cu dizabilități.

Stimă de sine crescută: are mai multă încredere în sine deoarece scaunul rulant este 
adaptat cerințelor ei.

Prezentați cazul Shobhei din India, care demonstrează impactul pe care îl poate avea un 
scaun rulant corespunzător atât asupra ei, cât și a comunității din care face parte.

Explicați:

Acest exemplu scoate în evidență de ce este important ca utilizatorii să primească scaune 
rulante corespunzătoare, prin intermediul unui furnizori de servicii de acest tip, ca un prim 
pas spre incluziune și participare socială.

Shobha locuiește într-un sat din Herepalya, statul Karnataka, India. Shobha a fost 
diagnosticată cu poliomielită când avea mai puțin de un an. Pentru a se putea deplasa în 
casă și în jurul acesteia, ea era nevoită să se târască. Această situație a continuat timp de 
mai mulți ani, până când Shoba a fost evaluată de către Asociația pentru Persoanele cu 
Dizabilități (APD), cu ajutorul unei echipe care furnizează servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant din mediul rural. În urma acestei evaluări, i s-a prescris un scaun rulant corespunzător. 
Cu ajutorul scaunului rulant, Shobha poate acum să se deplaseze în mod independent, atât 
în casă, cât și în comunitate. Pe lângă impactul pozitiv asupra gradului de mobilitate, scaunul 
rulant a contribuit și la independența ei economică. APD i-a oferit oportunitatea de a participa 
la un curs de calificare în domeniul croitoriei, iar la ora actuală Shobha are propriul ei atelier 
de croitorie, acasă la ea. Cu ajutorul scaunului rulant corespunzător, ea se poate deplasa în 
condiții de siguranță atât în satul ei, cât și pe distanțe mai mari, pentru a-și vizita clienții și 
pentru a livra comenzile. Shobha intenționează să continue dezvoltarea afacerii ei de 
croitorie și să trăiască în mod independent.
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4.  I mportanța sprijinului oferit de instituțiile guvernamentale (5 minute)

Explicați: Trebuie să creăm un mesaj puternic, care să fie tratat ca o prioritate și care să 
comunice instituțiilor guvernamentale necesitatea de a acționa.

Explicați:

z Vom asculta o relatare din Kenya, despre 
politica guvernului privind furnizarea 
dispozitivelor asistive.

Citiți despre modalitatea prin care s-a dezvoltat în Kenya sprijinul instituțiilor 
guvernamentale pentru furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare

Prima legislație pentru susținerea persoanelor cu dizabilități din Kenya a fost aprobată după 
ce președintele din acea perioadă, Mwai Kabaki, a fost implicat într-un accident rutier în 
urma căruia a fost nevoit să utilizeze un scaun rulant timp de aproximativ șapte luni. Prima 
lege pe care a aprobat-o când și-a reluat atribuțiile de președinte a fost Legea Persoanelor 
cu Dizabilități nr. 14 din 2003, prin care a fost constituită, în noiembrie 2004, compania de 
stat denumită Consiliul Național al Persoanelor cu Dizabilități.

Care a fost motivul aprobării acestei legi?

Faptul că președintele a înțeles cât de dificil este să trăiești lipsit de mobilitate. La acea dată, 
el se afla în campanie electorală și i-ar fi fost imposibil să își continue activitatea fără 
folosirea unui scaun rulant. A simțit el însuși nevoia de mobilitate personală și accesibilitate. 
După câștigarea alegerilor, în baza noii legi, a început să asigure disponibilitatea 
dispozitivelor asistive și accesibilizarea clădirilor guvernamentale.

5. T oate persoanele au drepturi (5 minute)

Explicați:

z Toate persoanele au drepturi egale.
z Convenția ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități (CONUDPD) 
clarifică și califică modul în care toate 
categoriile de drepturi se aplică persoanelor 
cu dizabilități și identifică ariile în care sunt 
necesare adaptări, astfel încât persoanele cu 
dizabilități să își poată exercita drepturile în 
mod eficient.
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Explicați: În cadrul CONUDPD există articole care consolidează importanța și relevanța 
furnizării de scaune rulante corespunzătoare.

Întrebați: Știe cineva care este articolul din CONUDPD care se referă în mod specific la 
mobilitate?

Validați răspunsurile.

Explicați: 

Articolul 20 din CONUDPD prevede că:

z Toate persoanele au dreptul la mobilitate 
personală.

Mobilitatea personală înseamnă:

z Capacitatea de deplasare în maniera și la 
momentul alese de către fiecare persoană

Explicați: 

z Articolul 26 se referă la importanța recuperării 
și a abilitării.

z Mobilitatea personală este o componentă 
esențială a recuperării.

Note pentru formatori:

z Recuperare – restabilirea abilităților 
necesare pentru participare socială;

z Abilitare – dobândirea unor abilități pentru 
prima dată.

Explicați: Mobilitatea reprezintă primul pas spre 
alte drepturi. 

z Articolul 19 - Viață independentă și incluziune 
în comunitate

z Articolul 24 - Educație
z Articolul 25 - Sănătate
z Articolul 27 - Activitate profesională și acces 

la piața muncii
z Articolul 30 - Participare la activități culturale, 

recreative, de petrecere a 
timpului liber și sportive.

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru părțile interesate. Manualul formatorului 



Pagina 29

Explicați:  

z În esență, mobilitatea este primul pas spre 
incluziune sau spre oricare dintre următoarele 
etape. 

z Pentru ca acest lucru să fie posibil, utilizatorul 
are nevoie de un scaun rulant corespunzător.

6. P oliticile ajung la individ prin intermediul serviciilor furnizate 
    (5 minute)

Explicați:  

z Nevoile individuale ale utilizatorilor sunt 
satisfăcute doar prin intermediul unui sistem de 
furnizare de scaune rulante corespunzătoare.

z Este important ca furnizorii de servicii să fie 
instruiți și să parcurgă cei opt pași ai 
procesului de furnizare a unui scaun rulant 
corespunzător.

Explicați:  

z Instruirea utilizatorilor este la fel de 
importantă. Instruirea contribuie în special la 
optimizarea folosirii scaunului rulant în 
condițiile în care trăiește utilizatorul, dar se 
referă și la aspectele legate de reparații și 
întreținerea acestuia.

z Un utilizator permanent are nevoie de acces 
la acest tip de servicii pe tot parcursul vieții.
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Prezentați materialul video: Procesul de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant.

Explicați:

z Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante 
definește opt pași esențiali în procesul de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Acești opt pași sunt prezentați în 
pachetele de instruire pentru nivel de bază și 
nivel intermediar. Materialul video descrie o 
abordare a procesului de furnizare a scaunelor 
rulante în conformitate cu Ghidul privind 
furnizarea scaunelor rulante.

 Prezentarea materialului video.

7.  Transformarea drepturilor în realitate printr-un plan la nivel național 
    (17 minute)

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

Întrebați: Ce înseamnă de fapt acest termen, conform Ghidului privind furnizarea scaunelor 
rulante?

Încurajați participanții să răspundă.

Explicați: Ghidul privind furnizarea scaunelor 
rulante cu antrenare manuală în zone cu resurse 
limitate formulează recomandări în ceea ce 
privește:

z proiectarea
z producția
z aprovizionarea
z furnizarea serviciilor.

Pachetele de instruire pentru serviciile destinate 
utilizatorilor de scaun rulant oferă cunoștințele și 
abilitățile necesare dezvoltării sistemului de 
furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare.

Explicați: Pentru ca sistemul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant să fie 
eficient și durabil, el trebuie să fie susținut prin politici și de planificare. Ghidul privind furnizarea 
scaunelor rulante este un instrument pentru dezvoltarea de politici și implementarea 
prevederilor CONUDPD.

Prezentați activitatea de grup.

Explicați: Lucrând în grupe, vom analiza un material care se referă la sprijinul pe care instituțiile 
guvernamentale îl acordă persoanelor cu dizabilități. Materialul descrie situația la ora actuală:
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Activitate

Grupe Împărțiți participanții în patru grupe.

Permiteți un maxim de 10 participanți per grupă  - dacă este cazul, creați 
grupe suplimentare.

Instrucțiuni Cereți participanților să folosească materialul referitor la cadrul legislativ.

Solicitați unui voluntar din cadrul fiecărei grupe să noteze orice comentariu 
sau corectură sugerată de către membrii grupei.

Oferiți liderului de grup un exemplar suplimentar din respectivul material.

Monitorizare

Durata Acordați participanților 5 minute pentru parcurgerea materialului și 10 
minute pentru feedback.

Prelungiți durata alocată etapei de feedback, în cazul în care există mai 
mult de patru grupe.

Feedback Solicitați feedback din partea fiecărei grupe, pe rând.

Notați pe flip chart toate comentariile. În cazul în care avem un număr mare de 
participanți, recomandarea este să notați ideile într-un slide PPT, astfel încât 
comentariile să fie vizibile tuturor.

8. B eneficii pentru toți (3 minute)

Explicați: Atunci când o persoană primește un scaun rulant corespunzător, prin intermediul 
unui furnizor de servicii de acest tip, se creează oportunități pentru accesul la viață socială, 
muncă și educație.

Explicați:

z Studiile au arătat că tehnologiile asistive, 
atunci când răspund nevoilor utilizatorului și 
caracteristicilor mediului în care trăiește 
acesta, au un impact semnificativ asupra 
gradului de participare socială a persoanelor 
cu dizabilități (8).

z Dispozitivele asistive accesate printr-un 
furnizor de servicii de acest tip reduc timpul 
dedicat îngrijirii persoanelor cu dizabilități și 
gradul de oboseală fizică a însoțitorilor (9).
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Discutați despre cazul lui Saraswathi, din India, care demonstrează impactul pe care 
scaunul rulant corespunzător îl are asupra utilizatorului și familiei acestuia

Saraswathi s-a născut în 1985, iar la vârsta de patru ani s-a îmbolnăvit de poliomielită, 
devenind paraplegică. Incapabilă de a se mai deplasa, în ciuda cârjelor și a tratamentului, ea 
a ajuns să depindă complet de familia ei, cu care locuia într-un sat foarte mic din statul 
Karnataka, India.

Ca tânără adultă, ea a intrat în legătură cu un furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant din respectiva regiune – Asociația Persoanelor cu Dizabilități. Reprezentanții acestei 
organizații au evaluat-o pe Saraswathi pentru a-i identifica nevoile și pentru a-i prescrie un 
scaun rulant corespunzător. După ce a primit echipamentul de mobilitate și după ce a fost 
instruită pentru deprinderea abilităților de manevrare ale acestuia, Saraswathi a putut să își 
deschidă un mic magazin în care vinde produse de uz cotidian. Acest lucru a ajuns să îi 
aducă suficienți bani pentru ca ea să devină principalul sprijin financiar pentru familia ei care 
numără șase persoane. Nivelul crescut de independență și mobilitate i-a permis să participe 
la viața comunității, așa cum își dorea ea.

9. R ezumatul punctelor cheie (2 minute)

Sumarizați: Furnizarea scaunelor rulante se referă la facilitarea accesului la mobilitate a 
persoanelor cu dizabilități, la menținerea stării de sănătate și la participarea completă la viața 
comunității.

Citiți punctele cheie:

z Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
(CONUDPD) prevede: Toate persoanele au 
dreptul la mobilitate personală.

z Mobilitatea personală este posibilă atunci 
când persoanele obțin un scaun rulant 
corespunzător printr-un furnizor de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant, la care au 
acces.

z Pentru o mai bună implementare a Articolului 
20, părțile interesate pot consulta Ghidul 
privind furnizarea scaunelor rulante și 
Capitolul 7 al Documentului de poziție comun 
cu privire la furnizarea echipamentelor asistive 
în zonele cu resurse limitate.

Concluzie: Nu ne permitem să nu susținem furnizarea de scaune rulante corespunzătoare în 
țara noastră.
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S.3: Gama de scaune rulante corespunzătoare

O
B

IE
C

T
IV

E La finalul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea să explice care sunt caracteristicile scaunului rulant corespunzător și de 
ce este necesar să existe acces la o gamă diversă de tipuri de scaune rulante.

R
E

S
U

R
S

E

Pentru sesiune:

q PPT: S.3: Gama de scaune rulante corespunzătoare;

q Material video: Beneficiile suportului postural suplimentar - Chaeli;

q Material video: Beneficiile unui scaun rulant corespunzător.

C
O

N
T

E
X

T

Adaptați conținutul sesiunii astfel încât informațiile să fie în concordanță cu contextul în 
care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele:

q Gama de produse disponibile la nivel local;

q Modul de funcționare al acestor produse, în diverse medii de utilizare.

D
E

 P
R

E
G

Ă
T

IT q Pregătiți toate materialele și parcurgeți planul de desfășurare a sesiunii.

q Citiți Capitolele 6 și 7 din Document de poziție comun cu privire la furnizarea 
echipamentelor de mobilitate în zonele cu resurse limitate.

S
T

R
U

C
T

U
R

Ă

1. Introducere

2. Ce este s a ăcaunul rulant corespunzător și pern  adecvat

3. Furnizarea unui scaun rulant corespunzător și a unui suport postural

4. ului la Satisfacerea nevoilor beneficiar  raportate mediul în care trăiește

5. Importanța unui produs durabil și care poate fi utilizat în condiții de 
siguranță

6. Principiile furnizării scaunelor rulante corespunzătoare

7. Rezumatul punctelor cheie

2

7

5

5

5

4

2

30
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1. Introducere (2 minute)

Explicați: Această secțiune este dedicată discuților despre importanța accesului la o gamă de 
scaune rulante corespunzătoare.

2. Ce este scaunul rulant corespunzător și perna adecvată (7 minute)

Explicați: Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante definește ce înseamnă un scaun rulant 
corespunzător.

Citiți definiția unui scaun rulant corespunzător.

Un scaun rulant corespunzător:

z răspunde nevoilor utilizatorului;
z corespunde caracteristicilor mediului în care 

trăiește utilizatorul;
z este potrivit pentru respectivul utilizator (în 

termeni de dimensiune și suport postural) 
pentru menținerea poziției așezat;

z poate fi utilizat în condiții de siguranță și este 
durabil;

z poate fi întreținut și reparat la nivel local.

Explicați: Fiecare utilizator de scaun rulant are nevoie de o pernă.

Explicați:

z Tipul de pernă care i se potrivește fiecărui 
utilizator va depinde de nevoile acestuia. Din 
acest motiv, furnizorii de servicii pentru 
scaune rulante trebuie să dețină cel puțin o 
mică gamă de perne disponibile.

z Fiecare utilizator de scaun rulant trebuie să 
folosească o pernă.

z Orice utilizator de scaun rulant la care există 
riscul apariției escarelor trebuie să folosească 
o pernă pentru reducerea presiunii.

Explicați: Prin comparație, cheltuielile cauzate de lipsa unei perne adecvate și a instruirii 
pentru folosirea acesteia sunt mai ridicate; de exemplu, tratarea escarelor este un proces care 
poate dura mai multe luni sau chiar mai mulți ani.
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Explicați:

z În țările dezvoltate, speranța de viață medie 
după momentul apariției leziunii este de 38 de 
ani, în cazul persoanelor la care leziunea 
medulară s-a produs la o vârstă între 25-34 de 
ani (10).

z În contrast, un studiu realizat în Bangladesh 
arată faptul că speranța de viață medie în 
urma unei leziuni medulare este de 5,36 de 
ani, iar 56,4% dintre aceste persoane 
decedează într-un interval de 5 ani de la 
producerea leziunii (11).

z 80% dintre persoanele cuprinse în acest 
studiu au decedat la domiciliu, o treime dintre 
acestea având escare la momentul survenirii 
decesului.

Explicați:

z În 1999, la secția pentru leziuni medulare a 
unui spital de recuperare din Sri Lanka a fost 
efectuat un studiu cu privire la costuri. La acea 
vreme, timpul de vindecare a unei escare 
superficiale era de aproximativ 6 săptămâni, 
costurile ridicându-se la 286 USD. O escară de 
profunzime necesita un an de tratament și 
costa aproximativ 2,483 USD.

z Pe parcursul unui an, în care în spital s-a pus 
accentul pe instruirea privind prevenirea 
apariției escarelor și au fost introduse perne și 
saltele pentru reducerea presiunii, cu costuri 
accesibile, incidența escarelor apărute în 
perioada spitalizării s-a redus cu 70%, 
împreună cu cheltuielile legate de pansamente, 
care au scăzut cu aproape 60%.

z Conform Raportului privind dizabilitatea al OMS (12), într-un spital din Sao Paulo, Brazilia, 
a fost introdus un program de instruire cu accent pe educarea privind reducerea 
complicațiilor medicale secundare în cazul persoanelor cu leziuni medulare. Incidența 
escarelor a fost redusă astfel cu 23%.

Explicați: Accesul la o pernă adecvată și la instruire privind modalitatea de utilizare a acesteia 
reprezintă o parte importantă în prevenirea complicațiilor de ordin medical și chiar a decesului 
prematur.
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3. F urnizarea unui scaun rulant corespunzător și a unui suport 
    postural (5 minute)

Explicați: Pentru a avea capacitatea de a furniza scaune rulante cu dimensiunile potrivite, este 
nevoie de o gamă de echipamente de mobilitate de diverse mărimi, inclusiv de un model 
destinat utilizatorilor copii.

Faceți click pentru a afișa pe rând câte o imagine. 

Întrebați: Ce vedeți aici?

Sugerați:

z Copil purtând pantofi pentru adulți.
z Mărime nepotrivită, pantofi prea mari.
z Copil care nu poate alerga și care nu poate 

desfășura activitățile necesare.

Faceți click pe următoarea imagine care prezintă 
pantofi de mărime potrivită.

Explicați: Copilul are acum pantofi corespunzători, pe măsura piciorului lui, acum el poate să 
alerge și să se joace.

Faceți click pe imaginea cu copilul aflat în scaun rulant. 

Întrebați: Ce vedeți aici?

Sugerați:

z Copil într-un scaun rulant pentru adulți, mărime necorespunzătoare.
z Dificultăți în ceea ce privește deplasarea și jocul.

Faceți click pe ultima imagine.

Explicați: Atunci când folosește un tip de scaun rulant corespunzător, care are mărimea 
adecvată, un copil are oportunitatea maximă de a-și putea desfășura activitățile necesare.

Explicați: Utilizatorii au nevoi diferite în ceea ce privește suportul postural și, în consecință, le 
sunt necesare scaune rulante care furnizează tipuri de suport diferite.
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Rugați participanții să o urmărească pe Chaeli 
vorbind despre cum a ajutat-o pe ea suportul 
postural de care a beneficiat la o vârstă foarte 
mică.

Prezentați materialul video.

4. S atisfacerea nevoilor beneficiarului raportate la mediul în care 
    trăiește (5 minute)

Prezentarea materialului video: Beneficiile suportului postural suplimentar - Chaeli

Rugați participanții să observe modul în care 
diferitele tipuri de  scaun  rulant  facilitează 
desfășurarea activităților de către utilizatorii din 
materialul video.

Prezentați materialul video.

Explicați: Materialul video prezintă modul în care 
diferitele tipuri de scaune rulante pot fi folosite în 
medii cu caracteristici diferite. Atunci când 
utilizatorii primesc un produs care nu 
funcționează corespunzător în mediul lor, deseori 
ei renunță să îl mai folosească.

Explicați:

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

z Al treilea a fost donat și este nou; cu toate 
acestea, utilizatorul are senzația de instabilitate 
atunci când îl folosește în exterior și nu se simte 
în siguranță.

z Această persoană are trei scaune rulante și 
niciunul nu oferă o soluție adecvată nevoilor 
sale.

Prezentarea materialului video: Beneficiile unui scaun rulant corespunzător.
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5. Importanța unui produs durabil și care poate fi folosit în condiții de
    siguranță (5 minute)

Explicați: Am discutat despre cât de important este ca produsul să i se potrivească atât 
utilizatorului, cât și caracteristicilor mediului în care trăiește acesta. Acum vom vedea care sunt 
factorii care influențează durabilitatea și utilizarea în condiții de siguranță a scaunelor rulante.

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

Explicați:

z Produsele care nu sunt durabile trebuie 
înlocuite mai frecvent decât cele durabile.

z Un produs necorespunzător poate să se 
defecteze  după 1-6 luni, fiind necesară 
înlocuirea acestuia. 

z Un produs corespunzător poate funcționa 
între 3 și 5 ani (de șase până la zece ori mai 
mult) și reprezintă o opțiune mai bună din 
punct de vedere al costurilor.

Faceți click pe imagini.

Explicați:

z Astfel de imagini, cu grămezi de scaune 
rulante defecte, care nu pot fi reparate, pot fi 
văzute în multe țări ale lumii.

z Acestea sunt lăsate fie în spații de 
depozitare/ săli de sport, fie afară, împreună 
cu alte echipamente deteriorate sau deșeuri 
provenind din spitale.
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Explicați: În cazul procurării sau primirii unor 
produse donate, asigurați-vă de faptul că:

z gama de produse include echipamente care 
se potrivesc caracteristicilor mediului de 
utilizare;

z produsele sunt durabile, chiar și atunci când 
sunt utilizate într-un mediu mai solicitant și cu 
teren accidentat;

z produsele disponibile pot fi reparate local.

Explicați:

z Etapa a opta a procesului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant se 
referă la întreținere, reparații și monitorizare.

z Toți utilizatorii și membrii familiilor lor trebuie 
instruiți cu privire la operațiuni simple de 
întreținere și reparații, pentru a prelungi durata 
de utilizare a produsului lor.

6.  Principiile furnizării scaunelor rulante corespunzătoare (4 minute)

Nu există acel produs unic care să răspundă nevoilor tuturor utilizatorilor de scaun rulant. 
Acesta este motivul pentru care trebuie să existe o gamă de scaune rulante.

Explicați: Pentru ca țările să respecte obligațiile referitoare la tehnologia asistivă (dispozitivele de 
mobilitate) prevăzute în CONUDPD, trebuie luate în considerare următoarele principii cheie (13).

Citiți rar lista.

1.  Acceptare - persoanele cu dizabilități trebuie 
să fie implicate în toate etapele furnizării 
dispozitivelor de mobilitate;

2.  Accesibilitate - dispozitivele de mobilitate și 
serviciile conexe trebuie să fie accesibile 
tuturor persoanelor în cazul cărora a fost 
identificată o astfel de nevoie;

3.  Adaptabilitate - dispozitivele de mobilitate și 
serviciile conexe trebuie adaptate și 
modificate pentru ca ele să răspundă nevoilor 
individuale ale fiecărui utilizator;
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4.  Preț accesibil - dispozitivele de mobilitate și 
serviciile conexe trebuie să fie accesibile din 
punct de vedere al costurilor;

5.  Disponibilitate – trebuie să existe suficient 
spațiu, personal și produse pentru a răspunde 
nevoilor populației, iar procesul de furnizare 
trebuie să se desfășoare cât mai aproape 
posibil de comunitățile unde locuiesc acești 
oameni.

6.  Calitate - Produsele, spațiile și serviciile 
trebuie să fie adecvate din punct de vedere al 
calității.

7. R ezumatul punctelor cheie (2 minute)

Explicați:

z Nu există un scaun rulant unic care să poată 
satisface nevoile fiecărui utilizator.

z Utilizatorii au nevoie de scaune rulante care 
corespund nevoilor și mediului lor, care sunt 
durabile și pot fi utilizate în condiții de 
siguranță.
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S.4: Împreună creăm o schimbare
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La finalul acestei sesiuni, participanții:

q vor putea să explice rolul pe care trebuie să îl aibă părțile interesate în facilitarea 
inițierii sau îmbunătățirii procesului de furnizare a scaunelor rulante 
corespunzătoare;

q vor putea să propună strategii pentru sprijinirea procesului de schimbare: 
transmiterea mesajului că aceasta este o prioritate, formarea unui parteneriat 
puternic, comunicarea unei viziuni de succes, eliminarea obstacolelor și furnizarea 
de suport.

Pentru sesiune:

q Prezentarea PPT: S.4: Împreună creăm o schimbare;
q Material video: Mesaj pentru acasă.

Pentru formatori:

q „Leading change for better health” Capitolul 6 din Managers Who Lead, MSH 2005, 
pagina 149.

Adaptați această sesiune astfel încât informațiile să fie în concordanță cu contextul în 
care vor lucra participanții. Analizați situația pentru a găsi exemple locale:

q Statistici și relatări de cazuri cu privire la condițiile de trai ale persoanelor cu 
dizabilități locomotorii și la accesul acestora la servicii corespunzătoare, cu scopul 
de a transmite ideea că acest aspect constituie o prioritate;

q Eforturile care se fac la ora actuală și reușite în furnizarea de scaune rulante 
corespunzătoare;

q Instituții și organizații care pot fi implicate și care își pot asuma rolul de a sprijini 
procesul de furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare.

q Adunați toate resursele.
q Citiți „Leading change for better health” Capitolul 6 din Managers Who Lead, MSH 

2005, pagina 149.
q Parcurgeți informația din slide-urile PPT și citiți planul de desfășurare a sesiunii. 

Pregătiți slide-ul legat de numărul de persoane care au nevoie de scaun rulant 
(Prezentarea PPT Împreună creăm o schimbare).

q Identificați o persoană care să întocmească minuta și să consemneze care au fost 
acțiunile asupra cărora s-a căzut de acord.

q Pregătiți patru coli de flipchart cu următoarele titluri: Ideea de prioritate; Crearea 
unei echipe de bază; Prezentarea viziunii și a strategiei; Acțiuni imediate pentru 
furnizarea de suport.

1. Introducere
2. Cum să transmitem mesajul că aceasta este o prioritate
3. Cum să implicăm și să mobilizăm părțile interesate
4. Cum prezentăm viziunea sau imaginea succesului
5. Dezvoltarea unei viziuni sau a unei imagini privind obiectivul stabilit
6. Cum să oferim sprijin și să eliminăm obstacolele 
7. Strategii pentru facilitarea procesului de schimbare
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1. Introducere (6 minute)

Corelați această secțiune cu cele anterioare, unde s-a discutat  despre  cererea  uriașă de  
scaune rulante la nivel global, care nu este satisfăcută. Mobilitatea personală permite multor 
persoane cu dizabilități să devină membri productivi ai familiei și ai comunităților în care trăiesc. 
În multe cazuri, scaunul rulant corespunzător, proiectat şi adaptat nevoilor individuale, 
reprezintă primul pas spre incluziune şi participare socială.

Prezentați provocările pe care le întâmpină părțile interesate în sprijinirea procesului de 
schimbare.

Explicați:

z OMS, în parteneriat cu USAID, a dezvoltat 
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant - 
Pachet de instruire cu scopul de a asigura 
accesul utilizatorilor la scaune rulante 
corespunzătoare.

z Obiectivul general al pachetului de instruire 
este creșterea gradului de conștientizare, 
precum și dezvoltarea abilităților și 
cunoștințelor de care are nevoie întregul 
personal implicat în furnizarea serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant.

z Cu toate acestea, doar existența unui  
personal instruit nu poate asigura furnizarea 
unor scaune rulante corespunzătoare sau 
îndeplinirea responsabilităților acestuia, în 
conformitate cu Ghidul privind furnizarea 
scaunelor rulante, dacă nu există un grad de 
implicare la nivel înalt pentru crearea unui 
sistem de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant sau pentru 
îmbunătățirea celui existent.

Întrebați: Care credeți că ar trebui să fie rolul părților interesate în inițierea sau îmbunătățirea 
sistemului de furnizare a scaunelor existent în țară?

Validați răspunsurile și notați-le pe tablă.

Cele mai importante răspunsuri:

z Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoia de scaune rulante;

z Promovarea și dezvoltarea unor noi politici;

z Facilitarea accesului la resurse;

z Crearea parteneriatelor și a alianțelor.
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Explicați: Inițierea sau îmbunătățirea unui sistem de furnizare a scaunelor rulante impune o 
schimbare la nivel organizațional. Totuși, acest lucru se poate dovedi foarte dificil. Rolul părților 
interesate este acela de a facilita producerea schimbării, acționând ca agenți ai schimbării.

Explicați: Pe parcursul acestui workshop ne vom concentra asupra celor patru aspecte 
principale prin care părțile interesate pot promova schimbarea. Acestea se referă la 
următoarele:

1. Organizațiile se confruntă cu priorități concurente. În cazul în care părțile interesate nu 
transmit un mesaj clar și coerent despre faptul că furnizarea scaunelor rulante 
corespunzătoare constituie o urgență, aceasta se va fi pierde printre alte priorități ale 
managerilor.

2. Este nevoie de crearea unui parteneriat între părțile interesate care au puterea de a 
promova schimbarea și care își asumă responsabilitatea de a face acest lucru.

3. Pentru implicarea și mobilizarea diverselor părți interesate, se recomandă crearea unei 
viziuni sau imagini clare și puternice, care să fie prezentată cu fiecare ocazie sau la 
fiecare întâlnire.

4. În momentul începerii implementării, părțile interesate trebuie să fie prezente pentru a 
oferi sprijin și pentru a elimina obstacolele pe care managerii de la nivelul furnizării 
serviciilor nu le pot depăși.

Explicați: Factori cheie pentru a avea succes.

z A fost efectuat un număr mare de studii 
având ca scop creșterea gradului de 
înțelegere a factorilor care pot asigura 
succesul unei schimbări la nivel 
organizațional(14).

2.  Cum să transmitem mesajul că aceasta este o prioritate (3 minute)

Întrebați:

Cum credeți că ați putea transmite mesajul că furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare 
este o prioritate?
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Explicați:

z Evitați automulțumirea de tipul „Facem ce 
putem.”

z Demonstrați-le celorlalți necesitatea 
schimbării, prezentând cazuri de succes și 
statistici.

z Mențineți ideea de prioritate în toate acțiunile 
și mesajele legate de procesul de schimbare.

z Prezentați dovezi valide și de impact, care 
demonstrează motivele pentru care se impune 
o schimbare.

Evidențiați: Prioritate înseamnă că există o nevoie a cărei rezolvare nu poate fi evitată 
sau amânată

z Activitățile și deciziile părților interesate trebuie să arate că furnizarea scaunelor rulante 
corespunzătoare este o necesitate. Nu subestimați efortul necesar pentru producerea 
unei schimbări a situației curente.

z În cazul în care nu se transmite ideea că este nevoie de o schimbare urgentă, oamenii 
nu vor face eforturile suplimentare necesare pentru a produce schimbarea.

Explicați: Studiile au demonstrat faptul că există puține persoane care se adaptează ușor la 
schimbare și puține persoane foarte rezistente la schimbare. Majoritatea oamenilor se află în 
zona mediană, așteptând să vadă cum se derulează schimbarea înainte de a decide care este 
poziția lor.

În cazul în care creăm un grafic cu coloane, în care numărul persoanelor care se adaptează 
ușor la schimbare este prezentat în prima coloană, cei mai rezistenți la schimbare în ultima 
coloană, iar în coloana din mijloc restul persoanelor, vom obține un grafic asemenea celui din 
slide.

3. Cum să implicăm și să m obilizăm părțile interesate (5 minute)
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Explicați: Categorii de atitudine în fața 
schimbării:

z Inovatori, grup restrâns de aproximativ 
2,5%: Sunt persoane care acceptă riscurile, le 
place să facă lucruri noi.

z Reacție timpurie - 13,5%: Acesta este un 
grup foarte important deoarece, de regulă, 
este al liderilor de opinie și persoanelor 
cunoscute, pe care oamenii îi apreciază și îi 
urmează.

z Majoritate cu reacție timpurie - 34%: Sunt 
persoane atente la ceea ce fac alții, cu scopul 
de a învăța de la aceștia, în special de la 
persoanele care fac parte din categoria celor 
care manifestă o reacție timpurie.

z Majoritate cu reacție târzie - 34%: Aderă la 
schimbare atunci când aceasta s-a produs 
deja. Au nevoie de dovezi că schimbarea 
funcționează, înainte de a o accepta.

z Conservatori sau tradiționaliști - 16%: Este 
important să cunoaștem care sunt îngrijorările 
lor și cum pot fi ele gestionate, dar eforturile nu 
ar trebui să se concentreze pe încercarea de 
a-i schimba.

Explicați: Care sunt aspectele asupra cărora trebuie să ne concentrăm atunci când vrem să 
introducem o nouă abordare în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant? Deseori 
punem accentul pe dezbaterea cu grupurile de conservatori sau tradiționaliști și pe încercarea 
de a-i convinge pe aceștia. Ar trebui însă să ne concentrăm mai ales pe sprijinul acordat 
persoanelor care se înscriu în categoriile „reacție timpurie” și „majoritate cu reacție timpurie”. 
Studiile au arătat faptul că, odată ce aceste grupuri au adoptat schimbarea, este dificil să 
împiedici procesul de schimbare.

Explicați: Conform slide-ului anterior, este nevoie de persoanele din categoria „reacție 
timpurie”, care sunt persoane dedicate procesului de schimbare, pentru a crea o echipă de 
bază pentru schimbare.

Întrebați: Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă membrii acestei echipe de bază?

Explicați:

z Echipa trebuie să fie formată din persoane 
care dețin suficientă putere pentru a iniția 
schimbarea și care să aibă entuziasmul 
necesar pentru a implica și mobiliza alte 
persoane.

Citiți de pe slide lista calităților.
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Explicați: Lista părților interesate se poate modifica în funcție de contextul specific al 
sistemului de furnizare a scaunelor rulante din respectiva țară.

        Citiți pe slide lista părților interesate.

Explicați: Pentru a forma o echipă de bază eficientă, este nevoie de următoarele elemente:

                                                                         Citiți caracteristicile menționate pe slide.

4. Cum prezentăm viziunea sau imaginea succesului (3 minute)

Explicați: Pentru a-i putea implica pe cei din jur și pentru a-i convinge de importanța pe care o 
are furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare, trebuie să creăm o viziune clară și de impact 
care să reprezinte direcția de acțiune sau o imagine a obiectivului stabilit.

z De obicei, oamenii susțin ceea ce ei creează. 
Încercați să creați o viziune sau imagine cu 
care să se identifice toți cei care vor fi implicați 
în implementare.

z Viziunea este cea care vă reamintește care 
este motivul implicării și constituie o sursă de 
inspirație în vederea mobilizărea echipei, 
atunci când aceasta întâmpină obstacole.

z De asemenea, trebuie să creați o strategie 
pentru implementarea schimbării. Folosiți-vă 
încă de la început de cele opt etape ale 
procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant.
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Explicați:

z Comunicarea trebuie să fie simplă și să 
suscite interesul.

z Atunci când pregătiți mesajele, trebuie să 
aveți în vedere care sunt nevoile publicului 
țintă, precum și aspectele care îl preocupă.

z Utilizați toate metodele disponibile: întâlniri 
față în față, conferințe, posturi de radio/ 
televiziune locale, pagini de Internet, SMS-uri.

z Fiți consecvenți în mesajele transmise. O 
faptă este mai puternică decât o mie de 
cuvinte.

5.  Dezvoltarea unei viziuni sau a unei imagini privind obiectivul stabilit 
    (40 de minute)

Explicați: După cum reiese din sesiunile anterioare, există numeroase beneficii ale furnizării 
de scaune rulante corespunzătoare. Este important ca viziunea să fie una puternică, să aibă 
capacitatea de a mobiliza și să fie transmisă tuturor persoanelor implicate.

Vom crea o viziune comună. Aceasta este imaginea a ceea ce dorim să obținem sau să 
construim împreună în viitor.

Activitate

Grupe Lucru individual.

Instrucțiuni Explicați: Gândiți-vă la un moment din viitor, care este situat peste trei ani. 
Imaginați-vă că am atins toate obiectivele importante în ceea ce privește 
furnizarea scaunelor rulante.

• Care este imaginea pe care o vedeți și care reprezintă această realizare?
• Care este impactul asupra utilizatorilor de scaun rulant?
• Ce schimbări vedeți în participarea părților interesate?
• Ce schimbări vedeți în furnizarea scaunelor rulante?

Solicitați fiecărui participant să scrie un titlu de articol de ziar care să 
prezinte realizările grupului, așa cum vor putea fi ele descrise peste trei ani. 
Participanții pot folosi atât imagini, cât și cuvinte.

Monitorizare Monitorizați activitatea fiecărei grupe și oferiți asistență în cazul în care acest
lucru este necesar. 

Durata Durata este de 10 minute.

Feedback Încurajați doi sau trei dintre participanți să își prezinte exemplele și notați-le pe 
tablă.
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Cele mai importante răspunsuri:

z Persoanele cu dizabilități beneficiază de mobilitate și au capacitatea de a participa la 
viața comunității;

z Părțile interesate sunt bine organizate și cooperează pentru a le oferi utilizatorilor, care 
au nevoie, scaune rulante corespunzătoare, durabile, la un preț accesibil;

z Furnizorii de servicii oferă servicii integrate, adaptate nevoilor clienților, inclusiv instruire 
privind utilizarea și întreținerea scaunului rulant;

z Există spații cu un grad mai ridicat de accesibilitate, astfel încât persoanele cu dizabilități 
pot folosi oriunde scaunul rulant.

Activitate

Grupe Formați grupe de câte 4 - 6 persoane (asigurați-vă că fiecare grupă este 
formată din participanți provenind de la organizații diferite).

Instrucțiuni Solicitați membrilor fiecărei grupe să le prezinte colegilor de echipă 
viziunea individuală sau reprezentarea pe care o au cu privire la viitorul 
furnizării scaunelor rulante corespunzătoare.

Rugați-i să creeze o viziune comună, care să cuprindă cele mai bune 
elemente ale viziunilor individuale.

Notați viziunea comună pe o coală de flip chart pentru a o prezenta și 
celorlalți participanți.

Monitorizare Monitorizați activitatea fiecărei grupe și oferiți asistență în cazul în care acest
lucru este necesar. 

Durata Durata activității este de 20 de minute pentru discuții și 10 minute pentru 
feedback.

Feedback Rugați fiecare grupă să împărtășească rezultatele cu toți ceilalți participanți.

Observați elementele comune care se regăsesc în viziunile enunțate, identificați 
câțiva voluntari care să le îmbine și care să le prezinte mai târziu întregului grup.

6. C um să oferim sprijin și să eliminăm obstacolele (3 minute)

Explicați: Am discutat despre trei dintre elementele cheie de care avem nevoie pentru a putea
implementa cu succes o schimbare organizațională:

z transmiterea mesajului că acest aspect constituie o prioritate;
z crearea unei echipe de bază care să implementeze inițiativa;
z promovarea imaginii succesului sau a viziunii și a strategiei, folosind orice oportunitate.
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Explicați:

z Al patrulea factor cheie îl reprezintă unul 
dintre rolurile esențiale ale părților interesate - 
sprijin pentru manageri și eliminarea 
obstacolelor pe care aceștia nu le pot depăși 
fără ajutor.

Citiți de pe slide lista potențialelor arii de 
intervenție.

Subliniați: Părțile interesate pot folosi autoritatea și relațiile pe care le dețin pentru a 
promova și sprijini procesul de furnizare a scaunelor rulante.

Sumarizați: Există patru elemente cheie care intervin în procesul de producere a schimbării și 
care reprezintă rolurile pe care trebuie să și le asume părțile interesate implicate.

Explicați:

Suntem în etapa în care cunoașteți dimensiunea 
cererii de scaune rulante.

Citiți numărul estimativ al persoanelor din țară 
care au nevoie de un scaun rulant.

Întrebați:

1. Cum veți contribui la transmiterea mesajului că schimbarea sistemului de furnizare a scaunelor 
rulante constituie o prioritate în țara dvs.?

2. Cum puteți contribui la crearea unei echipe de 
bază care să aibă puterea de a promova 
schimbarea și care să fie dedicată acestui 
proiect?

3. Cum puteți prezenta viziunea sau imaginea 
pozitivă legată de viitorul sistemului de 
furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare?

4. Cum puteți oferi sprijin și cum puteți contribui la 
depășirea obstacolelor astfel încât sistemul de 
furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare 
să poată fi implementat sau îmbunătățit?
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7.  Strategii pentru facilitarea procesului de schimbare (40 de minute)

Explicați: În continuare vom discuta despre direcțiile de acțiune pe care noi, în calitate de părți 
interesate, le putem aborda cu scopul de a implementa sau de a îmbunătăți sistemul de 
furnizare a scaunelor rulante.

Activitate

Grupe Formați grupe de câte 4 - 8 persoane. Decideți dacă grupurile mixte (formate 
din persoane provenind de la organizații cu profile diferite sau organizații cu 
profil similar) sunt mai potrivite pentru implementarea acțiunilor viitoare.

Instrucțiuni Rugați fiecare grupă de lucru să analizeze acțiunile de care este nevoie 
pentru inițierea sau îmbunătățirea procesului de furnizare a scaunelor 
rulante corespunzătoare, pornind de la următoarele întrebări:

z Care sunt acțiunile pe care le pot desfășura părțile interesate pentru a 
transmite ideea că furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare este 
urgentă și prioritară?

z Ce putem face ca să creăm o echipă de bază formată din părți 
interesate, care să dețină suficientă autoritate și care să fie dedicată 
dezvoltării acestei inițiative?

z Cum putem prezenta viziunea sau imaginea succesului și strategia 
pentru furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare? (cele opt etape).

z Care sunt acțiunile ce pot fi desfășurate imediat pentru a sprijini 
sistemul de furnizare a scaunelor rulante?

Cereți fiecărei grupe să noteze răspunsurile, pe care apoi le vor prezenta 
tuturor participanților.

Monitorizare Monitorizați activitatea fiecărei grupe și oferiți asistență în cazul în care acest 
lucru este necesar.

Durata Durata activității este de 15 minute pentru discuții și 20 de minute pentru 
feedback.

Feedback Cereți câte unui participant din fiecare grupă de lucru să prezinte acțiunile 
propuse pentru inițierea sau îmbunătățirea sistemului de furnizare a scaunelor 
rulante, după cum urmează:

z Echipa 1 prezintă activitățile propuse pentru a transmite ideea de prioritate a 
demersului. După prezentare, restul echipelor pot aduce completări.

z Echipa 2 prezintă activitățile necesare pentru crearea unei echipe de bază 
alcătuită din părți interesate. Restul echipelor pot aduce completări.

z Echipa 3 prezintă activitățile necesare pentru prezentarea viziunii și a 
strategiei. Dacă este cazul, celelalte echipe pot aduce completări.

z Echipa 4 prezintă acțiunile ce pot fi implementate imediat pentru susținerea 
sistemului de furnizare a scaunelor rulante. Dacă este cazul, celelalte echipe pot 
aduce completări.
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Notați: Scrieți activitățile propuse de fiecare echipă pe un flipchart. Folosiți câte o coală pentru 
fiecare din următoarele secțiuni: Prioritatea; Crearea unei echipe de bază; Prezentarea viziunii 
și a strategiei; Acțiuni imediate pentru a oferi suport.

Afișați: postați toate cele patru coli de flipchart pe un perete. 

Întrebați:

Care vor fi următorii pași?

z Cine va fi responsabil de crearea unei viziuni comune folosindu-le pe cele individuale?
z Când va fi această viziune distribuită tuturor?
z Veți forma un grup operativ pentru inițierea anumitor activități propuse?
z Cine va continua implementarea acestor acțiuni?
z Vă veți mai întâlni din nou? Când?

Notați: Transcrieți următorii pași pe o coală de flipchart sau într-un slide PPT, adăugând 
persoanele responsabile și datele.

Încheiere (5 minute)
Explicați:

z Utilizarea logo-ului 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).

Prezentarea materialului video: Mesaj pentru 
acasă. 

Prezentați materialul video.
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Note pentru formatori:

Formatorii/organizatorii pot alege modul în care vor înmâna certificatele și cum vor încheia 
modulul de instruire. Afișul cu etapele furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
poate fi înmânat la final sau pe parcursul uneia dintre sesiunile anterioare.
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Anexe

Anexa 1:
Rezumat pentru reprezentantul guvernamental

Recomandări

Durata propusă: 5 - 10 minute

Scopul intervenției

Accentuarea ideii că situația persoanelor cu dizabilități din țară constituie o prioritate, subliniind 
care sunt activitățile pe care le desfășoară guvernul pentru gestionarea problemei și încurajând 
celălalte părți interesate să acționeze acolo unde acest lucru este posibil.

Introducere

z Cine sunteți dvs. și ce departament reprezentați?
z Care este rolul acestuia în problematica dizabilității?

Situația actuală

z Există cadru legislativ și, totodată, un număr mare de arii neacoperite din acest punct de 
vedere.

z Puneți accentul pe nevoia de scaune rulante (1% din populația țării).
z Subliniați și celelalte nevoi ale persoanelor cu dizabilități pe care dvs. le considerați 

relevante, de exemplu: recuperare, educație, acces la piața muncii și incluziune în viața 
comunității.

Context

z Când a ratificat țara dvs. CONUDPD și Protocolul opțional? Faceți referire la Articolul 20 
care prevede, în mod specific, dreptul la mobilitate personală.

z Scoateți în evidență orice lege sau politici la nivel local care se referă la dizabilitate.
z Cum monitorizați și aplicați prevederile legale?
z Care sunt provocările cu care vă confruntați?

Următorii pași

Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante este un instrument pentru implementarea 
prevederilor CONUDPD.
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Sugestii de care vă puteți folosi:

z Colaborare: Împreună putem realiza mai multe - guvernul dorește să colaboreze cu 
furnizorii de servicii de recuperare și cu persoanele cu dizabilități, ONG-uri, ONG-uri 
internaționale și  organizații ale persoanelor cu dizabilități pentru a îmbunătăți situația și 
pentru a respecta obligațiile asumate prin CONUDPD.

z Colaborați pentru a dezvolta politici la nivel național referitoare la dispozitivele asistive.
z Produse (de exemplu, scaune rulante, tricicluri): creșterea volumului, îmbunătățirea gamei 

și a calității produselor disponibile pentru persoanele cu dizabilități.
z Standarde: Adoptarea unor standarde specifice pentru scaunele rulante, în conformitate cu 

Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante.
•   Servicii: Dezvoltarea unui număr mai mare de servicii, de mai bună calitate.

Concluzii. Următorii pașii

z Toate părțile interesate aflate în această încăpere pot juca un rol în continuarea implementării 
procesului.

z Trebuie să acționăm cât mai repede posibil, deoarece în țara noastră persoanele cu 
dizabilități sunt printre categoriile cu cel mai înalt grad de marginalizare.

z Trebuie să ne asigurăm de faptul că concluziile acestei întâlniri vor fi puse în practică și 
trebuie să creăm un grup operațional pentru a superviza îndeplinirea acestora.
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Anexa 2:
Rezumat pentru reprezentantul utilizator de scaun rulant

Durata propusă: 5 - 10 minute.

Tonul: Participanții vor fi mai motivați de un ton care inspiră entuziasm, implicare și mobilizare.

Scopul discursului

Prezentarea perspectivei unui utilizator de scaun rulant din țara în care are loc modulul de 
instruire, cu scopul de a mobiliza participanții, astfel încât aceștia să acționeze pentru 
îmbunătățirea calitatății vieții utilizatorilor de scaun rulant.

Introducere

Cine sunteți dvs. și ce organizație reprezentați (dacă se aplică)?

Context

Câteva mesaje cheie

z CONUDPD oferă un cadru despre cum ar trebui să fie viața persoanelor cu dizabilități. 
Pentru acest modul de instruire, o importanță deosebită o are Articolul 20 privind 
mobilitatea, care obligă la: „asigurarea mobilității personale, în cel mai înalt grad de 
independenţă posibil pentru persoanele cu dizabilităţi”, inclusiv prin accesul la dispozitive de 
mobilitate de calitate și instruire(15).

z De ce este mobilitatea atât de importantă? Deoarece incluziunea și participarea 
persoanelor cu dizabilități sunt realizabile doar dacă acestea beneficiază de mobilitate.

z Pentru a avea mobilitate, persoanele cu dizabilități au nevoie de un scaun rulant 
corespunzător, care li se potrivește.

Situația actuală

Povestea dvs.: Cei care vă ascultă vor fi captivați de povestea dvs.  Atunci  când  parcurgeți 
următoarele întrebări și vă gândiți la experiența dvs. de utilizator de scaun rulant, întrebați-vă 
dacă situația este reprezentativă pentru majoritatea utilizatorilor de scaun rulant din țara dvs. 
Dacă nu, includeți și ce înseamnă să fii un utilizator de scaun rulant tipic. Dacă aveți exemple 
reale, folosiți-le. Scopul dvs. este ca această parte să accentueze provocările existente în viața 
persoanelor cu dizabilități.

z Când ați devenit o persoană cu dizabilități?
z De cât timp sunteți utilizator de scaun rulant?
z Ce provocări ați întâmpinat?
z A trebuit să vă deplasați pe o distanță mare pentru a primi un scaun rulant? Ați putut alege 

tipul de scaun rulant pe care îl aveți și a trebuit să plătiți pentru el?
z Scaunul rulant este durabil și poate fi folosit în condiții de siguranță? Poate fi reparat în caz 

de defecțiune?
z Cât de ușor vă este să desfășurați activitățile zilnice folosind scaunul rulant?
z Vă simțiți inclus în societate?
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Concluzii și următorii pași

Mesaj cheie

z Incluziunea și participarea persoanelor cu dizabilități sunt realizabile doar dacă aceste 
persoane beneficiază de mobilitate.

z Trebuie să lucrăm împreună pentru a ne asigura că acest obiectiv este îndeplinit – fiecare 
dintre părțile interesate aflate în această încăpere poate avea un rol în acest proces.

În încheiere, luați în considerare următoarea întrebare:

z Care sunt speranțele dvs. pentru viitor (pentru dvs. și pentru toți utilizatorii de scaun 
rulant)?

Modul de prezentare

Nu este necesar să aveți un document PPT pentru susținerea acestei prezentări. Totuși, ar fi 
indicat să introduceți o imagine într-un slide PPT, pe care să o prezentați în timp ce utilizatorul 
de scaun rulant își spune „povestea”. În cazul în care vorbitorul preferă să pregătească un PPT, 
asigurați-vă că fișierul este încărcat înainte de începerea sesiunii de instruire.
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Anexa 3: 
Citate și statistici uzuale

z Dizabilitatea și sărăcia (16)

La nivel mondial, există 1 miliard de oameni cu dizabilități, iar 700 de milioane dintre aceștia 
locuiesc în țările cele mai sărace din punct de vedere economic. Din această cifră de 700 
de milioane :
Š doar 10% dintre copiii cu vârstă de școală primară frecventează o unitate de învățământ
Š procentajul de alfabetizare a adulților este de doar 3%
Š șomajul este de aproximativ 80%

z Sărăcia și excluderea se consolidează reciproc. Persoanele cu dizabilități sunt reprezentate 
în mod disproporționat în categoria celor mai sărace persoane din lume.

z În țările sărace, 98% dintre copiii cu dizabilități nu frecventează o școală (17). Educația 
primară universală prevede concentrarea atenției asupra copiilor cu dizabilități.

z Aproximativ 10% din populața mondială are o dizabilitate, 80% din aceștia locuiesc în țări 
aflate în curs de dezvoltare(18).

z Copiii sub vârsta de 5 ani, diagnosticați cu o dizabilitate, au șanse mai scăzute de a 
beneficia de aceleași îngrijiri medicale de care beneficiază copiii fără dizabilități. Copiii cu 
dizabilități pot fi priviți ca o povară și este posibil ca familiile cu venituri reduse să nu aibă 
posibilitatea sau disponibilitatea de a cheltui resursele lor limitate pentru copilul cu 
dizabilități.

z Nu putem separa problematica dizabilității de cea a dezvoltării. Nu poate fi realizat un 
parteneriat global pentru dezvoltare autentic câtă vreme persoanele cu dizabilități sunt 
excluse din politicile, planificările și programele de dezvoltare (Vezi articolele 31 și 32 din 
CONUDPD).

z Excluderea persoanelor cu dizabilități are un impact devastator asupra economiei țărilor 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

z În multe dintre țările cu venituri mici sau medii, doar 5-15% dintre persoanele care au 
nevoie de un dispozitiv asistiv au acces la un astfel de echipament(19).

z „Dizabilitatea nu este o problemă rezervată atenției specialiștilor: este o problemă care ține 
de drepturile omului. Prioritățile persoanelor cu dizabilități sunt hrana, adăpostul, viața de 
familie, îmbrăcămintea, veniturile și participarea completă, la fel ca în cazul oricărui alt 
individ(20).”

z Persoanele cu dizabilități sărace se află blocate într-un cerc vicios al sărăciei și al 
dizabilității, fiecare dintre acestea reprezentând atât o cauză, cât și o consecință a celuilalt 
factor(21).
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Anexa 4: 
Cei opt pași ai procesului de furnizare a scaunelor rulante

Pas Descriere

1. Programarea 
și trimiterea

Modalitatea prin care utilizatorii de scaun rulant sunt 
direcționați către furnizorul de servicii dedicate lor va 
varia. Utilizatorii pot apela ei înșiși la un furnizor sau 
pot fi recomandați prin intermediul unor rețele alcătuite 
din personal sau voluntari ai serviciilor de sănătate și 
recuperare guvernamentale sau non-guvernamentale, 
din cadrul comunității, la nivel local sau regional. Unii 
furnizori de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
trebuie să identifice în mod activ potențialii utilizatori, și 
anume pe cei care la acel moment nu beneficiază de 
servicii sociale sau de sănătate, care nu participă la 
activități școlare, comunitare sau care nu sunt angajați.

2. Evaluarea Este nevoie de o evaluare individuală în cazul fiecărui 
utilizator de scaun rulant. Aceasta include strângerea 
informațiilor despre stilul de viață al utilizatorului de 
scaun rulant, munca sa, mediul în care trăiește și 
condiția sa fizică.

3. Prescrierea 
(selecția)

Pe baza informațiilor dobândite pe parcursul evaluării, 
se face prescrierea scaunului rulant, împreună cu 
utilizatorul, familia sau însoțitorul acestuia. Prescrierea 
prezintă în detaliu tipul, mărimea, caracteristicile 
speciale și modificările aduse scaunului rulant. De 
asemenea, se notează în detaliu și aspectele legate de 
instruirea de care are nevoie utilizatorul pentru 
folosirea și întreținerea adecvată a scaunului rulant.

Se identifică o sursă de finanțare și se plasează 
comanda pentru scaunul rulant, care provine din stocul 
furnizorului sau este livrat de către producător.

5. Pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant)

Personalul calificat pregătește scaunul rulant pentru 
prima utilizare. În funcție de produs și adaptările sale, 
pregătirea poate include asamblarea și posibilele 
modificări ale produselor furnizate de către producător 
sau fabricarea unor produse în atelierul furnizorului de 
servicii.
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Pas Descriere

6. Probarea și 
ajustarea 
produsului (a 
scaunului rulant)

Utilizatorul probează scaunul rulant. Se efectuează 
ajustările finale pentru a ne asigura că scaunul rulant 
este corect asamblat și reglat. În cazul în care este 
nevoie de modificări sau componente pentru suport 
postural, se vor efectua ajustări suplimentare.

7. Instruirea 
utilizatorului de 
scaun rulant

Utilizatorul și însoțitorul sunt instruiți în legătură cu 
utilizarea eficientă și în condiții de siguranță și cu 
modalitatea de întreținere a scaunului rulant.

8. Întreținerea, 
reparațiile și 
monitorizarea

Activitățile de monitorizare reprezintă o oportunitate 
pentru a verifica dacă scaunul rulant este corespunzător 
și pentru a oferi instruire și sprijin suplimentar. Intervalul 
de timp la care se efectuează monitorizarea depinde de 
nevoile utilizatorului și de tipul de servicii la care are 
acesta acces. De asemenea, furnizorul de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant poate oferi și servicii 
de mentenanță și reparații în cazul problemelor tehnice, 
care nu pot fi rezolvate cu ușurință în cadrul comunității.
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Anexa 5: 
Beneficii generale ale furnizării scaunelor rulante corespunzătoare

Guvern Individ Societate

Implementarea 
articolelor din 
CONUDPD

Ghidul privind
furnizarea scaunelor 
rulante cu antrenare 
manuală în zone cu 

resurse limitate

Reducerea 
cheltuielilor 
medicale

Creșterea numărului 
de contributori 
la PIB-ul țării

Mobilitate
personală

Educație și angajare

Egalitatea de șanse
Bucurându-se de 
drepturile omului.

Trăind decent

Creșterea 
productivității, 

imbunătățirea sănătății 
și calității vieții.

Incluziune socială

Scăderea timpului și 
efortului fizic al 

insoțitorului sau a 
asistentului personal.

Creșterea 
productivității

 și calității vieții.
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