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Terminologie

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

Scaun rulant corespunzător

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

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

Modificare scaun rulant Efectuarea unei schimbări la nivelul scaunului rulant.

Furnizare scaune rulante
Este termenul generic pentru proiectarea, 
producţia, furnizarea de scaune rulante şi 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 corespunzător.

Personal furnizor 
de servicii pentru 
utilizatorii de 
scaun rulant

Persoane specializate în furnizarea scaunelor 
rulante corespunzătoare.

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

Introducere
În urma lansării în anul 2008 a Ghidului pentru furnizarea scaunelor rulante cu antrenare 
manuală în zone cu resurse limitate(1), în anul 2012 a fost publicat primul pachet de instruire, 
numit Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază (2). Acesta 
a fost urmat în anul 2013 de lansarea Serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet 
de instruire – nivel intermediar (3). Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în parteneriat cu 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) a elaborat acum a treia parte, 
care cuprinde două materiale: Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire 
pentru manageri şi Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru 
părţile interesate. Această a treia parte a fost creată pentru a susţine managerii în efortul de 
eficientizare a procesului de furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare şi pentru a creşte 
gradul de conştientizare în rândul părţilor interesate şi a promova implicarea lor în dezvoltarea 
unor servicii de furnizare a scaunelor rulante corespunzătoare în ţara/zona lor.
Scaunul rulant este unul dintre echipamentele asistive cel mai frecvent utilizate pentru facilitarea 
mobilităţii personale. În cazul persoanelor care întâmpină dificultăţi de mers sau de deplasare, 
scaunul rulant este un instrument esenţial care facilitează mobilitatea, creşte capacitatea de 
a desfăşura anumite activităţi, oferă sentimentul de demnitate şi de stare de bine generală. 
Pentru utilizatorii de scaun rulant, mobilitatea înseamnă independenţă, accesul la servicii de 
sănătate, la educaţie, la angajare şi, de asemenea, participarea acestora la activităţi sociale 
şi culturale. OMS estimează faptul că peste 70 de milioane de persoane au nevoie de scaune 
rulante şi că doar 5 – 15% dintre acestea au acces la un astfel de echipament de mobilitate. În 
plus, oportunităţile de instruire a personalului în vederea dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor 
necesare pentru furnizarea eficientă a scaunelor rulante sunt limitate.
Importanţa mobilităţii este reflectată în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi (CONUDPD) (4), care pledează pentru „măsuri eficiente în vederea 
asigurării mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi în cel mai înalt grad de independenţă posibil”. 
Pentru realizarea mobilităţii personale, utilizatorii au nevoie de scaune rulante care au măsurile 
corespunzătoare şi care răspund nevoilor lor specifice; în special celor legate de stilul de viaţă şi 
mediul în care trăiesc. Acest aspect necesită o abordare orientată către nevoile individuale ale 
utilizatorilor de scaun rulant.
O modalitate eficientă de a răspunde acestor nevoi individuale ale utilizatorilor de scaun rulant 
este furnizarea scaunelor rulante printr-un sistem bine organizat, care răspunde aşteptărilor 
utilizatorilor, care le respectă demnitatea şi este gestionat de către un personal bine pregătit.

Grupul ţintă

Acest pachet de instruire este destinat întregului personal care răspunde de implementarea, 
gestionarea şi evaluarea serviciilor de recuperare, incluzând aici furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant sau furnizarea scaunelor rulante.
Nu este necesar ca participanții să dețină deja experienţă în ceea ce privește managementul 
furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant; cu toate acestea, modulul de instruire se 
bazează pe faptul că participanţii au abilităţi generale de management.



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 6

Obiectiv
Obiectivul întregului pachet de instruire este creșterea gradului de conştientizare şi dezvoltarea 
abilităţilor şi a nivelului de cunoştinţe al personalului implicat în furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant. OMS înţelege faptul că doar personalul instruit nu poate asigura 
furnizarea de scaune rulante corespunzătoare şi că acesta nu îşi poate îndeplini responsabilităţile 
în conformitate cu Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante, fără ca la nivel de ţară să existe un 
înalt grad de implicare pentru dezvoltarea sau îmbunătăţirea procesului de furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Pachetul de instruire pentru manageri oferă o privire de ansamblu asupra rolului managerului  
unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, cu privire la implicarea 
personalului şi punerea în aplicare a celor opt etape ale procesului de furnizare a scaunelor 
rulante și alte aspecte legate de acesta. Ne referim aici la resursele umane şi materialele 
necesare furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, inclusiv la planificare, organizare, 
personal, management, costuri/finanţare, monitorizare şi evaluare.
Pachetul de instruire poate fi parcurs în 13-14 ore, acest interval putând fi extins sau redus, 
în funcţie de cerinţele specifice şi de resursele disponibile. Acest modul de instruire va ajuta 
managerii:
• să planifice mai bine activitatea de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
• să crească nivelul de calitate al procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant;
• să crească gradul de retenţie a personalului;
• să crească numărul de utilizatori de scaune rulante care primesc un scaun rulant adecvat 
cerinţelor lor; 
• să crească gradul de sustenabilitate a activităţii de furnizare a scaunelor rulane.

Conținut
Pachetul de instruire include:
• un rezumat al paşilor cheie ai procesului de furnizare a scaunelor rulante descriși în 
pachetele de instruire create de OMS;
• cunoştinţe de bază necesare furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant:

o inițierea unui proces de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
o gestionarea unui proces de furnizare a acestor servicii;
o asigurarea sustenabilităţii procesului de furnizare a acestor servicii.
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Cum se utilizează Manualul participantului şi Caietul de exerciţii
Acest Manual al participantului oferă un rezumat al cunoştinţelor din Pachetul de instruire pentru 
manageri (WSTPm). Participanţii pot folosi Manualul participantului şi Caietul de exerciţii după 
finalizarea programului de instruire pentru a-şi reaminti punctele cheie predate în fiecare sesiune. 
Manualul este împărţit în trei secţiuni:
A. Noțiuni fundamentale
B. Inițierea unui proces de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
C. Gestionarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
Manualul participantului include şi un caiet de exerciţii, scopul acestuia fiind dezvoltarea 
cunoștințelor și abilităţilor personalului care furnizează servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Caietul de exerciţii conţine exerciţii pentru testarea şi dezvoltarea cunoştinţelor participanţilor, 
precum și materiale din sesiunile de instruire, prezentările PowerPoint şi din Manualul 
participantului. Se recomandă ca participanţii să păstreze Manualul participantului şi Caietul de 
exerciţii pentru a le putea utiliza ulterior, dacă va fi necesar.
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A. Noțiuni fundamentale

A.1 Ce înseamnă furnizarea unui scaun rulant corespunzător?

Furnizarea de scaune rulante este un termen generic pentru proiectarea, producția, livrarea 
și furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant. Scaunul rulant este unul dintre 
dispozitivele asistive cel mai frecvent utilizate, oferindu-le persoanelor cu dizabilități locomotorii 
posibilitatea de a se deplasa. 

Mobilitatea este un pas important spre incluziune. Atunci când o persoană primește un scaun 
rulant corespunzător prin intermediul unui furnizor specializat, se creează oportunități pentru 
viață socială, găsirea unui loc de muncă și acces la educație. Mai mult decât atât, ceilalți membri 
ai familiei au astfel posibilitatea de a participa la activitățile din comunitate și să se angajeze (5).
 
Nu doar persoanele în cauză și familiile acestora beneficiază de gradul crescut de mobilitate. 
Economia locală și naţională au de câștigat, deoarece societatea are mai mulți membri care 
își aduc contribuția. În plus, în cazul utilizatorilor de scaune rulante corespunzătoare scade 
probabilitatea apariției diverselor probleme de sănătate secundare (de exemplu, a escarelor) și 
astfel este mai puțin probabil ca ei să aibă nevoie de servicii medicale. 

Există o nevoie urgentă de schimbare, astfel încât să crească numărul de utilizatori care 
beneficiază de pe urma furnizării scaunelor rulante corespunzătoare.

Care este numărul persoanelor care au nevoie de scaun rulant?
Organizația Mondială a Sănătății estimează că 1% din populație are nevoie să folosească scaune 
rulante. Acest lucru înseamnă că, la nivel global, 70 de milioane de persoane au nevoie de scaune 
rulante. Această statistică ar putea fi un punct de pornire în stabilirea numărului de persoane din 
fiecare țară, județ sau oraș. În consecință, managerii nu trebuie să aștepte realizarea unor studii 
detaliate pentru a putea începe planificarea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant.

Populație %
Numarul aproximativ al 

persoanelor care necesită un 
scaun rulant

Populația la nivel 
mondial 7.000.000.000 1% 70.000.000

Brazilia 203.657.000 1% 2.036.570

China 1.401.587.000 1% 14.015.870

Egipt 84.706.000 1% 847.060

India 1.282.390.000 1% 12.823.900

Nigeria 183.523.000 1% 1.835.230

Rusia 142.098.000 1% 1.420.980
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Convenții, strategii și politici pentru susținerea procesului de furnizare a 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
Un număr mare de persoane care au nevoie de scaun rulant nu dețin încă un astfel de echipament 
de mobilitate corespunzător. Este necesar să existe un sprijin puternic pentru creșterea accesului 
la scaune rulante corespunzătoare. Managerii pot utiliza politici la nivel global, regional și național 
în vederea promovării dreptului la mobilitate, în numele persoanelor cu deficiențe de mobilitate.

Tabelul de mai jos conține exemple de convenții, strategii, politici și linii directoare care pot 
constitui instrumente pentru manageri. 

Politică la nivel 
internațional

Exemplu regional: Strategia 
Incheon

Politici și linii directoare la nivel 
național

Cel mai important instrument 
este Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind 
Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități (CONUDPD).

Articolul 20 al CONUDPD 
prevede că toți oamenii 
au dreptul la mobilitate 
personală. 

Alte articole ale CONUDPD 
consolidează importanța 
și relevanța furnizării 
de scaune rulante 
corespunzătoare. Acestea 
includ: 

 • Articolul 19 – Viaţa 
independentă şi 
dreptul la incluziune în 
comunitate

 • Articolul 24 – Educația
 • Articolul 25 – Sănătatea
 • Articolul 26 – 

Recuperarea
 • Articolul 27 – Viața 

profesională și 
angajarea 

 • Articolul 30 – 
Participarea la viaţa 
culturală, activități de 
petrecere a timpului 
liber și la activități 
sportive

În 2012 a fost adoptată 
Strategia Incheon pentru 
transformarea drepturilor în 
realitate (‘Make the Right 
Real‘) pentru persoanele cu 
dizabilități din Asia și zona 
Pacificului.

Strategia Incheon are 10 
obiective, iar obiectivul 3 
se referă la îmbunătățirea 
accesului la mediul fizic, 
transport în comun, la 
cunoștințe, informație și 
comunicare. 

În timpul elaborării strategiei 
s-a pus un accent deosebit 
pe demonstrarea faptului 
că acest obiectiv nu poate 
fi atins fără accesul la 
dispozitive asistive adecvate, 
inclusiv la scaune rulante.

Prin urmare, obiectivul 
3 își propune să reducă 
la jumătate numărul 
persoanelor cu dizabilități 
care au nevoie de dispozitive 
asistive corespunzătoare, dar 
care nu le dețin.

Guvernele statelor care au 
semnat Strategia Incheon 
s-au angajat să dezvolte 
planuri naționale pentru a-și 
îndeplini această obligație. 
Acesta este un exemplu al 
modalității în care politicile 
internaționale și regionale pot 
sprijini și încuraja dezvoltarea 
politicilor la nivel național.

Planificarea, politicile și liniile 
directoare la nivel național pot 
contribui la creșterea eficacității 
și sustenabilității procesului de 
furnizare a scaunelor rulante (6). 

Dezvoltarea politicilor și liniilor 
directoare la nivel național impune 
colaborarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a persoanelor 
cu dizabilități, a furnizorilor de 
servicii guvernamentali și non-
guvernamentali. CONUDPD și 
strategiile regionale relevante 
sprijină dezvoltarea planificării, 
politicilor și a liniilor directoare la 
nivel național. 

Liniile directoare la nivel național 
pot fi de ajutor în definirea 
modalității de furnizare a 
dispozitivelor asistive, inclusiv 
a dispozitivelor de mobilitate. 
De exemplu, în anul 2003, în 
Africa de Sud au fost publicate 
principiile la nivel național cu 
privire la furnizarea dispozitivelor 
asistive, asigurându-se standarde 
minime pentru etapele procesului 
de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant, 
instruirea personalului, crearea și 
gestionarea listelor de așteptare, 
bugete și furnizarea de servicii de 
reparație și întreținere. 
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A.2 Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

Serviciile destinate utilizatorilor de scaun rulant joacă un rol important în furnizarea acestor 
echipamente de mobilitate. Personalul furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
lucrează împreună cu acești beneficiari cu scopul găsirii celui mai potrivit scaun rulant (dintre 
cele disponibile) pentru respectivul utilizator.

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant – nivel de bază și nivel 
intermediar
Orice scaun rulant care i se potrivește utilizatorului, îi oferă acestuia un anumit grad de suport 
postural. Spătarul, perna, suporturile pentru picioare și pentru brațe furnizează suport postural 
atunci când sunt ajustate astfel încât să se potrivescă dimensiunilor utilizatorului de scaun rulant. 
Cu toate acestea, un număr mare de utilizatori de scaun rulant, copii și adulți, au nevoie de 
suport postural suplimentar în timpul folosirii echipamentului de mobilitate. Acest lucru înseamnă 
că este nevoie de niveluri diferite de furnizare a acestui tip de servicii. 

Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant cu cerințe de nivel de bază se 
adresează utilizatorilor de scaun rulant care pot menține poziția așezat fără suport postural 
suplimentar.

Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant cu cerințe de nivel intermediar 
se adresează utilizatorilor de scaun rulant care au nevoie de suport postural suplimentar pentru 
menținerea poziției așezat.

Este important ca managerii care gestionează furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor 
de scaun rulant să definească dacă acestea se încadrează la servicii de nivel de „bază” sau 
„intermediar”. Acest lucru este rezultatul faptului că furnizarea serviciilor la nivel intermediar 
presupune existența unui personal cu un nivel de instruire mai ridicat, o gamă mai largă de 
scaune rulante, mai multe materiale și echipamente. 

Răspunsul adecvat la nevoile referitoare la mobilitate și suport postural
Clara trăiește în Timorul de Est. Ea lucrează în magazinul 
deținut de familia ei, care se află în partea din față a casei lor. 
Clara a fost diagnosticată cu poliomielită și are nevoie de un 
scaun rulant pentru a se deplasa în interiorul casei, pentru a 
lucra în magazin și pentru a se deplasa în afara casei. Clara 
reușește să mențină poziția așezat fără suport suplimentar și 
folosește un scaun rulant cu antrenare manuală, care a fost 
adaptat astfel încât să se potrivească dimensiunilor corpului ei.

Clara este un exemplu de persoană căreia îi poate fi furnizat 
un scaun rulant printr-un serviciu de nivel de bază. 
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Ishade are vârsta de 8 ani și locuiește în Sri Lanka. A fost 
diagnosticată cu paralizie cerebrală. Acest lucru înseamnă 
că Ishade nu își poate controla membrele superioare, cele 
inferioare, capul și gâtul. Ea nu poate menține poziția așezat 
fără suport postural. Ishade reprezintă un exemplu de persoană 
care are nevoie de suport postural suplimentar în timpul folosirii 
scaunului rulant.

Lui Ishade trebuie să i se furnizeze un scaun rulant 
printr-un serviciu de nivel intermediar.

Cele opt etape ale procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant

Etapa Rezumat
1. Trimiterea și 
programarea

Modalitatea prin care utilizatorii de scaun rulant sunt 
direcționați către furnizorul de servicii dedicate lor va 
varia. Utilizatorii pot apela la un furnizor la recomandarea 
altor persoane utilizatoare de scaun rulant sau prin 
intermediul rețelelor 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, activitatea sa, mediul în care trăiește și 
condiția sa fizică.

3. Prescrierea 
(selecția)

Prin utilizarea informațiilor dobândite pe parcursul 
evaluării, se pregătește prescrierea scaunului rulant. 
Această etapă implică 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. 

4. Finanțarea 
și plasarea 
comenzii

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

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

6. Probarea 
produsului

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 adaptări suplimentare. 

7. Instruirea 
utilizatorilor

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

8. Monitorizarea, 
întreținerea și 
reparațiile

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 efectuare reparații în cazul problemelor 
tehnice, care nu pot fi rezolvate cu ușurință în cadrul 
comunității.

Modele de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
Orice sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să conțină 
cele opt etape. Cu toate acestea, există modalități diferite de parcurgere a acestora, ele fiind 
descrise ca modele de furnizare. O combinație de diferite modele de furnizare a serviciilor 
poate constitui un ansamblu de servicii, la nivel național. Cel/e mai potrivit/e model/e de 
furnizare a serviciilor va/vor depinde de context, iar decizia trebuie luată prin consultarea 
tuturor părților interesate. 

Tabelul de mai jos prezintă câteva exemple de modele de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant.
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Furnizarea serviciilor la sediu

Loc special prevăzut 
pentru evaluarea 
utilizatorilor de scaun 
rulant

În cazul furnizării serviciilor la sediu, utilizatorii 
de scaun rulant se deplasează la un centru 
cu caracter permanent, unde este disponibil 
un personal calificat în acest sens.

Fiind un centru permanent, există personal 
și spații special prevăzute pentru furnizarea 
serviciilor destinate utilizatorilor de scaun 
rulant. 

Este posibil ca furnizarea serviciilor la sediu 
să fie un proces eficient în ceea ce privește 
personalul. Cu toate acestea, utilizatorii de 
scaun rulant care locuiesc la distanță pot 
întâmpina dificultăți în deplasarea la sediul 
furnizorului. 

Loc special 
prevăzut pentru 
exersarea 
abilităților de 
manevrare a 
scaunului rulant

Serviciul integrat

Activitatea de 
furnizare a serviciilor 
pentru utilizatorii 
de scaun rulant 
desfășurată într-o 
clinică din comunitate.

Majoritatea serviciilor furnizate la centru sunt, 
de asemenea, „servicii integrate”. Acest lucru 
înseamnă că furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant este integrată în 
cadrul activităților unui alt serviciu (sau altor 
servicii). De exemplu, furnizarea serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant poate 
fi integrată cu activitatea de furnizare a 
protezelor/ortezelor, într-un departament de 
fizioterapie sau într-o clinică. În acest caz, 
dacă personalul îndeplinește o serie de 
sarcini, inclusiv furnizarea de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant, este important 
să se aloce suficient timp pentru efectuarea 
tuturor activităților prevăzute. 

Spațiile în care se lucrează sunt fie comune, 
fie există zone special prevăzute pentru 
desfășurarea respectivelor activități. Funcțiile 
administrative, financiare și de management 
pot fi comune. 

În acest caz, există 
un spațiu de lucru 
dedicat activităților 
de pregătire a 
scaunului rulant.
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Furnizarea serviciilor în comunitate 

Locurile unde se 
furnizează serviciile 
pot varia. Exemplele 
includ clinici din 
comunitate, primării, 
locuri de întâlnire din 
mediul rural, domiciliul 
utilizatorului de scaun 
rulant.

În cazul furnizării serviciilor în comunitate, 
personalul care în mod obișnuit își desfășoară 
activitatea la un centru sau în cadrul unor 
servicii integrate se deplasează fie la 
domiciliul utilizatorului de scaun rulant, fie la 
un centru dintr-un alt district/altă regiune – cu 
scopul de a se întâlni cu utilizatorii de scaun 
rulant din acel district/acea regiune pentru 
furnizarea serviciului respectiv. 

Acest model de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant presupune, de 
obicei, un parteneriat cu o organizație/
organizații localizată/localizate în regiunea 
unde se oferă acest tip de asistență. Este 
important ca să existe o bună coordonare 
cu organizația/organizațiile locală/locale. 
Instruirea personalului local sau a voluntarilor 
contribuie la creșterea șanselor de succes în 
furnizarea serviciilor și la creșterea gradului 
de susținere existent în comunitate.

În cazul utilizatorilor de scaun rulant, 
avantajul îl reprezintă distanța mai mică pe 
care trebuie să o parcurgă pentru a accesa 
serviciile. 

Personalul care 
furnizează servicii 
în comunitate 
trebuie să fie 
flexibil și să aducă 
echipamentul de 
bază. 

Serviciul mobil 

Exemplu de vehicul 
specializat pentru 
serviciul mobil destinat 
utilizatorilor de scaun 
rulant

Serviciul mobil este o altă modalitate de 
a furniza servicii în comunitate; totuși, 
în această situație, personalul deține un 
vehicul specializat care este utilizat pentru 
a transporta scaunele rulante, precum și 
instrumentele și echipamentele necesare. 

Personalul are posbilitatea de a-și desfășura 
activitatea în mai multe locuri și de a ajunge 
astfel la mai mulți utilizatori de scaun rulant. 

Posibilitatea de a transporta mai multe 
instrumente, echipamente, materiale și piese 
de schimb crește șansele de a efectua pe 
loc reparații de scaune rulante, precum 
și potențialul de a furniza servicii de nivel 
intermediar.

Prin utilizarea unui 
vehicul specializat, 
personalul are 
posibillitatea 
de a transporta 
mai multe dintre 
echipamentele 
și instrumentele 
necesare. 
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Furnizarea în parteneriat a serviciilor destinate  
utilizatorilor de scaun rulant
Nu toate cele opt etape ale furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să 
fie oferite de aceeași organizație. Colaborarea în cadrul unei rețele de organizații poate să 
ajute la creșterea eficienței serviciului și a gradului de acces al utilizatorilor de scaun rulant 
la aceste servicii.

Etapa 1 (trimiterea și programarea) necesită în mod obligatoriu colaborarea între 
organizații și persoane care alcătuiesc o rețea de surse de trimitere pentru furnizorul de 
servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant.

Etapa 7 (instruirea utilizatorilor) și etapa 8 (întreținere, reparații şi monitorizare) pot 
fi adesea furnizate de către un partener. De exemplu, o rețea de organizații din comunitate 
sau organizații pentru persoane cu dizabilități pot desfășura în cadrul comunității activitățile 
specifice acestor pași ai procesului de furnizare a serviciilor. 

2.
Evaluarea

3.
Prescrierea

4.
Finanţarea 
şi plasarea 
comenzii

5. 
Pregătirea 
produsului

6. Probarea

7. 
Instruirea 

utilizatorului 

8. 
Întreţinere, 

monitorizare
şi reparaţii

1. 
Trimiterea şi 
programarea

Activităţi 
desfăşurate 

la centru

EXEMPLU

A. 2. 11. Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant

Diagrama prezintă modul în care 
cele opt etape ale procesului 
de furnizare a serviciilor pot fi 
parcurse prin intermediul unui 
parteneriat între un furnizor 
de servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant și organizații din 
comunitate. 

Etapele 2-7 au loc la sediul 
furnizorului de servicii, în timp ce 
etapele 1 și 8 se desfășoară în 
comunitate. 

Acest model presupune să luăm 
în considerare nevoia de instruire 
atât a întregului personal, cât și a 
voluntarilor implicați.
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Rolul managerului în furnizarea serviciilor  
pentru utilizatorii de scaun rulant
Managerul unui proces de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant are 
responsabilitatea de a sprijini personalul în parcurgerea celor opt etape ale furnizării serviciilor 
și de a coordona parcursul utilizatorului (însoțitorului/membrului din familie) prin aceste etape.

Totodată, managerul îndeplinește și un rol mai general, important în sprijinirea furnizării serviciilor. 
Acest rol include:

 • creșterea gradului de 
conștientizare cu privire 
la furnizarea serviciilor 
corespunzătoare destinate 
utilizatorilor de scaun rulant;

 • îmbunătățirea accesibilității;
 • sporirea oportunităților de instruire 

pentru personalul care furnizează 
servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant;

 • dezvoltarea sustenabilităţii – astfel 
încât furnizarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant să fie o 
activitate constantă;

 • influențarea politicii naționale cu 
privire la furnizarea de scaune 
rulante corespunzătoare;

 • îmbunătățirea gamei de scaune 
rulante disponibile.

Creşterea 
gradului de 

conştentizare

Monitorizare 
și evaluare

Creşterea
gradului de 

acces și 
satisfacerea 
așteptărilor 
utilizatorilor

Personal 
motivat şi 

bine instruit
Dezvoltarea 

sustenabilității

Dezvoltarea 
unui sistem 
funcţional

ROLUL MANAGERULUI

A. 2. 11. Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant

Implicarea activă a utilizatorilor de scaun rulant  
în procesul de furnizare a serviciilor
Implicarea activă a utilizatorilor de scaun rulant în toate aspectele furnizării serviciilor destinate lor 
va avea ca rezultat îmbunătățirea acestor servicii. Mai jos se găsesc câteva sugestii de strategii 
pentru manageri prin care se asigură implicarea activă a utilizatorilor de scaun rulant în procesul 
de furnizare a serviciilor (7): 
 • asigurați-vă de faptul că personalul implică utilizatorul de scaun rulant în toate etapele care 

duc la furnizarea scaunului rulant, considerându-l pe acesta un membru al echipei.
 • elaborați un sistem pentru colectarea cu regularitate a feedback-ului din partea utilizatorilor, 

pentru a vedea care este opinia lor despre procesul de furnizare și pentru identificarea 
modalităților de îmbunătățire.

 • dacă este posibil, recrutați utilizatori de scaun rulant ca membri ai echipei de furnizare 
a serviciilor. Acest lucru poate însemna publicarea noilor poziții vacante prin intermediul 
sectorului care se ocupă de aspectele legate de dizabilitate și necesitatea ca toate spațiile de 
lucru să fie accesibile utilizatorilor de scaun rulant. 
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Utilizatori de scaun rulant în echipele de furnizare a serviciilor din România

O organizație neguvernamentală din România, care furnizează servicii destinate utilizatorilor 
de scaun rulant, a recrutat astfel de persoane ca membri în echipele de lucru. Utilizatorii 
de scaun rulant au diferite roluri în cadrul echipelor, în funcție de abilitățile lor. Angajarea 
utilizatorilor de scaun rulant a avut un impact pozitiv imens. Prin interacțiunea zilnică la locul 
de muncă, fiecare membru al echipei conștientizează într-un grad mai mare care sunt nevoile 
utilizatorilor de scaun rulant, beneficiarii serviciilor se simt mai în largul lor să își împărtășească 
problemele cu alte persoane care utilizează scaune rulante, iar aceștia pot fi un model pentru 
cei din jur.

A.3 Managerii care determină schimbarea

Inițierea sau îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
presupune, în mod frecvent, producerea unor schimbări în cadrul unei organizații. Efectuarea 
acestor schimbări se poate dovedi dificilă. Un aspect al rolului pe care îl are managerul se referă 
la crearea premiselor pentru producerea schimbărilor, iar acest lucru poate fi realizat prin:
 • sprijin pentru crearea unei viziuni comune cu privire la furnizarea serviciilor pentru utilizatorii 

de scaun rulant; 
 • transmiterea către personal, către actorii implicați în crearea de politici sau alți furnizori 

de astfel de servicii, precum și către potențiali finanțatori a importanței furnizării serviciilor 
corespunzătoare dedicate utilizatorilor de scaun rulant; 

 • alocarea personalului și a resurselor adecvate; 
 • motivarea, mobilizarea și implicarea personalului.

Crearea unei viziuni comune cu privire la furnizarea serviciilor 
corespunzătoare dedicate utilizatorilor de scaun rulant 
Crearea unei viziuni, care să fie comună tuturor actorilor dintr-o anumită țară implicați în 
îmbunătățirea procesului de furnizare a scaunelor rulante contribuie la motivarea celor care 
trebuie să lucreze în parteneriat, cu scopul de a produce o schimbare. Viziunea înseamnă o 
reprezentare a unei imagini a viitorului, o traducere a scopului. De exemplu: 

„O lume a incluziunii pentru utilizatorii de scaun rulant,  
în care aceștia participă la toate aspectele vieții”

Este important ca această viziune pozitivă să fie 
transmisă într-o manieră care să ducă la mobilizarea 
întregului personal, care să adere la această idee și să se 
mobilizeze pentru procesul de îmbunătățire a calității vieții 
persoanelor cu dizabilități. 



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 18

Transmiterea mesajului privind importanța furnizării serviciilor 
corespunzătoare pentru utilizatorii de scaun rulant 
Pentru a putea motiva în mod constant atât personalul, cât și celelalte părți interesate, 
managerii trebuie să comunice în mod coerent care este importanța furnizării de scaune rulante 
corespunzătoare. Managerii trebuie să comunice clar faptul că introducerea sau îmbunătățirea 
furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant constituie o prioritate și o urgență. Urgența 
situației constă în faptul că abordarea acestei nevoi nu poate fi evitată sau amânată. Oamenii se 
aliniază priorităților celor care îi coordonează, în consecință, demersurile managerului trebuie să 
transmită ideea că e nevoie de acțiune rapidă.

Modalitatea de a transmite ideea că furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare este 
o problemă importantă și urgentă
 • Discutați despre nevoia de scaune rulante la nivel global și național; dreptul la mobilitate 

personală; impactul benefic pe care îl au aceste servicii în ceea ce privește utilizatorii, 
comunitatea și societatea;

 • Discutați, în cadrul ședințelor de echipă care au loc la intervale regulate, despre 
progresele făcute în introducerea sau îmbunătățirea furnizării serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant; 

 • Împărtășiți cazurile de succes și rezultatele pozitive, de exemplu, în cadrul ședințelor de 
personal sau folosind afișe în locuri vizibile, în spațiul unde se furnizează aceste servicii.

Corelarea resurselor umane și materiale

Procesul de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant presupune existența 
personalului instruit, a spațiilor de lucru și a 
resurselor. Toți membrii echipei trebuie:

 • să lucreze în mod unitar, având același 
scop;

 • să simtă că dețin resursele de care au 
nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile;

 • să beneficieze de apreciere pentru 
contribuția adusă. 
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Modalități de organizare a resurselor umane și materiale
 • Identificați spațiile care pot fi folosite la furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor de 

scaun rulant. 
 • Atunci când alocați resurse umane, timp, spațiu, echipamente și resurse financiare, 

acordați prioritate procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 
 • Folosiți viziunea comună și beneficiile furnizării unui scaun rulant corespunzător ca 

instrumente prin care să reamintiți personalului care este scopul activității de furnizare a 
acestui tip de servicii.

 • Arătați apreciere și recompensați munca de calitate a personalului în furnizarea serviciilor 
destinate utilizatorilor de scaun rulant. 

 • Antrenați personalul să lucreze în mod unitar, ca o echipă. 

Motivarea, implicarea și mobilizarea personalului
Managerii pot contribui la motivarea, implicarea și mobilizarea resurselor umane prin:

 • Includerea personalului în etapele de planificare 
și implementare – pentru ca aceștia să poată 
contribui cu experiența și aptitudinile lor; pentru a-i 
ajuta să înțeleagă mai bine ce implică schimbarea 
și care este rolul lor în implementarea ei.

 • Depășirea obstacolelor prin acțiuni comune 
– pentru ca personalul să aibă o imagine mai 
clară asupra cauzelor și modalității de rezolvare a 
acestora.

 • Crearea de obiective pe termen scurt și 
exprimarea aprecierii pentru atingerea acelor 
obiective – pentru ca personalul să simtă că 
eforturile sale au un impact și că sunt apreciate.

 • Integrarea schimbărilor în sistemul și cultura 
organizației. De exemplu, introduceți obiceiul de a 
sărbători succesul în activități și încurajați oamenii 
să împărtășească cazurile și exemplele pozitive 
în timpul ședințelor și al pauzelor. De asemenea, 
asigurați-vă că schimbările în bine sunt menținute 
prin introducerea de noi responsabilități în fișele 
de post individuale și prin actualizarea politicilor 
organizaționale.
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B: Inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant

B.1 Accesarea serviciilor

Ce înseamnă „servicii echitabile”?
Furnizarea unor „servicii echitabile” înseamnă asigurarea faptului că toți utilizatorii de scaun 
rulant au acces egal la primirea echipamentelor de mobilitate de care au nevoie. Acest aspect 
include: 

 • beneficiari bărbați, femei, băieți și fete;
 • tineri, persoane adulte (de vârstă mijlocie) și persoane vârstnice;
 • persoane care locuiesc în proximitate și care locuiesc la distanță – de exemplu, în mediul 

rural;
 • persoane care provin din diferite grupuri etnice sau medii socio-economice.

Serviciile echitabile se fundamentează pe ideea că toți oamenii, indiferent de tipul de dizabilitate, 
vârstă, sex, religie, situație materială, limba vorbită sau grupul etnic de care aparțin, au drepturi 
egale în ceea ce privește accesul la servicii. 

Furnizarea serviciilor echitabile nu înseamnă furnizarea unui număr egal de scaune rulante 
utilizatorilor din diverse grupuri (de exemplu, număr egal de scaune rulante pentru bărbați și 
femei). Acest lucru este consecința faptului că nevoile respectivelor grupuri pot varia.

Rețineți: Accesarea serviciilor nu se rezumă doar la faptul de a avea acces la ele. Accesarea 
serviciilor presupune posibilitatea de a fi informați despre existența lor, accesul la ele sau 
deplasarea furnizorului de servicii acolo unde se află utilizatorul de scaun rulant. 

Există categorii de persoane care pot întâmpina dificultăți în accesarea serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Mai jos sunt prezentate câteva exemple: 

 • femei – copii și adulte;
 • persoane care locuiesc la o distanță mare de locul furnizării serviciilor/persoane care 

locuiesc în mediul rural;
 • persoane cu venituri mici;
 • copii;



    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 21

 • persoane aparținând unor diferite grupuri etnice sau socio-economice;
 • persoane vârstnice;
 • grupuri specifice – de exemplu, persoanele diagnosticate ca fiind purtătoare ale virusului HIV 

sau cele diagnosticate cu lepră se pot confrunta cu discriminarea.

Managerii trebuie să țină seama de context și să fie conștienți de existența diverselor grupuri 
care ar putea întâmpina dificultăți în accesarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Trimiterea și programarea
Trimiterea și programarea reprezintă prima etapă a procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

Etapa Rezumat
1. Trimiterea și 
programarea

Modalitatea prin care utilizatorii de scaun rulant 
sunt direcționați către furnizorul de servicii dedicate 
lor va varia. Utilizatorii pot apela la un furnizor 
la recomandarea altor persoane utilizatoare 
de scaun rulant sau prin intermediul rețelelor 
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.

Un sistem de trimiteri eficient presupune relații bune între furnizorul de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant și comunitate, deoarece membrii comunității sunt cei care îi vor identifica pe 
utilizatori și îi vor îndrepta către furnizor. Mai jos sunt enumerate exemple de persoane sau 
organizații care ar putea identifica și direcționa utilizatorii de scaun rulant către furnizorul de 
servicii:

 • spitale locale;
 • centre de sănătate din comunitate;
 • rețele de recuperare din comunitate;
 • autorități la nivelul așezărilor rurale, membri ai consiliilor locale, reprezentanți ai bisericii;
 • organizații ale persoanelor cu dizabilități;
 • alți utilizatori de scaun rulant;
 • medici, asistente medicale.
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Ce pot face managerii pentru a dezvolta o rețea de surse de trimiteri?
 • Identificați sursele care pot face trimiteri (persoane și organizații) din zona în care vă 

desfășurați activitatea.
 • Discutați cu personalul furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant despre tipurile 

de informații necesare, astfel încât aceste surse să poată identifica persoanele care au 
nevoie de scaun rulant și să le direcționeze către furnizorul de astfel de servicii.

 • Pregătiți (sau oferiți sprijin personalului care trebuie să facă acest lucru) formulare/pliante, 
care să conțină informațiile de care au nevoie aceste potențiale surse pentru a face trimiteri.

 • Vizitați (sau oferiți sprijin personalului care trebuie să facă acest lucru) persoanele sau 
organizațiile care au potențialul de a deveni surse de trimiteri și prezentați-le serviciile 
furnizate.

 • Organizați un eveniment de tipul „porți deschise” la care să participe utilizatori de scaun 
rulant și potențialele surse de trimiteri.

 • Organizați o sesiune de instruire pentru aceste surse, cu privire la crearea unei rețele pentru 
trimiteri.

 • Luați în considerare elaborarea unui formular de trimitere care să poată fi completat de către 
sursele de trimitere. Asigurați-vă că formularul este simplu de folosit și că există un răspuns 
din partea voastră (prin programarea utilizatorului de scaun rulant direcționat către voi); 
totodată, acordați feedback pozitiv celor care folosesc formularul de trimitere. 

Creșterea gradului de acces la servicii echitabile
Managerii joacă un rol important în creșterea gradului de acces la servicii echitabile. Următorul 
tabel prezintă câteva sugestii cu privire la metode de facilitare a accesului diferitelor grupuri. 

Ce pot face managerii pentru a se asigura că procesul de furnizare a 
serviciilor este unul echitabil?
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 • Asigurați-vă că informațiile sunt diseminate în diverse moduri – de exemplu, 
la radio, broșuri/afișe simple şi imagini vizuale.

 • Asigurați-vă că în materialele de promovare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant, femeile sunt reprezentate în aceeași măsură ca bărbații.

 • Identificați utilizatoare de scaun rulant care pot constitui un exemplu și care 
să vorbească public despre importanța scaunelor rulante în cazul femeilor 
care au nevoie de acestea.

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

 • Susțineți și încurajați participarea femeilor la toate aspectele legate de 
furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, inclusiv la nivel de 
management și de conducere.

 • Transmiteți către organizații ale persoanelor cu dizabilități informații 
referitoare la furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și 
evidențiați faptul că atât femeile, cât și bărbații au nevoie de scaune rulante 
pentru mobilitate.

 • Atunci când descrieți procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant, precizați că aceasta este o activitate care se adresează 
bărbaților, femeilor și copiilor – nu doar „persoanelor”.
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 • Asigurați-vă de faptul că informația legată de furnizarea serviciilor este 
disponibilă în locurile frecventate de părinții copiilor cu dizabilități – de 
exemplu, centre de sănătate din comunitate – spitale, servicii de recuperare, 
piețe, centre pentru activități din comunitate, biserici, moschei, temple.

 • Atunci când descrieți procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant, precizați că el este o activitate care se adresează bărbaților, 
femeilor și copiilor – nu doar „persoanelor”.

 • Furnizați instruire și informații persoanelor care lucrează cu copii cu 
dizabilități – de exemplu: medici, asistente, lucrători din domeniul sănătății 
care își desfășoară activitatea în comunități.

 • Asigurați-vă că în materialele de promovare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant, copiii și adulții sunt reprezentați în aceeași măsură.

 • Explicați beneficiile furnizării scaunelor rulante utilizatorilor copii la o vârstă 
cât mai mică. De asemenea, explicați impactul pozitiv asupra familiilor/
însoțitorilor acestor copii.
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i  • Asigurați-vă că furnizarea serviciilor este pe cât se poate de eficientă din 
punct de vedere al costurilor.

 • Identificați modalitățile de oferire a unui sprijin financiar utilizatorilor care 
nu au resursele necesare pentru a se deplasa la furnizorul de servicii sau 
care nu își permit achiziționarea unui scaun rulant (în cazul în care există 
costuri) – de exemplu, crearea unui fond pentru echipamente de mobilitate.
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 • Atunci când prezentați serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant, 
menționați întotdeauna că acestea se adresează tuturor categoriilor, 
inclusiv persoanelor vârstnice.

 • Includeți în materialele de prezentare imagini cu persoane vârstnice, care 
utilizează scaune rulante.

 • Atunci când discutați despre serviciile destinate utilizatorilor de scaun 
rulant, explicați care sunt beneficiile unui scaun rulant pentru persoanele în 
vârstă și familiile acestora.
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 • Asigurați-vă de faptul că informația legată de furnizarea serviciilor 
este disponibilă în zonele rurale – de exemplu, centre de sănătate din 
comunitate – spitale, servicii de recuperare, piețe, centre pentru activități 
din comunitate, biserici, moschei şi temple.

 • Furnizați informații persoanelor care lucrează cu persoane din mediul rural 
– de exemplu, lucrători din centre comunitare de recuperare.

 • În cazul în care furnizorul nu își desfășoară activitatea pe teren, identificați 
metode pentru a oferi asistență în ceea ce privește transportul utilizatorilor 
de scaun rulant din zonele rurale. De exemplu, sprijin financiar pentru 
transport, colaborarea cu alte organizații care pot ajuta cu transportarea 
utilizatorilor la furnizorul de servicii.

 • Stabiliți dacă există posibilitatea de a oferi cazare acelor utilizatori de scaun 
rulant care se vin din localități rurale.

 • Furnizați servicii în comunitățile situate în zonele din mediul rural.
 • Instruiți persoanele care lucrează în mediul rural (de exemplu, persoane din 

domeniul sănătății) cu privire la modalitățile de a oferi sprijin utilizatorilor de 
scaun rulant din comunitate, la desfășurarea monitorizării și la posibilitățile 
de a oferi asistență pentru întreținerea scaunelor rulante și efectuarea 
reparațiilor lipsite de complexitate.

 • Asigurați-vă că sunt disponibile scaune rulante adecvate utilizării în mediul 
rural, pe teren accidentat și oferiți informații cu privire la efectuarea unor 
operațiuni de adaptare minore (de exemplu, rampe sau nivelarea căilor de 
acces), pentru a facilita utilizarea echipamentelor în mediul rural.
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e  • Atunci când prezentați serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant, menționați 

întotdeauna că furnizarea acestora se adresează tuturor, indiferent de 
apartenența la grupuri etnice sau socio-economice.

 • Includeți în materialele de prezentare imagini cu persoane din diferite 
grupuri etnice și religioase.

 • Acolo unde este posibil, angajați personal aparținând diverselor grupuri 
etnice și socio-economice.
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B.2 Spații și echipamente

Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant se poate desfășura în diverse locuri. Totuși, 
indiferent de locul unde se furnizează serviciile, sunt necesare anumite spații și echipamente. 
Serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant cu cerințe de nivel de bază necesită mai puțin spațiu 
și un număr mai mic de echipamente decât serviciile de nivel intermediar. 

Spații și echipamente pentru toate tipurile de servicii destinate utilizatorilor de scaun 
rulant (nivel de bază și nivel intermediar)

Spațiu desemnat pentru recepție și sala de așteptare

Ce fel de spațiu este necesar? 
Este necesar un spațiu pentru o zonă de recepție și un loc 
unde utilizatorii de scaun rulant și familiile acestora pot aștepta 
împreună. 
În cazul în care persoanele au călătorit de la o distanță mai mare 
pentru a ajunge la furnizorul de servicii, se recomandă să aveți 
în vedere un loc unde au acces la alimente și băuturi răcoritoare. 
În imaginea din dreapta, un comerciant local administrează un 
stand în afara unei clinici dintr-o localitate.

Poate fi utilă o zonă retrasă, unde utilizatorii de scaun rulant se 
pot întinde pe perioada așteptării. Acest lucru este important în 
special în cazul: 

 • persoanelor cu un grad crescut de fragilitate și care au nevoie 
de odihnă pe durata vizitei la centrul furnizorului de servicii;

 • copiilor care sunt obosiți;
 • persoanelor la care sunt prezente escare în zone ale corpului 

asupra cărora greutatea exercită presiune.

Trebuie să existe o toaletă accesibilă în apropierea zonei de 
recepție, precum și în apropierea zonei unde se efectuează 
evaluarea și probarea echipamentului de mobilitate. 
Pentru mai multe informații, consultați resursele suplimentare de 
pe memory stick.



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 26

Echipamente recomandate:
Echipamentele pentru înregistrare includ: masă/birou, scaun, 
telefon și un loc unde documentele pot fi depozitate și 
îndosariate în siguranță. 
Este utilă dispunerea în zona de așteptare a afișelor, pliantelor 
și materialelor video disponibile. În cazul în care centrul este 
vizitat de un număr mare de copii, se recomandă să aveți 
disponibile câteva jucării simple, pe care aceștia să le poată 
folosi pe parcursul perioadei de așteptare.

Spațiu pentru birourile personalului

Ce fel de spațiu este necesar? 
Personalul are nevoie de un spațiu unde membrii echipei au 
posibilitatea de a lucra împreună, de a se reuni, unde își pot 
scrie notițele și unde pot depozita în siguranță documentele cu 
care lucrează.

Spațiu pentru desfășurarea evaluării și probării

Ce fel de spațiu este necesar? 
Este necesar un spațiu cât mai liniștit și retras unde utilizatorii de 
scaun rulant pot fi evaluați de către personal și unde poate avea 
loc probarea scaunelor rulante. 
Spațiul trebuie să fie accesibil utilizatorilor de scaun rulant, să fie 
suficient de mare, astfel încât membrii de familie să fie prezenți 
și să fie suficient de luminos. 
Este utilă identificarea unui perete gol, într-o zonă accesibilă, 
care să fie folosit pe parcursul evaluării pentru a face fotografii.
În cazul în care activitatea de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant se desfășoară la sediu, se sugerează 
ca spațiul să aibă următoarele dimensiuni (dimensiunile pot varia 
în funcţie de volumul de muncă):

 • Spațiu pentru examinări clinice – nivel de bază: 3 m x 2.5 m
 • Spațiu pentru examinări clinice – nivel intermediar: 4 m x 

3.5 m
Uneori, zona de examinare clinică o constituie domiciliul 
utilizatorului de scaun rulant. În acest caz, sunt importante 
flexibilitatea, adaptabilitatea și echipamentele esențiale.
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Echipamente:
 • Paravane – în cazul în care sunt examinați mai mulți 

utilizatori de scaun rulant, se vor folosi perdele sau paravane 
pentru a asigura confortul utilizatorului.

 • Bancheta sau patul de evaluare – o structură fermă, stabilă, 
situată la aceeași înălțime ca scaunul rulant, pe care 
utilizatorul se așază pe durata evaluării. Suprafața superioară 
trebuie acoperită cu un material care să asigure protecția 
pielii, de exemplu, polistiren sau o saltea pentru gimnastică 
sau yoga. Poziționați patul de evaluare astfel încât cel care 
efectuează evaluarea să poată sta în fața sau în spatele 
utilizatorului de scaun rulant. 

 • Suport pentru picioare – un set de suporturi de diferite mărimi 
pentru susținerea corectă a picioarelor utilizatorului. 

 • Pentru mai multe informații, consultați resursele suplimentare 
de pe memory stick.

 • Aparat foto/video – un astfel de aparat este util pentru 
înregistrarea etapelor cheie din cadrul evaluării și probării (cu 
acordul scris al utilizatorului de scaun rulant).

 • Ruletă și etrier reglabil. 
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Spațiu pentru pregătirea, întreținerea și repararea scaunelor rulante

Ce fel de spațiu este necesar?
Este necesar un spațiu desemnat pentru „activități tehnice” care 
să fie folosit pentru:

 • asamblarea, repararea și întreținerea scaunelor rulante

 • confecționarea adaptărilor, acolo unde este cazul.
Spațiul trebuie să fie bine iluminat, ventilat, izolat și cu o 
temperatură potrivită pentru desfășurarea activității. 
În cazul sculelor manuale și electrice, sunt importante măsurile 
de siguranță. În mod ideal, acestea trebuie depozitate în dulapuri 
metalice, care pot fi încuiate.

În cazul în care activitatea de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant se 
desfășoară la sediu, spațiul tehnic ar trebui împărțit după cum urmează:

 • Un spațiu „curat”, desemnat pentru asamblarea finală a componentelor și reglarea 
produsului, precum și pentru efectuarea controalelor de siguranță și pregătirea 
echipamentului. Pentru acest spațiu sunt necesare suprafețe de sol și suprafețe de tip banc 
de lucru.

 • Pentru efectuarea modificărilor și reparațiilor este necesară o zonă de „fabricare”. Aici 
sunt incluse activitățile de modelare și lipire a buretelui, operațiunile generale de găurire, 
șlefuire, tăiere și vopsire. Pentru acest spațiu sunt necesare suprafețe de sol și suprafețe 
de tip banc de lucru.

Nu este obligatoriu ca toate operațiunile tehnice să fie efectuate în spațiul pentru activități 
tehnice din cadrul centrului furnizorului de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. De exemplu, 
este posibil ca un furnizor să externalizeze anumite operațiuni tehnice, cum ar fi coaserea 
materialului textil (către un croitor local) și sudarea (către un atelier de confecții metalice local). 

Echipamente:
 • Un număr suficient de dulapuri, rafturi și polițe pentru depozitarea instrumentelor, pentru 

menținerea ordinii în spațiul respectiv și optimizarea suprafeței de sol. 
 • Scule pentru asamblarea și reglarea scaunelor rulante și pentru realizarea adaptărilor. 
 • O listă cu materiale pentru adaptări.
 • Cel puțin un banc de lucru pentru fiecare tehnician. Se recomandă ca cel puțin unul dintre 

bancurile de lucru să fie ajustabil pe înălțime, pentru cazul în care din echipă face parte și 
un utilizator de scaun rulant. Se recomandă ca bancul de lucru să fie poziționat astfel încât 
să existe spațiu în fața sau în spatele acestuia, pentru lucrările care se fac la nivelul solului. 

Pentru mai multe informații despre necesarul de scule, materiale și echipamente consultați 
resursele suplimentare de pe memory stick.
(Notă: spațiile și echipamentele necesare atelierelor de fabricare a scaunelor rulante sunt mult 
mai complexe și depășesc sfera subiectelor abordate în acest manual).
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Spațiu de depozitare

Ce fel de spațiu este necesar?
Este necesar să existe un spațiu pentru depozitarea scaunelor 
rulante, pieselor de schimb și a materialelor. Spațiul de depozitare 
trebuie să se situeze în proximitatea spațiului pentru activități 
tehnice, să respecte prevederile privind siguranța, să nu permită 
accesul apei, al animalelor/dăunătorilor. Un grilaj metalic aplicat 
pe fereastră constituie o măsură de siguranță suplimentară.
Dacă nu există un spațiu care să poată fi folosit ca spațiu de 
depozitare, amenajați o zonă din cadrul unei încăperi. În acest 
caz, trebuie să acordați atenție suplimentară măsurilor de 
siguranță.

Amenajarea unui spațiu de depozitare
Următoarele sugestii pot ajuta la amenajarea unui spațiu de depozitare bine organizat: 

 • Rafturile și etajerele ajută la maximizarea spațiului disponibil.
 • Un culoar între etajere, rafturi, cutii și scaune rulante asamblate îmbunătățește accesul și 

crește eficiența. Culoarul trebuie menținut liber.
 • Aranjați articolele în funcție de tip și de dimensiune. Poziționând articolele de același tip în 

același loc, facilitați operațiunile de numărare necesare pentru controlul stocului, precum și 
cele de reorganizare.

 • Articolele mici, cum ar fi șuruburile, piulițele, șaibele pot fi ținute în cutii mici, câte una 
pentru fiecare articol și mărime. Marcați numele articolului pe fața cutiei.

 • Cutiile și materialele nu ar trebui așezate direct pe sol sau lângă un perete extern, 
deoarece ar putea fi deteriorate cu ușurință, din cauza umezelii. Pentru a împiedica 
depozitarea articolelor direct pe sol, utilizați paleți.

 • Dacă există ferestre, luați în considerare montarea unor grilaje, pentru creșterea gradului 
de siguranță.

Spaţiu pentru instruirea utilizatorilor de scaun rulant

Ce fel de spațiu este necesar? 
Este necesar un spațiu desemnat pentru desfășurarea activităților de instruire pentru:

 • instruirea privind efectuarea transferurilor și aspectele legate de starea de sănătate; 
 • manevrarea și întreținerea scaunului rulant;
 • însușirea abilităților de manevrare a scaunului rulant. 
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Instruirea privind transferurile și aspectele legate de sănătate 
poate avea loc într-un spațiu destinat activităților de tip clinic, 
la domiciliul utilizatorului sau în comunitate, acolo unde se 
furnizează serviciile.
Echipamente: 
 • Se recomandă folosirea unor echipamente de bază, cum ar fi 

un pat pentru exersarea transferurilor. 

 
Instruirea privind manevrarea și întreținerea scaunului rulant 
poate avea loc într-o zonă adecvată dintr-un atelier sau în orice 
alt spațiu corespunzător. 
Echipamente:
 • Este nevoie de echipamente de bază pentru operațiunile de 

întreținere a scaunului rulant. 

Instruirea pentru dobândirea abilităților de manevrare a 
scaunului rulant are loc de obicei în exterior, dar se poate 
efectua, de asemenea, și în interior. 
Există varianta folosirii unui spațiu în aer liber, proiectat special 
pentru a simula diversele tipuri de suprafețe pe care utilizatorii de 
scaun rulant vor trebui să le traverseze în viața de zi cu zi – cum 
ar fi teren accidentat, teren plat, șanțuri, praguri limitatoare de 
viteză, borduri, praguri şi scări.
În cazul serviciilor integrate, spațiul dedicat însușirii abilităților de 
mobilitate poate fi utilizat și de către persoane cu alte tipuri de 
dizabilități motorii – de exemplu, persoane care învață să utilizeze 
o proteză pentru membre sau care trebuie să se recupereze din 
punct de vedere al mobilității, în urma unui accident. 

Acolo unde nu există spațiu pentru a amenaja o zonă în vederea 
exersării abilităților de manevrare a scaunului rulant, identificați 
care sunt acele spații care există deja și care pot fi folosite în 
condiții de siguranță în activitatea de instruire pentru manevrarea 
scaunului rulant. 
Evitați zonele în care se circulă în mod constant și încercați să 
găsiți mai multe tipuri de obstacole.
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Oriunde se furnizează servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, 
există posibilitatea de a fabrica echipamente portabile pentru 
instruirea în vederea dobândirii abilităților de manevrare a 
scaunului rulant.
Imaginea din partea dreaptă prezintă un echipament portabil 
pentru exersarea abilităților de manevrare a scaunului rulant, 
amenajat sub un adăpost care oferă umbră. 
Pentru mai multe informații, consultați resursele suplimentare de 
pe memory stick.

Spații și echipamente suplimentare pentru furnizarea serviciilor de nivel 
intermediar
Furnizarea serviciilor de nivel intermediar necesită spații și echipamente în plus. Cerințele 
suplimentare pe care trebuie să le aibă în vedere managerii sunt prezentate mai jos.

Spațiu pentru evaluare și pentru probarea 
produsului

Pentru serviciile de nivel intermediar este necesar un 
pat de evaluare, pe care utilizatorul de scaun rulant 
să poată sta culcat pe durata evaluării.

Pentru mai multe informații, consultați resursele 
suplimentare de pe memory stick.

Se recomandă ca în timpul evaluării utilizatorilor cu 
cerințe de nivel intermediar să folosim un suport 
specializat pentru evaluare. Avem astfel un suport 
pentru picioare ajustabil și posibilitatea de a avea 
gradul de suport necesar pe durata procedurii de 
simulare manuală. 

Pentru mai multe informații, consultați resursele 
suplimentare de pe memory stick.

 • Bucățile de burete rigid, pentru crearea unui suport 
temporar, trebuie să fie la îndemână pe întreaga 
durată a evaluării și probării produsului.

 • O oglindă de dimensiuni mari îi este de folos atât 
utilizatorului de scaun rulant, cât și personalului 
furnizor de servicii, pentru a observa mai bine 
postura și alinierea părților corpului, din diferite 
unghiuri.

 • Jucăriile și imaginile afișate pe pereți creează un 
mediu mai prietenos pentru copii.
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Depozitare 

Serviciile de nivel intermediar necesită un spațiu de 
depozitare mai mare pentru materialele necesare 
adaptărilor și pentru componentele dispozitivelor de 
suport postural. Materialele includ plăci de burete 
care trebuie depozitate pe o suprafață plată și care 
trebuie să rămână uscate. De aceea, sunt necesare 
mai multe spații și rafturi de depozitare.

Spațiu pentru pregătirea, întreținerea și repararea 
scaunelor rulante
Un spațiu curat și o mașină de cusut industrială 
permit confecționarea și modificarea componentelor 
și a centurilor din material textil, folosite pentru 
suport postural. În lipsa unui astfel de spațiu și a 
echipamentului adecvat, aceste operațiuni vor trebui 
externalizate. 

Organizarea spațiului de lucru

Odată ce spațiile au fost desemnate și echipamentele au fost procurate, managerul trebuie să 
desemneze responsabilii pentru organizarea fiecărui spațiu, parcurgând următorii patru pași:

1. Evitarea acumulării de obiecte: înlăturați toate sculele, piesele și echipamentele nefolosite, 
precum și documentele perimate, care nu mai sunt necesare.

2. Identificarea obiectelor utilizate în mod curent: instrumente, piese, instrucțiuni și documente. 
Articolele folosite în mod regulat trebuie aranjate astfel încât să fie localizate cât mai ușor 
și mai rapid.

3. Stabilirea unui sistem și desemnarea responsabililor: creați un sistem pentru fiecare spațiu 
de lucru și numiți un responsabil pentru implementarea sistemului.

4. Monitorizare: supervizați sistemul pentru a vă asigură că schimbarea se menține.

B.3 Gama de scaune rulante corespunzătoare

Ce înseamnă scaunul rulant corespunzător și perna adecvată?

Nevoile individuale ale fiecărui utilizator de scaun rulant variază. Totuși, toți utilizatorii au nevoie 
de scaune rulante corespunzătoare și de perne adecvate. Ghidul Organizației Mondiale a 
Sănătății privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate 
definește scaunul rulant corespunzător ca fiind cel care:

 • răspunde nevoilor utilizatorului și corespunde caracteristicilor mediului în care trăiește 
acesta; 

 • este potrivit ca dimensiune și furnizează suport postural adecvat; 
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 • poate fi utilizat în condiții de siguranță și este durabil; 
 • este disponibil în țară;
 • poate fi obținut și întreținut în țară, la cel mai convenabil preț, fiind disponibile și serviciile 

aferente.

Pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor de scaun rulant care accesează servicii destinate lor, 
furnizorii acestor servicii trebuie să dețină un stoc care să includă cel puţin câteva tipuri diferite 
de scaune rulante şi de perne potrivite acestora. Tipul de pernă cel mai indicat va depinde de 
nevoile individuale ale fiecărui utilizator. Totuşi, orice persoană la care există riscul apariției 
escarelor are nevoie de pernă pentru reducerea presiunii si de instruire cu privire la folosirea 
acesteia.

Costurile lipsei de echipamente corespunzătoare și de instruire a utilizatorilor de 
scaun rulant
În țările care dispun de resurse, speranța de viață medie pentru persoanele care devin 
utilizatoare de scaun rulant în intervalul de vârstă 25 – 34 de ani este de aproximativ 38 de ani 
după momentul apariției leziunii medulare (8). Dimpotrivă, un studiu realizat în Bangladesh 
sugerează că speranța de viață medie în urma unei leziuni medulare este de 5,36 ani de la 
momentul apariției leziunii, iar 56,4% dintre aceste persoane decedează într-un interval de 
5 ani de la apariţia leziunii (9). 80% dintre persoanele cuprinse în acest studiu au decedat la 
domiciliu; dintre acestea, o treime aveau escare la momentul decesului.

În anul 1999, în secția pentru leziuni medulare a unui centru de recuperare din Sri Lanka, s-a 
făcut un studiu cu privire la costurile impuse de tratament. La acea oră, timpul de vindecare 
al unei escare superficiale era de aproximativ 6 săptămâni, iar costurile se ridicau la 286$. 
O escară de profunzime necesita un an de tratament și suma de 2483$. Acelaşi studiu a 
demonstrat că folosirea scaunelor rulante potrivite, a pernelor și a saltelelor adecvate, precum 
şi instruirea corespunzătoare a pacientului pot reduce incidenţa escarelor pe perioada 
spitalizării cu 70%, precum şi cheltuielile cu tratamentul acestora cu aproape 60%.

Într-un spital din Sao Paulo, Brazilia, a fost introdus un program de instruire pentru reducerea 
complicațiilor medicale secundare în cazul persoanelor cu leziuni medulare. Incidența 
escarelor s-a redus cu 23% (10).
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Selecția gamei de scaune rulante corespunzătoare și de perne adecvate
Dimensiunea potrivită și furnizarea suportului postural adecvat

Utilizatorii au nevoie de scaune rulante cu dimensiunea corectă. Scaunul 
rulant de mărime necorespunzătoare produce senzația de disconfort, 
nu furnizează suport postural corect și poate dăuna utilizatorului de 
scaun rulant. Acest lucru înseamnă că furnizorul de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant are nevoie de un stoc de scaune rulante de 
diferite mărimi sau de scaune rulante care pot fi ajustate în ceea ce 
privește mărimea. 

Cei mai mulți utilizatori de scaun rulant petrec zilnic un număr mare de ore în poziția așezat. 
Acest lucru înseamnă că scaunul lor rulant nu este doar un dispozitiv pentru facilitarea mobilității, 
ci contribuie și la adoptarea unei poziții confortabile în poziția așezat. Utilizatorii au nevoie de 
diferite tipuri de suport postural și, implicit, de scaune rulante care furnizează diferite tipuri de 
astfel de suport.

Un scaun rulant care are dimensiunile potrivite oferă suportul postural 
adecvat utilizatorilor care au nevoie de servicii de nivel de bază. 

Persoanele care au nevoie de un grad ridicat de suport postural, de 
nivel intermediar, necesită un scaun rulant de dimensiuni potrivite, cu 
suport postural suplimentar. Acest lucru se poate realiza prin adăugarea 
unor dispozitive de suport postural sau prin furnizarea unui sistem de 
poziționare.
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Consecințele utilizării scaunelor rulante de dimensiuni necorespunzătoare sau a 
lipsei de suport postural adecvat
Personalul Centrului de Recuperare Western Cape din Africa de Sud a documentat complicațiile 
apărute în cazul unui grup de copii din diferite școli și centre, care ar fi avut nevoie de suport 
postural suplimentar, dar nu au beneficiat de acesta. În cazul a 21% dintre aceștia au apărut 
probleme posturale. Consecințele, în ceea ce privește copiii, familiile şi furnizorii de servicii, 
au constat în:
 • complicații mai grave și mai mult timp petrecut în întâlniri cu furnizorii de servicii pentru 

utilizatorii de scaun rulant;
 • deteriorări ale stării de sănătate;
 • postură incorectă, disconfort;
 • nivel scăzut de toleranță pentru menținerea poziției așezat (durată scăzută a menținerii 

unei poziții corecte confortabile);
 • participarea scăzută la programe educaționale
 • diminunarea nivelului calității vieții.

Nevoile specifice și mediul în care trăiește utilizatorul de scaun rulant
Rolul unui scaun rulant corespunzător este să faciliteze desfășurarea activităților. Utilizatorii de 
scaun rulant trebuie să aibă posibilitatea de a efectua transferul în și din scaunul rulant, de a 
realiza propulsia scaunului rulant, de a plia scaunul rulant pentru transport și depozitare și de 
a-și îndeplini sarcinile zilnice. Utilizarea tipului de scaun rulant adecvat și funcționarea corectă a 
acestuia contribuie la toate aceste aspecte.

De asemenea, utilizatorii au nevoie de un scaun rulant care va funcționa corespunzător în 
mediul în care va fi folosit. Medii diferite impun utilizarea unor tipuri diferite de scaune rulante. De 
exemplu, unele scaune rulante sunt mai potrivite pentru utilizarea în interior, altele pot fi folosite 
în spații deschise și pe teren accidentat. 

Echipamente abandonate: este de preferat un echipament necorespunzător decât 
niciun echipament?
Atunci când echipamentele nu se potrivesc cerințelor 
utilizatorilor, ele sfârșesc deseori prin a fi abandonate. 
Imaginea alăturată ilustrează o situație obișnuită. 
Acest utilizator de scaun rulant are trei scaune 
rulante primite donație – totuși, niciunul nu răspunde 
nevoilor sale și de aceea, el nu poate ieși din casă. 
Primele două scaune rulante nu mai pot fi folosite 
pentru că s-au defectat, iar piesele de schimb nu 
sunt disponibile. Al treilea este nou, dar este un 
scaun rulant de o calitate care lasă de dorit, nu oferă 
senzația de siguranță și pare instabil atunci când 
este folosit în exterior, astfel încât utilizatorul nu se 
simte în siguranță. 



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 36

Siguranță și durabilitate
Utilizatorii de scaun rulant vor produse sigure și durabile care pot fi reparate la costuri 
acceptabile. Este avantajos și pentru furnizorii de servicii să se asigure că scaunele rulante 
pe care le furnizează pot fi folosite în condiții de siguranță, că sunt durabile și pot fi reparate 
local. Acest lucru ar putea contribui la reducerea costurilor de înlocuire a scaunelor rulante 
și la simplificarea operațiunilor de întreținere. 

Numeroși utilizatori din regiunile cu resurse limitate folosesc scaunul rulant pentru a se 
deplasa pe teren accidentat. Este posibil ca scaunul rulant să fie expus la ploaie, nisip și 
noroi. În consecință, aceste scaune rulante trebuie să fie durabile și făcute să reziste în 
astfel de condiții. Scaunele rulante de calitate inferioară se vor strica rapid (de exemplu, în 
decurs de 1-6 luni); în timp ce scaunele rulante fabricate corespunzător, care sunt întreținute 
în mod adecvat, pot rezista 3-5 ani, aceasta reprezentând un raport calitate-preț mult mai 
avantajos. 

Probleme întâlnite frecvent în cazul scaunelor rulante 
de calitate inferioară:

 • materialul textil de calitate necorespunzătoare folosit pentru 
suprafața de ședere sau pentru spătar se rupe sau se 
deformează;

 • roțile de direcție (axe, anvelope, rulmenți, furci) se defectează;
 • roțile posterioare (axa roții, inel de antrenare, spițe, rulmenți, 

anvelope) se defectează sau se uzează;
 • frânele ruginesc și nu mai funcționează;
 • suporturile pentru picioare se defectează;
 • pernele fie lipsesc, fie sunt de calitate necorespunzătoare și se 

rup repede; 
 • părțile detașabile se pierd.

Rolul managerului
Managerii responsabili de furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant au un 
rol important în procurarea sau recepționarea scaunelor rulante donate. Pentru mai multe 
informații, consultați resursele de pe memory stick. 

Managerii trebuie să se asigure că: 

 • Există o gamă adecvată de scaune rulante și perne – pentru a putea răspunde (într-o cât 
mai mare măsură) diverselor nevoi ale utilizatorilor de scaun rulant. Asta înseamnă să avem 
în vedere o gamă care include mărimi diferite, nevoia de suport postural, cerințele specifice 
legate de mediul utilizatorului și de stilul de viață al acestuia.

 • Scaunele rulante selectate sunt rezistente – în special în cazurile în care vor fi folosite pe 
terenuri accidentate sau în medii dificile.

 • Scaunele rulante pot fi reparate local. Acest lucru poate însemna că există piese de schimb (fie 
procurate, fie furnizate prin donație) sau că piesele de schimb pot fi achiziționate cu ușurință 
și local. 
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Este important ca furnizorul de servicii să obțină de la utilizatorii de scaun rulant un feedback 
cu privire la produsele furnizate. Managerii și personalul pot discuta cu utilizatorii de scaun 
rulant în timpul vizitelor la domiciliu, la întâlniri de grup sau prin intermediul organizațiilor 
persoanelor cu dizabilități. 

Atunci când începe furnizarea unui nou tip de scaun rulant sau de pernă care nu a mai fost 
oferit înainte, furnizorul de servicii poate opta pentru testarea produsului cu ajutorul unui 
grup de utilizatori. Aceștia vor folosi noul produs pe o perioadă de timp determinată și vor 
furniza feedback. Feedback-ul poate fi obținut prin interviuri individuale sau prin intermediul 
focus grupurilor. 

Cum se pot asigura managerii de faptul că scaunele rulante pe care le achiziționează 
sau pe care le primesc sunt durabile și pot fi reparate? 

Managerii pot adresa întrebări furnizorilor (sau donatorilor) pentru a afla mai multe informații 
cu privire la scaunele rulante. Exemple de întrebări:

 • Are produsul certificate de standard (a trecut teste de performanță și de calitate prevăzute 
de un organism profesional)? Dacă da, care au fost rezultatele?

 • Prevede furnizorul o anumită durată de viață a produselor?
 • Are furnizorul un sistem pentru raportarea defectelor? 
 • Cine sunt ceilalți cumpărători și utilizatori ai produselor lor? Există posibilitatea contactării 

altor furnizori de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant pentru a afla mai multe informații 
legate de echipamentul de mobilitate?

 • Ce scule sunt necesare pentru asamblarea și/sau reglarea scaunului rulant?
 • Sunt disponibile piese de schimb? Piesele trebuie achiziționate în străinătate sau unele 

dintre ele sunt disponibile și în țară?
 • A fost produsul testat de către utilizatori din țară și dacă da, ce feedback/rezultate au fost 

înregistrate?
 • În cazul în care se rupe cadrul – acesta poate fi reparat pe plan local?
 • Se furnizează și un ghid de întreținere?
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Monitorizarea, întreținerea și repararea scaunului rulant
Cea de-a opta etapă a procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
o reprezintă monitorizarea, întreținerea și repararea.

Monitorizarea, 
întreținerea și 
repararea

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 efectuare reparații în 
cazul problemelor tehnice, probleme care nu pot fi 
rezolvate cu ușurință în cadrul comunității.

O parte importantă a acestei etape o reprezintă instruirea 
utilizatorilor de scaun rulant și a familiilor acestora cu privire 
la operațiunile de întreținere a scaunului rulant. Întreținerea 
la intervale regulate, efectuată la domiciliu, contribuie la 
creșterea duratei de viață a scaunelor rulante și la evitarea 
necesității unor reparații majore. 

De asemenea, există și posibilitatea ca furnizorii de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
să instruiască partenerii cu care colaborează în ceea ce privește operațiunile de întreținere și 
reparații sau să identifice alte resurse în cadrul comunității (de exemplu, ateliere pentru reparații 
biciclete), unde pot fi efectuate întreținerea și reparația scaunului rulant. 

B.4 Organizarea resurselor umane

Roluri în cadrul echipei de furnizare a serviciilor  
pentru utilizatorii de scaun rulant

Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant este deseori rezultatul muncii unei echipe. 
Aceștia îndeplinesc diverse roluri: personal cu atribuții clinice, tehnice, de instruire, administrativ 
și de management. 

Aceeași persoană poate avea unul sau mai multe roluri. De exemplu, unul din membrii echipei 
poate fi responsabil deopotrivă pentru partea clinică și pentru gestionarea întregului proces de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Există situaţii în care personalul aparținând 
unor organizaţii diferite colaborează pentru a efectua sarcinile specifice diverselor roluri.
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Tabelul de mai jos prezintă modul prin care rolurile din cadrul echipei sunt corelate cu activitățile 
de furnizare a serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant. 
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Management și dezvoltare

Promovarea procesului de 
furnizare a serviciilor ü ü ü

ü
ü

Identificarea surselor de 
finanţare ü

Dezvoltarea rețelei de surse 
de trimiteri ü ü ü ü

Asigurarea legăturii cu alte 
organizații ü ü ü

ü
ü

Evaluarea procesului de 
furnizare ü ü ü

ü
ü

Etapele furnizării serviciilor

1. Trimiterea și programarea ü ü ü ü

2. Evaluarea ü ü ü

3. Prescrierea ü ü ü

4. Finanțarea și plasarea 
comenzii ü ü

ü
ü

5. Pregătirea produsului ü

6. Probarea produsului ü ü

7. Instruirea utilizatorilor de 
scaun rulant ü ü ü

8. Monitorizarea, întreținerea 
și reparațiile ü ü ü

Instruirea și dezvoltarea profesională

Instruirea personalului din 
rețeaua de surse de trimiteri ü ü ü

Instruirea personalului care 
desfășoară monitorizarea ü ü ü

Instruirea personalului care 
furnizează servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant

ü ü ü
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Instruirea
Activitățile din cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant pot 
fi desfășurate de către persoane cu pregătire educațională și profesională din diverse domenii, 
cu condiția ca ele să fie instruite în mod corespunzător. Este important ca personalul cu 
responsabilități clinice, tehnice și de instruire să fie pregătit în mod adecvat. 

 • Personalul cu atribuții clinice și tehnice care furnizează servicii de nivel de bază trebuie instruit 
în conformitate cu competențele prevăzute în pachetul de instruire privind furnizarea serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant – nivel de bază, creat de Organizația Mondială a Sănătății. 

 • Personalul cu atribuții clinice și tehnice care furnizează servicii de nivel intermediar trebuie 
instruit în conformitate cu competențele prevăzute în pachetul de instruire privind furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant – nivel intermediar, creat de Organizația Mondială 
a Sănătății. 

Rețineți: Se recomandă instruirea a cel puțin două persoane, simultan. Atunci când există o 
singură persoană care deține abilitățile necesare, procesul de furnizare a serviciilor se află 
într-o poziție de vulnerabilitate; în cazul în care aceasta părăsește echipa, se pierd experiența 
și cunoștințele acumulate.

Planificarea capacității de furnizare a serviciilor
Managerii trebuie să fie capabili să-și planifice activitatea în funcție de numărul de utilizatori 
de scaun rulant care vor beneficia de servicii specifice, lunar și anual. Acest lucru reprezintă 
„capacitatea de furnizare a serviciilor”. 

Capacitatea de furnizare a serviciilor include:

 • numărul de utilizatori care vor primi pentru prima oară un scaun rulant;
 • numărul utilizatorilor de scaun rulant care vor fi monitorizați.

Capacitatea de furnizare a serviciilor este în corelație directă cu:

 • numărul membrilor echipei care sunt disponibili pentru furnizarea serviciilor destinate 
utilizatorilor de scaun rulant;

 • durata de timp pe care personalul o poate folosi pentru furnizarea serviciilor destinate 
utilizatorilor de scaun rulant;

 • numărul de scaune rulante pe care furnizorul de servicii le poate procura – acesta este în 
strânsă relație cu bugetul disponibil. 
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Calcularea timpului pe care îl alocă personalul activității de furnizare 
a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
Pentru a estima capacitatea de furnizare a serviciilor, managerii trebuie să calculeze cât timp 
să aloce personalul acestei activități. În acest scop, managerii trebuie să cunoască următoarele 
aspecte:

 • numărul săptămânilor lucrătoare care există în fiecare an (excluzând sărbătorile oficiale și 
zilele de concediu),

 • proporția din timpul total de lucru pe care personalul îl va dedica procesului de furnizare a 
serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant (și nu altor sarcini, roluri sau activități).

Managerii trebuie, de asemenea, să aibă în vedere timpul necesar parcurgerii etapelor specifice 
procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. Există mulți factori care vor 
influența acest aspect; de exemplu, dacă membrii echipei au sau nu experiență în domeniu; dacă 
scaunul rulant furnizat necesită sau nu modificări. Totuși, ca punct de referință, putem considera 
că o echipă experimentată (cu atribuții clinice și tehnice) este în măsură să atingă următoarele 
obiective zilnice:

 • să furnizeze scaune rulante noi pentru doi utilizatori care au nevoie de servicii de nivel de bază 
sau 

 • să furnizeze un scaun rulant nou pentru un utilizator care are nevoie de servicii de nivel 
intermediar.

Tabelul de mai jos prezintă un exemplu de estimare a capacității de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant pornind de la ideea unei echipe formate din două persoane care 
lucrează împreună. Unul dintre membrii echipei are atribuții clinice, iar celălalt tehnice, ambii 
asigurând instruirea utilizatorilor. Echipa lucrează 5 zile/săptămână, timp de 42 de săptămâni pe 
an. În cazul în care există suficiente scaune rulante și materiale, pe parcursul unui an, această 
echipă poate furniza:

 • servicii de nivel de bază unui număr de 357 de utilizatori de scaun rulant;
sau

 • servicii de nivel intermediar unui număr de 179 de utilizatori de scaun rulant.

Servicii nivel 
de bază

Servicii 
nivel 

intermediar

Planificarea săptămânii de lucru

Număr de zile lucrătoare/săptămână 5 5

Număr de săptămâni lucrătoare/an (excluzând sărbătorile 
oficiale și zilele de concediu)

42 42

Estimarea capacității de furnizare a serviciilor

Număr de utilizatori de servicii/zi 2 1
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Număr de utilizatori de servicii/săptămână 10 5

Număr de utilizatori de servicii/an 420 210

Marjă de risc 15% (pentru evenimente neprevăzute) -63 -31

Număr estimat de utilizatori/an 357 179

Rolul managerilor în crearea sau dezvoltarea echipei de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant 

 • Identificați acele resurse umane existente sau noi care pot să își asume diferitele roluri 
din cadrul echipei care furnizează acest tip de servicii;

 • Asigurați instruirea personalului care nu deține competențele necesare;
 • Definiți timpul pe care personalul pentru furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor de 

scaun rulant îl poate dedica acestei activități, asigurându-vă că estimarea este realistă, 
și ia în calcul celelalte sarcini, roluri sau activități; 

 • Estimați capacitatea anuală de furnizare a serviciilor – comunicați aceste informații 
echipei;

 • Oferiți sprijin membrilor echipei în activitatea de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant. De exemplu:

 • implicați personalul în planificarea activității;
 • creați un instrument de planificare săptămânală/lunară – acesta trebuie să includă 
programările și alte activități;

 • organizați întâlniri săptămânale pentru a monitoriza progresul, scoateți în evidență 
realizările și abordați aspectele care constituie o provocare.
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B.5 Ce costuri implică furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant? 

Identificarea costurilor pe care le implică furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
reprezintă unul dintre rolurile importante ale managerului. Următorul tabel prezintă câteva dintre 
liniile de buget care sunt asociate în mod obișnuit creării și gestionării unui proces de furnizare a 
serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant. Costurile vor varia în funcție de context. 

Tipuri de cheltuieli Comentarii

Costuri inițiale

Planificarea produsului

Aprovizionarea cu o gamă de produse

Unelte

Echipamente

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

Stoc de materiale

Costuri operaționale

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

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

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

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

Resurse umane

Management În ghidul de buget sunt enumerate diverse poziții din 
cadrul echipei. Nu există așteptarea ca fiecare echipă care 
furnizează servicii pentru utilizatorii de scaun rulant să aibă 
această componență.
Bifele (vezi foaia de calcul) reprezintă activitățile din 
etapele procesului de furnizare a serviciilor. Există 
posibilitatea ca același membru al echipei să fie 
responsabil de implementarea mai multor activități.

Personal cu atribuții clinice

Personal cu atribuții tehnice

Instructor/instructor utilizator 
de scaun rulant

Administrator

Transport local
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Costuri de transport local 
pentru personal

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

Transport local pentru 
beneficiarii serviciilor

Deplasarea la sediul furnizorului de servicii, conform 
programărilor

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

Tipărituri Formulare, liste de verificare și informații pentru utilizatori

Consumabile Lipici, ață, vopsea, etc.

Înlocuirea sculelor Uzarea sculelor – trebuie incluse fonduri pentru înlocuirea 
acestora

Cheltuieli indirecte

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

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

Instruirea partenerilor/rețelelor de 
surse de trimitere

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

Strângere de fonduri Orice activități care au ca scop strângerea de fonduri.

Monitorizare și evaluare

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

Soluții de eficientizare a costurilor
Managerii care lucrează în regiuni cu resurse limitate trebuie să identifice metode de reducere a 
costurilor. Mai jos sunt enumerate câteva modalități de reducere a costurilor:

Servicii integrate
 • Serviciile integrate, care împart în mod eficient spațiul, constituie oportunități semnificative de 

partajare a costurilor, în contrast cu statutul de furnizor individual. 

Partajarea costurilor cu alte organizații
Un furnizor de servicii se poate asocia cu alte organizații, cu scopul de a partaja costurile. De 
exemplu:

 • Unele organizații internaționale donatoare/pentru dezvoltare pot fi interesate de partajarea 
costurilor scaunelor rulante. În ceea ce privește furnizorul de servicii, beneficiul îl constituie 
creșterea gradului de accesibilitate a produselor din punct de vedere al costurilor. Beneficiul 
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pentru organizația internațională îl constituie faptul că fondurile acoperă o arie mai extinsă și 
dovada că activitatea furnizorului de servicii poate fi sustenabilă din punct de vedere financiar. 

 • Există posibilitatea ca organizațiile din comunitate să fie interesate să se asocieze cu 
furnizorul de servicii pentru a avea mai multe servicii disponibile la nivel local. Partenerul din 
comunitate poate fi în măsură să ofere spațiu și personal pentru implementarea unora dintre 
etapele procesului de furnizare a serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant (de exemplu, 
monitorizarea și instruirea utilizatorilor). Beneficiul pentru utilizatorii de scaun rulant este 
reducerea costurilor de deplasare. Beneficiul pentru furnizorul de servicii este oportunitatea 
extinderii activității în comunitate. 

Potențiale surse de finanțare
Mai multe informații despre identificarea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor de 
creare/gestionare a sistemului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant sunt 
discutate la secțiunea C.4: Planificarea sustenabilității financiare.



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 46

C: Gestionarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant

C.1 Cum stabiliți dacă sistemul de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant funcționează?

Monitorizarea și evaluarea (M&E) ajută managerii să aibă o imagine a ceea ce se întâmplă (sau 
nu se întâmplă) ca rezultat al activităților echipelor lor. De asemenea, contribuie la înțelegerea, 
atât de către manageri, cât și de către echipe, a aspectelor care funcționează sau nu, precum și 
a opiniei utilizatorilor sau a părților implicate.

Ce înseamnă monitorizarea și evaluarea?

Monitorizarea Evaluarea

Când se 
efectuează?

 • În mod constant
 • Integrată în activitățile zilnice ale 

furnizorului de servicii

 • În momentele cheie ale 
procesului de furnizare a 
serviciilor – de exemplu, în 
timpul evaluării anuale. (deși 
unele informații pot fi culese în 
mod permanent)

Ce se 
monitorizează?

 • Activitățile de furnizare a 
serviciilor

 • Scaunele rulante și dispozitivele 
de suport postural suplimentar 
utilizate 

 • Numărul și categoriile de 
beneficiari

 • Impactul asupra persoanelor și 
al comunităților 

 • Sustenabilitatea

Ce fel de surse 
de informații se 
folosesc?

 • Bazele de date cu informații 
despre beneficiarii serviciilor

 • Documentele aferente furnizării 
serviciilor

 • Informații despre procesul de 
furnizare a serviciilor

 • Feedback din partea utilizatorilor
 • Rapoarte financiare
 • Analiza timpului de care dispune 

personalul

 • Sondaje
 • Chestionare
 • Discuții de grup
 • Vizite la domiciliu
 • Observarea directă a activității
 • Analiza rapoartelor
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Servicii eficiente

În ce mod le sunt utile monitorizarea și evaluarea, atât managerilor, cât și altor persoane 
implicate în furnizarea serviciilor?

 • Oferă informații importante în vederea creșterii calității procesului de furnizare a serviciilor.

 • Oferă informații care contribuie la deciziile legate de achiziționarea produselor.
 • Ajută la limitarea costurilor prin creșterea eficienței și la justificarea finanțărilor actuale și 

viitoare.
 • Permite furnizorului de servicii să demonstreze finanțatorilor eficiența serviciilor oferite, pe 

baza unor date concrete – finanțatorii includ atât instituții guvernamentale, cât și donatori 
organizații neguvernamentale.

 • Ajută la identificarea și cuantificarea nevoilor nesatisfăcute.
 • Contribuie la alocarea corespunzătoare a resurselor.
 • Crește nivelul de conștientizare cu privire la beneficiile serviciilor pentru utilizatorii de scaun 

rulant.
 • Dezvoltă parteneriate mai puternice cu beneficiarii serviciilor de acest tip.

Există un cadru cu trei etape care ajută la planificarea activității de monitorizare și evaluare a 
procesului de furnizare a serviciilor. Detalii suplimentare pot fi găsite în tabelul 3.5 din Ghidul 
privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală.

1. Identificarea ariilor 
care urmează să fie 
monitorizate

2. Stabilirea indicatorilor 
de performanță

3. Identificarea metodelor 
de colectare a 
informațiilor
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Atunci când se face analiza informațiilor și datelor colectate, trebuie avute în vedere două 
aspecte importante:

 • dacă o activitate nu are rezultatele preconizate, 
colaborați cu beneficiarii serviciilor, personalul 
furnizor și cu alte părți interesate pentru 
identificarea cauzei problemei.

 • dacă o activitate are rezultate bune, atunci când se 
ating obiectivele stabilite, găsiți modalități prin care 
să sărbătoriți succesul. Acest lucru este un factor 
care îi motivează atât pe membrii echipei care 
furnizează servicii, cât și pe toți cei implicați.

Importanța feedback-ului oferit de către utilizatorii de scaun rulant
Evaluarea permite furnizorului de servicii să identifice care sunt acele aspecte care funcționează 
în mod adecvat și ce este necesar să se schimbe. De asemenea, evaluarea ne arată în ce 
măsură este atins scopul activității de furnizare a serviciilor.

Scopul evaluării, așa cum este prezentat în Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante,  
se referă la:

 • promovarea mobilității personale la cel mai înalt grad de independență posibil;
 • îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea accesului la scaune rulante;
 • creșterea gradului de incluziune și participare.

Există un număr de criterii care pot fi utilizate pentru a evalua procesul de furnizare a scaunelor 
rulante. Acestea includ:
 • utilizatorii care au beneficiat de servicii și intervențiile efectuate; 
 • costul furnizării serviciilor, inclusiv costul furnizării produselor și serviciilor; 
 • personalul (numărul angajaților, rolurile și competențele acestora);
 • spațiile și echipamentele de care dispune furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun 

rulant;
 • calitatea furnizării serviciilor (în Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante, la secțiunea 3.3 

sunt oferite exemple de bună practică);
 • impactul pe care furnizarea serviciilor l-a avut asupra utilizatorilor și familiilor acestora.
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Este foarte important ca utilizatorii de scaun rulant să fie 
implicați în evaluarea serviciilor care le sunt destinate. 
Planificarea acțiunilor de obținere a feedback-ului de la 
utilizatorii de scaun rulant presupune câteva aspecte 
esențiale: 
 • Transportul și timpul reprezintă două dintre cele 

mai importante costuri. Este posibil ca utilizatorii de 
scaun rulant care oferă feedback să aibă nevoie 
de asistență financiară pentru deplasare și pentru 
intervalul de timp asociat acesteia. 

 • Feedback-ul poate fi solicitat fie de la fiecare 
beneficiar al serviciilor, în mod sistematic, fie de la 
un eșantion selectat aleatoriu, lunar sau anual.

 • Solicitarea de feedback va fi utilă doar în cazul în 
care utilizatorii simt că au libertatea de a-și exprima 
opiniile în mod deschis și sincer. În acest sens, 
putem lua în considerare opțiunea ca persoana 
care efectuează interviurile de evaluare să nu facă 
parte din echipa de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant.

Beneficiile evaluării procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant – un exemplu din Etiopia: 
Doi reprezentanți au intervievat 140 de utilizatori de scaun rulant din șapte centre furnizoare 
de servicii din întreaga țară. Amândoi sunt persoane cu dizabilități locomotorii, iar acest lucru 
a avut un impact pozitiv în ceea ce privește implementarea activității de evaluare.

Prin realizarea acestui studiu, cei doi reprezentanți au obținut multe informații privind 
provocările cu care se confruntă utilizatorii de scaun rulant din Etiopia. Ei au dobândit astfel 
capacitatea de a promova drepturile și nevoile utilizatorilor de scaun rulant. Interacțiunea cu 
cei doi reprezentanți, a avut un impact pozitiv din punct de vedere psihic și emoțional asupra 
beneficiarilor serviciilor, ei având astfel posibilitatea de a fi intervievați de persoane care 
reprezintă modele de succes.

Ca urmare a interviurilor de evaluare, s-a creat o rețea informală care a avut drept consecința 
îmbunătățirea comunicării dintre furnizorii de servicii și utilizatorii de scaun rulant. În plus, 
evaluările au contribuit la identificarea unor cazuri de utilizatori care nu primiseră scaune 
rulante corespunzătoare. Acest lucru a semnalat faptul că este nevoie de o instruire 
suplimentară a personalului, iar furnizorul a acționat în acest sens. 

Rolul informațiilor inițiale în evaluarea impactului pe care îl are procesul de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
Pentru a putea analiza impactul pe care serviciile furnizate îl au asupra persoanelor care primesc 
un scaun rulant, este important să documentăm situația utilizatorului înainte de orice intervenție, 
adică, înainte de începerea evaluării. 
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Diverse oportunități de obținere a informațiilor inițiale:

 • la efectuarea unei trimiteri – de către personalul unui centru sau al unei clinici;
 • în intervalul dintre etapa de trimitere și cea de evaluare – prin intermediul unei vizite la 

domiciliu sau telefonic;
 • în momentul evaluării – înainte de începerea evaluării.

Pentru mai multe informații, consultați resursele de pe memory stick. 

Este important ca persoana (persoanele) care urmează să realizeze interviurile pentru obținerea 
de informații de la utilizatori să fie instruite în ceea ce privește desfășurarea acestora. Scopul 
este să obținem răspunsuri clare și complete la fiecare întrebare. Acest lucru este important 
pentru a putea avea date valide.

Recomandări referitoare la tehnica de realizare a interviurilor

Pregătire:

 • înainte de interviu, exersați ceea ce veți spune. Nu spuneți mai mult decât este necesar. 
Tehnica:

 • enunțați întrebările așa cum sunt ele formulate;
 • nu influențați respondenții sugerând răspunsurile, nici măcar într-un mod subtil;
 • în cazul în care trebuie să explicați ceva, păstrați o atitudine neutră;
 • înregistrați corect răspunsurile.

Respectați interlocutorul:

 • continuați interviul de evaluare doar dacă persoana consimte liber și în mod voluntar să 
răspundă întrebărilor care îi sunt adresate;

 • ajutați persoana să se simtă relaxată;
 • nu vă exprimați sentimentele (șoc, acord, supărare) în legătură cu cele spuse de 

respondent;
 • tratați răspunsurile persoanei ca fiind confidențiale.

Stabilirea unui sistem eficient de centralizare a informațiilor inițiale va crește calitatea procesului 
de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, iar acest lucru se va reflecta în impactul 
pe care aceste servicii îl au asupra calității vieții beneficiarilor. 

Obținerea informațiilor poate fi:

 • unul dintre pașii activității de monitorizare;
 • o activitate de sine stătătoare.
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Evaluarea impactului activității de evaluare în cazul utilizatorilor de scaun 
rulant copii
Ori de câte ori este posibil, este important să dăm utilizatorilor de scaun rulant copii oportunitatea 
de a oferi feedback cu privire la impactul pe care îl au asupra lor scaunul rulant și serviciile 
furnizate. Un exemplu în acest sens îl reprezintă Zarul emoțiilor (11). În primul rând, discutăm cu 
utilizatorul copil despre diferitele tipuri de emoții. Apoi, îi rugăm să completeze afirmații precum 
„Sunt fericit/ă atunci când...”, „Sunt trist/ă atunci când...”

47

WHEELCHAIR
SERVICE TRAINING PACKAGE

FOR MANAGERS

Evaluating impact for children

Where possible, it is important to give children “a voice” in feeding back on the 
impact of their wheelchair and service. An example is the use of Feeling Dice(11). 
First, the different feelings are categorized with the child. Then, they can be asked 
to complete statements such as “I am happy when…”, “I am sad when…”

Angry Sad Hurt Embarrassed Excited Happy

Recording and processing data

Monitoring and evaluation involves recording, collecting, storing, and processing 
information (data). Efficient recording of data can save time and money. It is ideal 
to enter the data directly into a database, which is set up to process results and 
create the most useful reports for the service. Portable tablet computers can be 
very useful as they allow data to be recorded in field visits as well as at a centre. 
Mobile phone technology is progressing rapidly and may also be a method for 
entering, sending, and receiving data.

Creating a service plan

An annual service plan, which is monitored throughout the year, can help to 
ensure an efficient and effective service. Remember to motivate, engage and 
commit service personnel by involving them in creating the plan and targets. The 
service plan may include an evaluation at the end of the year. A sample service plan 
framework with one example is presented below.

Furios/oasă Trist/ă Rănit/ă Rușinat/ă Bucuros/oasă Fericit/ă

Înregistrarea și procesarea informațiilor
Monitorizarea și evaluarea implică înregistrarea, centralizarea, păstrarea și procesarea 
informațiilor (datelor). Înregistrarea eficientă a informațiilor înseamnă economie de timp și bani. 
Metoda ideală o reprezintă posibilitatea de a introduce informațiile direct într-o bază de date care 
procesează rezultatele și creează cea mai mare parte a rapoartelor. Calculatoarele portabile tip 
tabletă pot fi foarte utile deoarece permit înregistrarea informațiilor cu ocazia vizitelor pe teren, 
precum și la centru. Tehnologia telefoniei mobile evoluează rapid și poate fi, de asemenea, o 
metodă de înregistrare, transmitere și receptare a informațiilor.

Crearea unui plan de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant
Un plan anual de furnizare a serviciilor, care să fie monitorizat pe tot parcursul anului, este un 
instrument util pentru asigurarea unui proces eficient. Nu uitați să motivați, să implicați și să 
mobilizați personalul furnizor de servicii, implicându-l în stabilirea planului și a obiectivelor. Planul 
de furnizare a serviciilor poate include și o evaluare la finalul intervalului de un an. Mai jos găsiți 
un model de astfel de plan de furnizare a serviciilor. 
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Model de plan de furnizare a serviciilor

Identificați o 
nevoie/problemă 

care necesită 
monitorizare 

Acțiune/obiectiv pentru 
abordarea nevoii/

problemei
Scop Culegerea informațiilor

Mult mai puține femei 
decât bărbați (20% 
femei, 80% bărbați) 
au accesat servicii 
pentru utilizatorii de 
scaun rulant, în anul 
precedent

Creșterea numărului 
de utilizatori femei 
identificate sau 
direcționate către 
furnizorul de servicii 
pentru utilizatorii de 
scaun rulant:

 • discuții cu sursele de 
trimitere – inclusiv 
cu reprezentanții din 
mediul rural, referitor 
la identificarea 
persoanelor din 
această categorie;

 • colaborarea cu 
organizațiile naționale 
pentru persoanele cu 
dizabilități pentru a 
identifica exemple de 
succes (femei), care 
să încurajeze femeile 
să apeleze la serviciile 
destinate utilizatorilor 
de scaun rulant.

Creșterea 
procentului 
de femei care 
accesează 
serviciile pentru 
utilizatorii 
de scaun 
rulant, până 
la atingerea 
pragului de 40%

Actualizarea permanentă 
a bazei de date în 
care sunt înregistrați 
utilizatorii de scaun 
rulant – deoarece aici 
găsim numărul femeilor și 
bărbaților care accesează 
serviciile pentru utilizatorii 
de scaun rulant.

C.2 Gestionarea cererii 
În gestionarea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să 
existe un echilibru între cererea generată de nevoile utilizatorului și capacitatea personalului de 
a furniza un serviciu corespunzător. 

Generarea cererii
Nevoia de servicii poate fi estimată prin calcularea valorii care reprezintă 1% din populația zonei 
unde își desfășoară activitatea furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Totuși, 
dacă oamenii nu sunt informați despre existența acestor servicii și despre beneficiile acestora 
sau dacă nu au au acces la ele, atunci cererea poate fi redusă, în ciuda faptului că există o 
nevoie pentru aceste servicii.
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Atunci când cererea pentru servicii este redusă, 
costul furnizării serviciilor raportat la utilizatorul 
individual crește, amenințând sustenabilitatea 
financiară a serviciului.

Poza 1 

 

 

Poza 2 

 

Rolul managerului este să identifice cauzele numărului redus de trimiteri. Acestea pot fi 
următoarele:

 • nu au fost identificate cele mai adecvate surse de trimiteri;
 • persoanele care au nevoie de un scaun rulant nu accesează sursele care ar putea să le 

direcționeze către furnizorul de servicii;
 • instruirea rețelei de surse de trimitere nu a transmis în mod corespunzător informația despre 

beneficiile și importanța serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant;
 • utilizatorii de scaun rulant nu au posibilitatea de a accesa serviciile – centrul se află la o 

distanță prea mare de locul în care trăiesc, nu sunt disponibile mijloace de transport etc.

Odată ce se stabilește cauza sau cauzele absenței sau a numărului mic de trimiteri, managerul 
și echipa sa se pot concentra pe aspectele legate de generarea cererii.

Gestionarea cererii
În cazul în care numărul persoanelor care 
apelează la furnizorul de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant depășește capacitatea de 
răspuns a personalului, acest lucru poate avea 
trei consecințe:

 • personalul este nevoit să reducă durata de 
timp alocată fiecărui beneficiar – astfel, scade 
nivelul de calitate a serviciilor furnizate;

 • crește timpul de așteptare înainte de 
programare;

sau

 • vor exista cazuri în care furnizorul va fi nevoit 
să refuze să ofere servicii unui anumit număr 
de utilizatori de scaun rulant.

În oricare dintre aceste cazuri, atât furnizorul de 
servicii, cât și utilizatorii de scaun rulant pot fi 
demoralizați de situație.

Poza 1 

 

 

Poza 2 
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În consecință, gestionarea atentă a cererii este un aspect cât se poate de util. În prima fază, se 
recomandă ca managerii să se adreseze unui număr mai mic de surse de trimitere, începând 
cu cele aflate în proximitate. Avantajul constă în facilitarea desfășurării monitorizării în stadiul 
inițial al procesului de furnizare a serviciilor. Mass media și liniile de telefonie naționale, care 
pot fi apelate gratuit, pot genera cereri în masă, de la distanțe mari. Fără o rețea de furnizare 
a serviciilor, această situație va fi dificil de gestionat și va genera costuri ridicate, atât în cazul 
utilizatorilor, cât și al furnizorilor de servicii.

Generarea și gestionarea listelor de așteptare
Atunci când cererea este crescută, creați o listă de așteptare. Se va dovedi rentabilă investiția 
de timp în generarea unui sistem care folosește o bază de date pentru înregistrarea acestor 
informații. Acest lucru va permite managerului și personalului furnizor de servicii să acceseze 
eficient informațiile și va ușura procesarea statisticilor. Odată ce o persoană apelează la 
furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, există posibilitatea de a adăuga informații 
suplimentare, cum ar fi data evaluării, data probării echipamentului de mobilitate, programarea 
monitorizării cazului.

Verificarea trimiterilor și a listelor de așteptare
Creșterea numărului de persoane înscrise pe listele 
de așteptare determină unele organizații să verifice 
și să aranjeze trimiterile în ordinea priorităților. 
Următoarele categorii de persoane trebuie 
considerate ca având prioritate:
 • copiii – din cauza importanței intervenției timpurii și 

a riscului crescut de apariție a deviațiilor posturale 
în timpul puseelor de creștere accelerată;

 • utilizatorii de scaun rulant la care există riscul 
apariției escarelor – deoarece acestea pun în 
pericol viața persoanei;

 • utilizatorii de scaun rulant care au o afecțiune 
degenerativă – situația lor presupune intervenție 
urgentă;

 • persoane la care există senzația de durere din 
cauza lipsei unui scaun rulant sau din cauza unui 
scaun rulant care nu li se potrivește.

Pentru a ajuta la verificarea și planificarea programărilor, trebuie incluse în baza de date câteve 
câmpuri esențiale:

 • vârsta;
 • tipul de dizabilitate;
 • motivul pentru care utilizatorul a fost direcționat către furnizorul de servicii;
 • zona geografică.
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Capacitatea de furnizare a serviciilor
Este importantă modalitatea de gestionare a așteptărilor cu privire la capacitatea de furnizare 
a serviciilor – ne referim aici la numărul de utilizatori de scaun rulant și la nivelul de furnizare a 
serviciilor. 
Cu toate că vor exista cereri pentru servicii de nivel de intermediar și avansat, nu toți furnizorii de 
servicii vor avea capacitatea să ofere servicii de această complexitate. Totuși, membrii echipei 
se vor confrunta cu cazuri de utilizatori de servicii ale căror nevoi specifice vor depăși nivelul 
de cunoștințe, competențe și gama de produse disponibile. Managerii trebuie să se asigure că 
există o strategie pentru abordarea acestor situații. Managerii au următoarele opțiuni:

 • să se asigure că informațiile despre serviciile furnizate (ceea ce pot oferi acestea) sunt clar 
prezentate în broșuri/pliante;

 • să mențină legătura cu alți furnizori de servicii pentru a vedea dacă este posibilă direcționarea 
utilizatorilor către aceștia sau să colaboreze în cazul persoanelor cu nevoi care depășesc 
capacitatea serviciuliu propriu;

 • să documenteze nevoile care nu pot fi satisfăcute – și să planifice creșterea capacității în 
termeni de resurse umane și produse disponibile.

Importanța intervenției timpurii în cazul utilizatorilor copii
Mulți dintre copiii care au nevoie de scaun rulant vor avea nevoie și de suport postural suplimentar. 
Acest lucru înseamnă că există un număr mare de copii pentru care trebuie furnizate servicii de 
nivel intermediar. Este important ca toți copiii care se află în această situație să fie direcționați 
către furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant cât mai timpuriu posibil, în vederea 
prevenirii sau încetinirii evoluției problemelor posturale.

Nevoile specifice ale copiilor și beneficiile intervenției timpurii sunt prezentate în pachetul de 
instruire pentru furnizarea serviciilor de nivel intermediar, secțiunea referitoare la utilizatorii copii. 
Intervenția timpurie este importantă pentru copii din următoarele motive: 

 • În lipsa suportului adecvat, la utilizatorii copii care au dificultăți în menținerea poziției așezat, 
există riscul apariției problemelor posturale. Dacă un utilizator copil nu este direcționat spre 
furnizorul de servicii în timp util, anumite probleme posturale pot deveni fixe. Acest lucru face 
dificilă menținerea poziției așezat în condiții confortabile, chiar și în prezența suportului.

 • Atunci când experiența de menținere a poziției așezat și cea a mobilității sunt absente, pot 
apărea întârzieri în dezvoltarea utilizatorului copil.

 • În cazul copiilor la care capacitatea de a merge este prezentă, într-o oarecare măsură, utilizarea 
unui scaun rulant le poate ușura viața de zi cu zi și le poate permite desfășurarea mai multor 
activități pe parcursul unei zile.

Din păcate, uneori, intervenția nu are loc atât de devreme pe cât ar fi necesar. În anumite cazuri, 
părinții speră că ei se vor vindeca și vor merge din nou. Unii părinți sunt îngrijorați de faptul că un 
scaun rulant va costa prea mult sau nu au informații despre furnizorul de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant. Există și cazuri în care părinții consideră că utilizarea unui scaun rulant îi va 
împiedica pe copiii lor să meargă. 

Este important ca întreaga echipă furnizoare de servicii să expună în mod clar motivele pentru 
care intervenția timpurie este esențială. Totodată, personalul trebuie să îi convingă pe părinți 
și pe aceia care pot deveni surse de trimitere de faptul că este improbabil ca un scaun rulant 
să împiedice utilizatorul copil de a merge, atunci când acesta are capacitatea de a se deplasa. 
Experiența mobilității cu ajutorul unui scaun rulant pe perioada în care copilul învață să meargă 
va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării sale, din mai multe puncte de vedere.
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Exemplu de succes privind intervenția timpurie – un caz din Mexic

În continuare, avem un exemplu despre modul în care un grup de centre de recuperare pentru 
copii din Mexic a reușit să dezvolte o rețea eficientă pentru intervenția timpurie. 

Centrele de recuperare au avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare în ceea ce 
privește serviciile lor în rândul medicilor și al pediatrilor neonatologi. În plus, au reușit să 
abordeze întreaga comunitate printr-o importantă campanie anuală de strângere de fonduri, 
care este bine mediatizată, atât prin radio, cât și prin televiziune. Acest lucru a dus la multe 
trimiteri care au rezultat din discuții individuale, mulți părinți recomandând altora aceste 
servicii, în beneficiul copiilor.

Pe parcursul campaniei de conștientizare, mesajul a fost clar: este foarte important ca 
recomandarea pentru recuperare în cazul copiilor să se producă la momentul nașterii acestora. 
De asemenea, a fost prezentată o viziune de succes, puternică, cu multe cazuri de succes cu 
privire la integrarea și realizările copiilor cu care au lucrat aceste centre. În 15 ani, centrele 
de recuperare au observat o schimbare de mentalitate, deoarece medicii pediatri și familiile 
apelează în mod activ la intervenția timpurie. 

Rezultatul: O treime din numărul trimiterilor se referă la copii până la vârsta de trei ani.

Ce pot face managerii pentru a obține rezultate pozitive în ceea ce privește 
încurajarea intervenției timpurii?

 • să stabilească un obiectiv clar referitor la acest aspect;
 • să transmită un mesaj clar cu privire la cine se încadrează în grupul țintă; 
 • să utilizeze abordări diferite în cazul specialiștilor și al părinților;
 • să promoveze cazurile de succes pentru a încuraja părinții și specialiștii;
 • să desfășoare activități sustenabile de creștere a gradului de conștientizare, pe parcursul 

mai multor ani.

Gestionarea eficientă a procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant
Analiza gradului de eficiență și de utilitate a procesului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant

Odată ce procesul de furnizare a serviciilor funcționează, se recomandă efectuarea unei analize 
a fiecărei etape și observarea duratei de desfășurare a activităților specifice acestora. Creșterea 
gradului de eficiență a etapelor ar trebui să se focalizeze pe următoarele aspecte:

 • încurajarea lucrului în echipă;
 • planificarea a ceea ce poate fi pregătit în avans pentru implementarea fiecărei etape a 

procesului de furnizare a serviciilor.

Tabelul de mai jos prezintă câteva sugestii cu privire la modalitatea de creștere a gradului de 
eficiență în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
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Modalități de creștere a gradul de eficiență – pentru fiecare etapă a procesului de 
furnizare a serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant

Trimiterea  • Stabiliți scopuri și obiective clare care să seteze nivelul de cerere pe care 
vreți să îl gestionați.

 • Transmiteți un mesaj clar cu privire la cine sunt beneficiarii serviciilor. 
 • Identificați organizații care să devină surse de trimitere și specialiști pentru 

activități care să ducă la creșterea gradului de conștientizare.
 • Monitorizați cu atenție numărul de trimiteri.
 • Promovați cazurile de succes în rândul personalului furnizor de servicii și 

al surselor de trimitere.

Evaluarea  • Planificați modul în care personalul furnizor de servicii poate atinge nivelul 
de instruire corespunzător. 

 • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.

 • Asigurați-vă de faptul că sunt disponibile toate echipamentele necesare 
pentru efectuarea evaluării.

Prescrierea  • Creați sisteme eficiente pentru controlul stocului.
 • În cazul în care produsele au opțiuni de ajustare limitate, trebuie prescrise 

modificări pentru ca produsele să fie potrivite nevoilor individuale ale 
utilizatorilor.

 • Asigurați-vă de faptul că personalul furnizor de servicii discută soluțiile 
împreună cu utilizatorul de scaun rulant și, în cazul în care acest lucru este 
posibil, că îi prezintă utilizatorului opțiunile de produse disponibile. Astfel 
se va evita respingerea de către utilizator a echipamentului de mobilitate.

 • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.

Finanțarea 
și plasarea 
comenzii

 • Asigurați înregistrarea clară a informațiilor și păstrarea documentelor.
 • Creați sisteme eficiente pentru controlul stocului.
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Pregătirea 
produsului

 • Identificați produsele cu cea mai complexă gamă de ajustări posibile.
 • Identificați produsele care pot fi modificate cu ușurință. 
 • Confecționați în avans dispozitive de suport postural și/sau identificați 

produse prevăzute cu dispozitive de suport postural.
 • Identificați uneltele de care aveți nevoie pentru a efectua modificări rapide. 
 • Identificați materialele corespunzătoare pentru confecționarea și 

modificarea pernelor și a dispozitivelor de suport postural.
 • Creați sisteme eficiente pentru controlul stocului. 
 • Pregătiți un stoc redus de scaune rulante de diferite mărimi.
 • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 

ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.

Probarea 
produsului

 • Asigurați-vă că pe durata etapei de probare, personalul cu atribuții clinice 
lucrează împreună cu personalul cu atribuții tehnice.

 • Pregătiți în avans diferite tipuri de dispozitive pentru adaptări.
 • Identificați produsele cu cea mai complexă gamă de ajustări posibile. 
 • Identificați uneltele de care aveți nevoie pentru a efectua modificări rapide. 
 • Identificați produsele care pot fi modificate cu ușurință.
 • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 

ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.

Instruirea 
utilizatorilor

 • Desemnați persoana responsabilă pentru instruirea utilizatorilor de scaun 
rulant, de exemplu, instructorul utilizator de scaun rulant.

 • Identificați spațiul adecvat pentru activitățile de instruire a utilizatorilor în 
proximitatea spațiilor dedicate activităților clinice și tehnice.

 • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.

Monitorizarea  • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.

În general  • Organizați ședințe de echipă, în mod regulat, pentru a crea planuri de 
acțiune comune.

 • Organizați activitatea de așa manieră încât membrii echipei să aibă 
posibilitatea de a lucra împreună.

 • Asigurați-vă că există o procedură clară de înregistrare și păstrare a 
informațiilor și datelor.

 • Contribuiți la creșterea capacității partenerilor din comunitate în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor de nivel de bază și direcționarea către 
furnizor a utilizatorilor care necesită servicii de nivel intermediar.
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Tranziția de la furnizarea serviciilor numai la nivel de bază, la furnizarea 
serviciilor atât la nivel de bază cât și la nivel intermediar
Un număr mare de furnizori de servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant încep activitatea 
prin a oferi servicii care răspund nevoilor de nivel de bază. Acesta constituie un bun punct de 
pornire, deoarece furnizorul se poate concentra pe crearea sistemelor asociate parcurgerii celor 
opt etape, iar personalul dobândește experiență.

Însă, așa cum s-a menționat anterior, mulți furnizori de servicii se vor confrunta cu cereri care, 
în termeni de complexitate, se vor încadra la nivelul intermediar. Acest lucru nu ne surprinde, de 
vreme ce s-a estimat că 35% dintre nevoile individuale ale utilizatorilor corespund nivelului de 
bază și 65% nivelului intermediar sau avansat. 

De aceea, este posibil ca managerii să fie nevoiți să planifice furnizarea serviciilor de nivel 
intermediar. Acest tip de servicii presupune următoarele:

 • personal instruit corespunzător,
 • un număr mai mare de spații alocate, echipamente și materiale. 

Mai jos sunt enumerate câteva strategii pentru managerii care trebuie să gestioneze tranziția de 
la servicii nivel de bază la servicii de nivel intermediar:

 • Colaborați cu membrii echipei pentru a identifica modalitățile prin care ar putea fi furnizate 
serviciile de nivel intermediar. Luați în considerare ce fel de spații și echipamente suplimentare 
sunt necesare, precum și modelul de furnizare a serviciilor care va fi folosit. 

 • Stabiliți dacă, în urma instruirii adecvate, personalul care furnizează servicii de nivel de bază 
are capacitatea de a oferi servicii de nivel intermediar. Dacă da – primul pas este să identificați 
și să instruiți personalul care îl va înlocui pe cel actual în furnizarea serviciilor de bază, apoi 
instruiți personalul care va furniza serviciile mai complexe, de nivel intermediar.

 • Stabiliți dacă este posibilă colaborarea cu alte organizații – în cazul în care nu reușiți să identificați 
personal adecvat sau nu aveți fondurile necesare pentru plata personalului suplimentar. 
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C.3 Planificarea activității de monitorizare

Monitorizarea este cea de-a opta etapă a procesului de furnizare a serviciilor destinate utilizatorilor 
de scaun rulant. Toți utilizatorii de scaun rulant beneficiază de pe urma monitorizării. Este 
important să existe o planificare a acțiunilor care țin de această etapă. Monitorizarea reprezintă o 
oportunitate și pentru furnizorul de servicii, dând posibilitatea acestuia să obțină informații despre 
impactul pe care serviciile îl au asupra utilizatorului, membrilor familiei și comunității acestuia.

8. Monitorizarea, 
întreținerea și 
reparațiile

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 efectuare reparații în cazul problemelor tehnice, 
probleme care nu pot fi rezolvate cu ușurință în 
cadrul comunității.

Importanța activității de monitorizare

Câteva exemple privind importanța activității de monitorizare

Duli: este o femeie în vârstă de 21 ani, care locuiește cu familia. La monitorizare, echipa a aflat 
că ea nu își putea părăsi casa, deoarece scaunul ei rulant avea roțile dezumflate, anvelopele 
fiind perforate. Scaunul rulant a fost abandonat în subsolul casei sale. Anvelopele scaunului 
rulant au fost recondiționate, iar familia ei a beneficiat de sfaturi cu privire la echipamentul de 
mobilitate. Astfel, Duli a avut posibilitatea de a ieși din nou din casă. Familia ei nu a înțeles 
importanța activității de monitorizare decât în momentul în care a văzut care sunt avantajele 
care decurg de aici. Echipa furnizoare de servicii a decis să creeze autocolante pentru toate 
scaunele rulante pe care le oferă, pe care să apară numărul de contact al furnizorului, pentru 
a preîntâmpina astfel de cazuri.
Maria: a primit un scaun rulant corespunzător la 9 luni după ce a dobândit o leziune a măduvei 
spinării. La monitorizare, Maria a explicat că scaunul rulant îi produce senzația de disconfort 
și că utilizarea acestuia are ca rezultat apariția spasticității. Echipa a constatat că materialul 
textil al scaunului rulant era infestat cu insecte care o înțepau. Acest lucru ar fi putut determina 
apariția unor probleme de sănătate grave și renunțarea la utilizarea scaunului rulant. Însă 
problema a fost identificată și rezolvată, iar Maria este acum sănătoasă și mulțumită de 
scaunul ei rulant. 
Anton: era cunoscut în comunitatea sa datorită aptitudinilor sale de sportiv. În timpul unui 
joc de rugby Anton a avut un accident care a provocat o leziune la nivelul măduvei spinării. A 
primit un scaun rulant corespunzător și a fost instruit, dar la monitorizare s-a constatat că nu 
își părăsea locuința. Din echipa de monitorizare făcea parte și un instructor în scaun rulant, iar 
acesta a discutat cu Anton. Instructorul a aflat că Anton își pierduse încrederea de sine și nu 
dorea să se întâlnească cu prietenii lui. Se simțea izolat, singur și rușinat de faptul că avea o 
dizabilitate. Instructorul în scaun rulant a revenit a doua zi și l-a însoțit prima dată când Anton 
a decis să iasă din casă. După acest eveniment, Anton a fost capabil să își continue viața.
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Gihan: este un băiat în vârstă de trei ani care locuiește cu părinții și fratele său. La monitorizare, 
s-a constatat că sistemul de poziționare al lui Gihan avea numeroase pete de mâncare și că 
nu era întreținut. Părinții au afirmat că Gihan avea dificultăți în menținerea poziției așezat și că 
nu se simțea confortabil în scaunul său. Ei și-au pierdut încrederea în respectivul echipament 
de mobilitate și nu erau mulțumiți de ceea ce oferea acesta. Gihan a fost reprogramat pentru 
o nouă evaluare efectuată de către o echipă care a beneficiat de instruire pentru furnizarea 
serviciilor de nivel intermediar. S-au făcut adaptări și ajustări ale scaunului rulant, iar ca urmare 
a acestui fapt, Gihan a reușit să mențină poziția așezat în scaunul rulant și a început să 
descopere și să exploreze mediul în care trăia. Gihan și părinții lui au fost foarte bucuroși de 
această schimbare și au urmărit cu atenție când li s-a arătat care sunt operațiunile necesare 
pentru întreținerea scaunului rulant.

Beneficiile monitorizării în cazul utilizatorilor de scaun rulant și al furnizorului de 
servicii 

 • Personalul poate confirma (sau nu) faptul că scaunul rulant răspunde nevoilor utilizatorului 
și caracteristicilor mediului în care trăiește acesta. 

 • Vizitele la domiciliu și în comunitate sunt o oportunitate bună pentru identificarea cazurilor 
de succes, care pot fi folosite pentru a oferi feedback echipei și pentru acțiunile de strângere 
de fonduri.

 • Monitorizarea desfășurată la sediul furnizorului de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
constituie o ocazie pentru identificarea cazurilor de succes, care pot fi folosite pentru a oferi 
feedback echipei și pentru acțiunile de strângere de fonduri.

Scopul activității de monitorizare și locul unde ar trebui să se desfășoare
Scopul monitorizării este:

 • obținerea de informații de la utilizatorul de scaun rulant;
 • verficarea funcționării corespunzătoare a scaunului rulant;
 • verificarea faptului că scaunul rulant i se potrivește utilizatorului.

Acțiuni de monitorizare obișnuite
Acțiunile obișnuite în cadrul vizitelor de 
monitorizare includ:

 • informare și instruire suplimentare
 • reajustarea scaunului rulant
 • efectuarea unor reparații minore
 • în cazul în care este necesar, direcționarea 

utilizatorului de scaun rulant către un 
alt furnizor de servicii, pentru sprijin sau 
asistență.

În măsura în care acest lucru este posibil, activitatea de monitorizare nu ar trebui să se transforme 
într-o nouă evaluare sau într-o activitate de recondiționare totală a scaunului rulant. Dacă se 
identifică necesitatea unei noi evaluări complete sau dacă scaunul rulant are nevoie de modificări 
majore, se va stabili o programare pentru rezolvarea acestor aspecte. 
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Unde ar trebui să se desfășoare activitatea de monitorizare?
Monitorizarea poate avea loc la domiciliul utilizatorului de scaun rulant, la sediul furnizorului de 
servicii sau în orice altă loc agreat de către utilizator și de către personalul furnizor de servicii.

Avantajele activității de monitorizare desfășurate în diferite locuri sunt prezentate în tabelul de 
mai jos:

Beneficiile monitorizării desfășurate la 
domiciliul utilizatorului sau în comunitate 

Beneficiile monitorizării desfășurate la 
sediul furnizorului de servicii

 • Mai eficient din punct de vedere al costurilor 
pentru utilizator și familia acestuia;

 • Personalul află mai multe informații despre 
obstacolele pe care le întâmpină utilizatorul 
de scaun rulant în ceea ce privește 
participarea și incluziunea, atât la domiciliu, 
cât și în comunitate;

 • Prezența și vizibilitatea personalului crește 
gradul de conștientizare la nivelul comunității, 
mărind numărul de trimiteri către furnizorul 
de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant.

 • Mai eficient pentru personalul furnizor 
de servicii din punct de vedere al 
costurilor și al alocării timpului;

 • Posibilitatea efectuării unor reparații 
majore cu ajutorul dotărilor complete 
care există la sediu;

 • Toate echipamentele și instrumentele 
sunt deja instalate;

 • Posibilitatea de a solicita o opinie 
celorlați membri ai echipei.

Planificarea activității de monitorizare
Toți utilizatorii de scaun rulant beneficiază de pe urma monitorizării. Cu toate acestea, 
monitorizarea este indicată în special în următoarele cazuri:

 • Utilizatori de scaun rulant copii;
 • Utilizatori de scaun rulant la care există riscul 

apariției escarelor;
 • Utilizatori de scaun rulant care au o afecțiune 

degenerativă;
 • Utilizatori de scaun rulant care au nevoie de 

suport postural suplimentar atunci când utilizează 
echipamentul de mobilitate;

 • Utilizatori de scaun rulant care au întâmpinat 
dificultăți în ceea ce privește instruirea pentru 
efectuarea transferului, dobândirea abilităților de 
mobilitate, prevenirea problemelor de sănătate 
sau întreținerea scaunului rulant.
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Calendarul monitorizării
Nu există o regulă cu privire la intervalul la care trebuie realizată monitorizarea, deoarece asta 
va depinde de nevoile individuale ale utilizatorului de scaun rulant.

 • Se recomandă ca în cazul utilizatorilor care au nevoie de servicii de nivel intermediar, 
monitorizarea să aibă loc într-un interval de șase săptămâni de la primirea scaunului rulant 
nou, pentru a verifica dacă acesta răspunde sau nu nevoilor acestora. 

 • În cazul utilizatorilor copii și adulți care au afecțiuni degenerative, monitorizarea ar trebui să 
aibă loc la intervale de câte șase luni. Acest lucru este consecința faptului că în aceste cazuri 
schimbările se pot produce cu rapiditate.

 • Se recomandă ca toți ceilalți utilizatori să fie monitorizați într-un interval de douăsprezece luni 
de la primirea scaunului rulant.

Rețineți: Monitorizarea trebuie să fie inclusă în modelul de furnizare a serviciilor încă de la 
stagiul planificării inițiale. Parteneriatele cu actori din comunitate sunt vitale pentru dezvoltarea 
capacității de efectuare a monitorizării.

Impactul activității de monitorizare în cazul în care nu s-au stabilit 
parteneriate în comunitate

Beneficiari monitorizaţi 

Beneficiari noi

Total utilizatori scaun rulant

Servicii de nivel de baza Servicii de nivel intermediar

Total utilizatori Total utilizatori

anul 3 anul 3

În absența planificării, disponibilitatea furnizorului de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
de a genera noi programări va fi rapid influențată de desfășurarea activitității de monitorizare. În 
cazul serviciilor de nivel intermediar, cu precădere, furnizorii ajung să atingă nivelul de saturație 
în al treilea an de activitate.

O posibilă soluție o reprezintă colaborarea cu organizațiile din comunitate, precum și instruirea 
resurselor umane ale acestora, astfel încât activitatea de monitorizare să fie desfășurată într-o 
cât mai mare măsură de către acest personal. Personalul din cadrul comunității poate administra 
multe dintre sarcinile mai simple care țin de monitorizare, contactând furnizorul de servicii doar 
când este nevoie de o reevaluare, pentru reparații majore sau alte probleme pentru a căror 
rezolvare are nevoie de personalul specializat al acestuia. 

Atunci când această activitate este desfășurată de o persoană care poate fi un model pozitiv, 
cum ar fi o persoană cu dizabilități locomotorii, există mai multe avantaje. 
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Stabiliți parteneriate cu actori din comunitate și planificați modelul de furnizare a 
serviciilor 

Activităţi 
desfăşurate 

la centru

A.2.11 Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

2.
Evaluarea

3.
Prescrierea

4.
Finanţarea 
şi plasarea 
comenzii

5. Pregătirea 
produsului

6. Probarea

7. 
Instruirea 

utilizatorului

8. Întreţinere, 
monitorizare

şi reparaţii

1. 
Trimiterea şi 
programarea

2.
Evaluarea

3.
Prescrierea

4.
Finanţarea şi 

plasarea 
comenzii

5. Pregătirea 
produsului

6. Probarea

7. 
Instruirea 

utilizatorului 

8. 
Întreţinere, 

monitorizare
şi reparaţii

1. 
Trimiterea şi 
programarea

Creșterea 
gradului de 

conștientizare, 
inclusiv 

influențarea 
politicii

nationale

Cresterea 
gradului de 

acces și 
satisfacerea
așteptărilor 
utilizatorilor

Monitorizare 
și evaluare

Personal 
motivat și bine 

instruit

Dezvoltarea 
unui sistem
funcțional

Dezvoltarea 
sustenabilității

Un partener din comunitate 
poate face trimiteri și 
poate prelua activitatea 
de monitorizare, inclusiv 
întreținerea și efectuarea 
reparațiilor.

De asemenea, partenerul 
din comunitate poate 
susține etapa de instruire a 
utilizatorului.

În funcție de capacitatea 
partenerului din comunitate, 
aceasta poate să sprijine și 
aspecte mai complexe care 
țin de activitatea furnizorului 
de servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant.

Reducerea obstacolelor în efectuarea activității de monitorizare
În ciuda beneficiilor pe care le aduce activitatea de monitorizare atât utilizatorilor de scaun rulant, 
cât și furnizorilor de servicii, numărul utilizatorilor monitorizați este adesea redus. Este important 
să identificăm cauza principală, pentru a depăși obstacolele și pentru a îmbunătăți furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.

Potențiale obstacole în desfășurarea monitorizării în comunitate 

 • costurile pentru deplasarea în comunitate a personalului de la sediul furnizorului de servicii;
 • timpul de care are nevoie personalul pentru a se deplasa în comunități;
 • managerii nu consideră că monitorizarea este o prioritate;
 • utilizatorii nu înțeleg care sunt beneficiile monitorizării decât după ce le experimentează;

Potențiale obstacole în desfășurarea monitorizării la sediul furnizorului de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant

 • costul deplasării și absența de la locul de muncă al unuia sau mai multor membri ai familiei 
reprezintă o cheltuială dublă pentru familie; 

 • în numeroase cazuri, utilizatorii și membrii familiei nu cunosc care sunt beneficiile 
monitorizării după primirea scaunului rulant;

 • dificultatea de a găsi mijloace de transport accesibile;
 • presiunea concentrării pe stabilirea de noi programări, în detrimentul timpului alocat pentru 

activitatea de monitorizare;
 • dificultăți în programarea vizitelor: utilizatorii ajung la sediul furnizorului atunci când 

personalul nu este disponibil sau nu au cum să ajungă atunci când personalul este disponibil.
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Abordarea activității de monitorizare – un exemplu din Indonezia
În cadrul unui program de furnizare a scaunelor rulante din Indonezia, în locul perceperii unei taxe pentru 
furnizarea echipamentului de mobilitate, se percep „taxe de membru” care contribuie la susținerea 
costurilor pe care le presupun funcționarea sistemului de furnizare a serviciilor, monitorizarea, 
întreținerea echipamentelor și aspectele administrative. Această „taxă de membru” le asigură 
utilizatorilor servicii de calitate și suport permanent. Există un sistem de plată „flexibil”, unde valoarea 
achitată de către o persoană este determinată în funcție de veniturile familiei, identificate prin facturile 
de utilități, documente de angajare, indicatori de venit bazate pe declarația proprie sau de alt tip. 
S-a constatat că acest program destinat utilizatorilor de scaun rulant reprezintă o soluție viabilă din mai 
multe puncte de vedere: 
 • Membrii simt că au dreptul să se aștepte la servicii și produse de calitate.
 • Deoarece membrii au achitat o sumă semnificativă raportat la veniturile lor (de obicei, sumele sunt 

cuprinse între 2$ – 20$, dar pot ajunge și până la 150$), crește probabilitatea ca ei să aprecieze în 
mod real scaunul rulant și să aibă un sentiment de mândrie că îl dețin.

 • Deoarece calitatea de membru le permite accesul gratuit sau cu preț redus la servicii de monitorizare, 
valabile timp de doi ani de la primirea scaunului rulant, crește probabilitatea ca membrii să solicite 
acest serviciu înainte de expirarea acestui termen. 

Sugestii de acțiuni pentru depășirea obstacolelor în desfășurarea monitorizării
Motivați, implicați și mobilizați utilizatorii de scaun rulant, ajutându-i să înțeleagă care sunt 
avantajele pe care le aduce activitatea de monitorizare:
 • în timpul etapei de instruire (etapa șapte), explicați-le care sunt beneficiile monitorizării; 
 • faceți cunoscute poveștile despre avantajele monitorizării, prin materiale de promovare care 

să fie vizibile în sala de așteptare, pe pagina web, pe panourile de informare plasate în 
comunitate; 

 • creați un sistem care le dă utilizatorilor posibilitatea de a participa la procesul de furnizare a 
serviciilor în calitate de membri care beneficiază de aceste servicii.

Motivați, implicați și mobilizați personalul furnizor de servicii, ajutându-l să înțeleagă care sunt 
avantajele pe care le aduce activitatea de monitorizare:
 • testați un model de monitorizare care să fie implementat de către personalul furnizor de 

servicii;
 • centralizați studii de caz care să demonstreze care sunt avantajele care decurg din 

monitorizare.
Identificați un rezultat imediat și măsurabil:
 • stabiliți obiective pentru un program de monitorizare pilot;
 • identificați și faceți cunoscute studii de caz care să demonstreze care sunt avantajele care 

decurg din monitorizare.
Atunci când alocați resursele, acordați prioritate activității de monitorizare:
 • utilizați poveștile de succes despre beneficiile monitorizării ca sprijin pentru strângerea de 

fonduri în vederea acoperirii costurilor specifice acestei activități;
 • alocați timp pentru a dezvolta parteneriate în comunitate; instruiți și îndrumați personalul din 

comunitate;
 • asigurați-vă că există transport accesibilizat.

Oferiți sprijin în eforturile de abordare a provocărilor specifice furnizării serviciilor de monitorizare:
 • analizați informațiile obținute la monitorizare și identificați cauzele problemelor;
 • integrați activitatea de monitorizare în modelul, sistemele și procedurile de furnizare a 

serviciilor.
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Incluziunea și participarea la viața comunității
Monitorizarea reprezintă etapa în care se evaluează impactul pe care îl are serviciul de furnizare 
a scaunelor rulante și în care se stabilește dacă acesta își atinge scopul principal, care se referă 
la îmbunătățirea calității vieții, incluziune și participare la viața comunității. 

Unul dintre rolurile extinse ale serviciului de furnizare a scaunelor rulante este îmbunătățirea 
accesibilității. Accesibilitatea poate influența într-o foarte mare măsură incluziunea și participarea 
la viața comunității a utilizatorilor de scaun rulant. 

Locuințe și spații publice accesibile

Frecvent, accesul la toaletă reprezintă 
unul dintre principalele obstacole 
legate de întoarcerea la domiciliu a 
utilizatorului de scaun rulant. 

Sfaturile cu privire la modificările minore 
necesare pentru adaptarea locuinței 
utilizatorilor de scaun rulant au un 
impact pozitiv semnificativ asupra 
calității vieții.
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O campanie de accesibilizare arhitecturală în Nicaragua

ÎNLĂTURAREA BARIERELOR ARHITECTURALE

C. 3. 12. Planificarea activității de monitorizare

În Nicaragua, în capitala țării, o organizație 
pentru persoanele cu dizabilități numită 
CADISCA a desfășurat o campanie prin care 
a scos în evidență problemele legate de 
înălțimea bordurilor și a treptelor. În doar trei 
luni, membrii organizației pentru persoanele 
cu dizabilități (toți utilizatori de scaun rulant) 
au construit 200 de rampe și borduri înclinate 
(aducând la nivelul drumului o mică parte a 
bordurii), creând astfel acces la spațiile 
publice. Comunitatea a perceput acțiunea 
membrilor CADISCA ca pe ceva pozitiv, ceea 
ce a sporit sprijinul acordat organizației și a 
avut ca rezultat construirea mai multor 
borduri și rampe în oraș, cu ajutorul 
sponsorizărilor făcute de companiile locale. 

Anterior, CADISCA a utilizat baschetul pentru utilizatorii de scaun rulant ca mijloc de promovare a 
încrederii în propria persoană a persoanelor cu dizabilități și de creștere a gradului de implicare în 
activitățile organizației. Sesiunile de antrenament sportiv au însemnat, totodată, o oportunitate pentru 
desfășurarea unor ședințe regulate ale organizației, unde au fost planificate acțiuni de creștere a 
vizibilității. Aceste sesiuni de antrenament au avut loc în parcuri publice, expunând comunitatea la 
activitățile organizației pentru persoanele cu dizabilități și sporind vizibilitatea acesteia. În cele din 
urmă, programul sportiv a influențat succesul campaniei privind accesibilitatea, prin creșterea gradului 
de conștientizare în rândul publicului și de sprijin pentru persoanele cu dizabilități. Rezultatul a fost 
presiunea exercitată asupra guvernului pentru ca acesta să finanțeze construirea de borduri înclinate 
în Managua. Eliminarea obstacolelor fizice a acordat utilizatorilor de scaun rulant oportunități egale în 
accesul la zone cheie din oraș, pentru activități din domeniul financiar, educațional și social.
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Bugetul necesar integrării elementelor de accesibilitate arhitecturală în timpul procesului de 
construcție a clădirilor este minim - în general, sub 1% din costul  construcției. 

Accesul la educație este îngreunat chiar de elemente banale, 
cum ar fi lățimea căii de acces sau accesul la toaletă. 
Furnizarea către școli a resurselor și a informațiilor cu privire 
la accesibilizarea clădirilor și căilor de acces va contribui la 
transformarea acestora în medii incluzive.

Prin intermediul consultanței și a informațiilor legate de 
accesibilizarea mediului, furnizorul de servicii poate facilita 
accesul la domiciliul utilizatorilor de scaun rulant, la transport 
și la educație, astfel încât oportunitățile de incluziune și 
participare a persoanelor cu dizabilități să fie folosite la 
maximum.

Transportul accesibil

Transportul în comun este unul dintre cele mai frecvente obstacole cu care se confruntă 
utilizatorii de scaun rulant. Aici ne referim la:

 • timp de staționare insuficient pentru ca utilizatorul de scaun rulant să se poată transfera în 
mijlocul de transport;

 • perceperea unor taxe suplimentare pentru transportarea scaunului rulant;
 • riscul ca anumite piese componente, de exemplu roțile, să se piardă sau să fie furate;
 • dificultatea accesului la mijloace de transport în comun din cauza pragurilor și a căilor de 

acces.

În multe state există inițiative pentru furnizarea de transport adaptat, de exemplu Dial a Ride 
din Africa de Sud și sistemul Rapid Bus Transit din Columbia. Peste tot în lume există un număr 
semnificativ de resurse utile cu privire la problema transportului accesibil în lume.1

1 Resurse utile pentru mai multe informații despre transport accesibil: International Transport forum (ITF), 
Accessible multimodal transport, South Africa, Access Exchange International newsletter, Paratransit Gui-
de – guidebook to transport issues (Forumul de Transport International, Transport multimodal accesibil, 
Africa de Sud, Buletin informativ Access Exchange International, Ghidul Paratranzit – ghid pentru proble-
me de transport)
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C.4 Planificarea sustenabilității financiare

Ce este sustenabilitatea financiară? 

Sustenabilitatea financiară a unui furnizor de servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant 
presupune ca acesta să dispună de fondurile și resursele necesare furnizării scaunelor rulante 
conform celor opt etape ale procesului, precum și asumării unor responsabilități complexe în 
acest domeniu.
Managerii au un rol esențial în dezvoltarea unei strategii prin care procesul de furnizare al 
serviciilor pe care îl gestionează să devină unul viabil din punct de vedere financiar. 

Exemplu de definiție a sustenabilității financiare

Un program de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant este sustenabil atunci 
când are capacitatea de a oferi scaune rulante corespunzătoare unui număr constant de 
utilizatori de scaun rulant, de-a lungul unei perioade semnificative, prin parcurgerea celor opt 
etape ale procesului de furnizare.

Acest lucru presupune efectuarea de investiții permanente în stocul de produse, în instruirea 
personalului, în spații, precum și în sisteme de monitorizare și evaluare a activității. 
Sustenabilitatea financiară este atinsă atunci când furnizorul de servicii a reușit să asigure, 
sau asigură în mod constant, fondurile și resursele necesare acestei investiții constante.

Planificarea sustenabilității financiare 
Planificarea sustenabilității financiare include:

 • identificarea fondurilor și a resurselor necesare pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor 
(vezi B.5);

 • identificarea potențialelor surse de finanțare;
 • identificarea potențialelor surse de sprijin non-financiar; 
 • dezvoltarea unei strategii care să aibă ca rezultat asigurarea finanțării și a donațiilor în 

natură.

Identificarea potențialelor surse de finanțare
Există multiple opțiuni pentru finanțarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Unii furnizori de servicii vor avea o singură sursă de finanțare (de exemplu, de la bugetul de stat). 
Totuși, cei mai mulți furnizări de servicii vor asigura fondurile și resursele necesare apelând la 
mai multe surse. Fiecare sursă de finanțare poate contribui la o anumită/anumite linii de buget 
sau unor cerințe specifice. 
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Potențiale surse de finanțare pe care managerii le pot avea în vedere: 

Guvern

Sisteme naționale de asigurare

Donatori și sponsori privați

Donatori și sponsori societăți comerciale (din 
mediul de afaceri)

Contribuții sau achiziții complete din partea 
utilizatorilor

Generare de venituri/întreprinderi sociale

Grupuri comunitare/societăți caritabile

Misiuni diplomatice

ONG-uri naționale sau internaționale

Identificarea potențialului suport non-financiar
Suportul non-financiar include: donațiile în natură (de exemplu: donațiile de echipamente, scaune 
rulante sau materiale), voluntariatul și obținerea unui spațiu pentru desfășurarea activităților. 
Sprijinul non-financiar contribuie la reducerea fondurilor necesare gestionării procesului de 
furnizare a serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant.
Unii furnizori de servicii de scaune rulante pot primi în mod regulat donații de scaune rulante. 
Deși acestea pot fi foarte utile -- este important ca întotdeauna furnizorul de servicii să evalueze 
calitatea și cât de adecvate sunt aceste scaune rulante. Nu toate scaunele rulante donate sunt 
corespunzătoare.

Combinarea diverselor surse de finanțare pentru susținerea unui serviciu 
de furnizare a scaunelor rulante
În tabelul de mai jos avem un exemplu de surse de finanțare diferite identificate de către un 
furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, precum și modalitatea prin care aceste 
surse de finanțare contribuie la fondurile și resursele necesare organizației, astfel încât aceasta 
să fie viabilă din punct de vedere financiar.

Exemplu de surse de finanțare pentru susținerea unui serviciu de furnizare a 
scaunelor rulante

Sursă de 
finanțare Fonduri și resurse furnizate 

Guvern  • Asigură 50% din costul fiecărui scaun rulant furnizat de către serviciu;
 • Finanțează remunerația a două persoane din echipa de furnizare a 

serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant (50% din bugetul alocat 
personalului).
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Societate 
comercială

 • O companie locală oferă anual o donație pentru susținerea liniei de 
buget destinată achiziționării scaunelor rulante;

 • O altă companie din comunitate s-a angajat să ofere anual sponsorizare 
pentru un număr de zece copii – acoperind astfel costul scaunelor 
rulante și al furnizării serviciilor aferente. 

Persoane  • Oferă donații către furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant (fără a specifica o linie bugetară anume pentru care se va utiliza 
respectivă sumă).

Activități ale 
întreprinderilor 
sociale

 • Furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant desfășoară 
mai multe activități specifice întreprinderilor sociale, cum ar fi: audit 
privind accesibilitatea (în cazul clădirilor) sau furnizarea dispozitivelor 
pentru management urinar. Profitul rezultat în urma acestor activități 
este utilizat pentru susținerea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant și, în general, asigură cel puțin 50% din bugetul alocat 
personalului.

ONG-uri 
internaționale

 • În cadrul a două proiecte, furnizorul de servicii a primit finanțare din 
partea unor ONG-uri internaționale, pentru furnizarea de scaune rulante 
către persoane care locuiesc în anumite zone geografice.

Organizații 
religioase

 • Oferă, anual, o donație de 200 de scaune rulante (selectate de către 
furnizorul de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant).

Elaborarea unei strategii pentru strângerea de fonduri
După ce identifică potențialele surse de finanțare, managerii care gestionează furnizarea 
serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant trebuie să elaboreze o strategie care să arate tipul de 
sprijin care va fi solicitat, sursele și cuantumul acestuia. O componentă a elaborării strategiei este 
evaluarea probabilității ca sursa de finanțare să acorde respectivele fonduri, stabilirea parametrilor 
sprijinului pe care sursa de finanțare îl poate oferi, cuantificarea timpului și a efortului care vor fi 
investite de către echipa de furnizare a serviciilor, în vederea asigurării acestei finanțări. 

Pentru a putea dezvolta o astfel de strategie, managerii trebuie să prioritizeze diferitele surse de 
finanțare și să planifice modalitatea de a atrage fondurile necesare funcționării. Managerii trebuie 
să ia în considerare:

 • Sursa de finanțare: pe cine vor aborda?
 • Sprijinul: tipul de sprijin pe care managerul îl va solicita. Acesta se poate concentra pe o linie 

de buget, cum ar fi produsele sau pe una sau mai multe etape ale procesului de furnizare a 
serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant, cu numărul de linii bugetare aferente. Luați 
în considerare sursa de finanțare specifică și ceea ce este cel mai probabil să-și dorească să 
finanțeze.

 • Cererea: care sunt parametrii resurselor solicitate? Trebuie să aveți în vedere resursele sursei 
de finanțare și valoarea donațiilor anterioare către serviciul dumneavoastră sau către alte 
organizații. Scopul este de a solicita o sumă realistă. 
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 • Probabilitatea: probabilitatea ca sursa de finanțare să sprijine furnizorul de servicii. Aici există 
trei categorii: scăzută, medie și ridicată.

 • Efortul: care sunt acțiunile necesare pentru a asigura finanțarea, care sunt modalitățile de 
raportare sau alte tipuri de obligații. Cuantumul sprijinului trebuie să fie proporțional cu valoarea 
finanțării. Obligațiile asumate trebuie să fie, de asemenea, ușor de gestionat de către furnizorul 
de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant.

În tabelul de mai jos sunt prezentate două astfel de exemple. Luând în considerare tipul de 
sprijin, cererea, probabilitatea de a obține rezultatul dorit și efortul necesar pentru atingerea 
obiectivului, managerii pot stabili într-un mod mai eficient care dintre sursele de finanțare pe care 
doresc să le abordeze vor constitui o prioritate. 

Sursa de 
finanțare

Tipul de 
susținere

Cererea Probabilitatea Efortul

1. Societate 
comercială 
(afacere locală)

Donație pentru 
bugetul de 
achiziționare 
a scaunelor 
rulante

10% din 
bugetul pentru 
scaune rulante

Mediu (au 
finanțat în 
trecut, totuși 
nu finanțează 
în fiecare 
an aceeași 
organizație)

Cel puțin două 
întâlniri cu 
managerul 
companiei; 
propunere 
de 2 pagini 
și buget 
de depus 
şi invitarea 
managerului 
la următoarea  
acțiune de tip 
„ziua porților 
deschise”

2. Autoritate 
locală

Este posibil 
să finanțeze 
vizitele la 
domiciliul 
utilizatorilor de 
scaune rulante 
din zona lor.

20% din 
costurile totale 
ale activităților 
desfășurate 
în comunitate 
și 20% din 
salariile 
personalului 
furnizorului de 
servicii

Ridicat (se 
discută deja 
despre acest 
aspect cu 
autoritățile 
locale). S-au 
furnizat servicii 
în respectiva 
comunitate. 
Sunt interesați 
în mod real 
în susținerea 
furnizării 
acestui tip 
de servicii și 
se pare că 
există fonduri 
disponibile)

Propunere 
și buget de 
depus. Condiții 
de raportare 
– necesită 
informații 
corecte 
despre toate 
persoanele 
vizitate din 
acea zonă 
și raportare 
financiară
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Abordarea sustenabilității financiare
Asigurarea sustenabilității financiare a unui serviciu pentru utilizatorii de scaun rulant este o 
problemă dificilă. În cele ce urmează, vom vedea diferite idei și abordări privind finanțarea, care 
pot fi luate în considerare. Rețineți faptul că deseori abordările sunt diferite, în funcție de specificul 
sursei de finanțare. 

O abordare antreprenorială, pentru a răspunde unei nevoi sociale și a 
genera venit
Un ONG din România a ales ca sursă de asigurare a sustenabilității financiare înființarea unei 
societăți comerciale. Această variantă are două obiective cheie: crearea unui impact social și al 
unui impact financiar.
Utilizatorii de scaun rulant sunt angajați ca parte a echipelor multidisciplinare care furnizează  
echipamente de mobilitate de calitate și dispozitive medicale, destinate persoanelor cu dizabilități. 
Nivelul de calitate a serviciilor este crescut, deoarece echipa cunoaște foarte bine importanța 
poziționării corecte în scaunul rulant și a prevenirii complicațiilor medicale. 
Activitatea reprezintă o oportunitate de angajare pentru persoanele cu dizabilități, iar consumatorii 
iau decizii pe baza unor informații cât mai exacte și complexe. Serviciile oferite de către această 
societate comercială generează, de asemenea, venituri pentru susținerea altor programe 
implementate de către acest ONG.

Achiziția directă de către utilizator
Unii furnizori de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant solicită o contribuție minimă din partea 
utilizatorilor, astfel încât să fie posibilă furnizarea scaunelor rulante și a serviciilor destinate lor. 
De multe ori, există un sistem de plată „flexibil”, unde valoarea achitată de către o persoană este 
determinată în funcție de veniturile familiei, identificate prin facturile la utilități, documente emise 
de serviciile sociale publice, declarație proprie privind veniturile sau alte tipuri de indicatori privind 
venitul realizat. Furnizorii care adoptă acest sistem trebuie să se asigure că acele persoane care 
nu pot contribui cu nicio sumă la primirea scaunului rulant nu vor fi dezavantajate. 

Donatori societăți comerciale și sponsori
Teletonul din Mexic este o emisiune tv și radio care se desfășoară anual cu scopul de a atrage 
fonduri pentru centrele de recuperare destinate copiilor cu dizabilități (centrele CRIT).

Producătorul emisiunii este Televisa, în parteneriat cu peste 600 de reprezentanți ai mass 
media din Mexic și din străinătate. Evenimentul este sponsorizat de 20 de companii. Emisiunea 
promovează o viziune de succes prin prezentarea unor exemple pozitive, cu impact puternic, 
privind integrarea copiilor și realizările acestora. Cu trei luni înainte de eveniment, cazurile de 
succes sunt promovate în mass media, pentru a atrage atenția asupra Teletonului. Persoane 
publice cunoscute sunt implicate în promovarea evenimentului.

În România, un ONG a încheiat un parteneriat cu un sponsor reprezentat de o companie. Pentru 
a consolida acest parteneriat, în fiecare an se organizează un concurs de înot, la care participă 
echipe integrate formate din angajați ai companiei, instructori în scaun rulant, personal al ONG-
ului și persoane cu dizabilități intelectuale care concurează între ele. Este un eveniment recreativ 
care aduce beneficii din mai multe perspective. Angajații companiei oferă apoi susținere financiară 
în mod constant, pe parcursul întregului an, fie prin contribuții directe sau prin evenimente de 
strângere de fonduri.
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Finanțare guvernamentală
În Kenya, ministerul care răspunde de serviciile medicale lucrează în parteneriat cu un ONG care 
oferă atât servicii dedicate utilizatorilor de scaun rulant, cât și alte tipuri servicii de recuperare 
asociate. ONG-ul furnizează întregul suport logistic pentru opt filiale găzduite de spitale 
guvernamentale. Guvernul furnizează resursele umane. Până la ora actuală, acest minister a 
alocat filialelor ONG-ului un număr de 56 de angajați. 
 

Sistemul național de asigurări de sănătate din România

 • Primul pas presupune ca utilizatorul de scaun rulant să solicite obținerea unui certificat de 
dizabilitate. În lipsa acestui certificat, nu este posibilă solicitarea unui scaun rulant. 

 • Următorul pas este programarea la un medic de recuperare, care prescrie un scaun 
rulant.

 • Apoi, utilizatorul de scaun rulant formulează o cerere către Casa de Asigurări de Sănătate 
(CAS) a județului de domiciliu. 

 • Atunci când utilizatorul de scaun rulant primește decizia/cuponul valoric, el/ea alege un 
furnizor și unul dintre scaunele rulante oferite de acesta. 

 • Dacă prețul scaunului rulant este mai mic decât subvenția acordată, atunci furnizorul 
livrează utilizatorului scaunul rulant în schimbul cuponului valoric, pe care îl folosește 
pentru a factura echipamentul de mobilitate către CAS. 

 • Dacă prețul scaunului rulant depășește suma prevăzută de subvenție, atunci utilizatorul 
trebuie să găsească surse suplimentare de finanțare, cum ar fi donatori, angajatori, alte 
persoane fizice. 

Pentru resurse suplimentare în vederea dezvoltării de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant 
nivel de bază sau intermediar, consultați fișierele de pe memory stick.
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Activități pentru manageri în vederea inițierii sau 
îmbunătățirii sistemului de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant

Caietul de exerciții practice include două părți:

Partea 1: Care sunt pașii pentru inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant?

Această secțiune pune accentul pe cele opt etape ale activității de furnizare a scaunelor rulante, 
spații, echipamente, gama de scaune rulante corespunzătoare, costuri inițiale pentru inițierea 
procesului și gestionarea cererii.

Partea 2: Care sunt modalitățile de asigurare a sustenabilității după investiția inițială?

Această secțiune pune accentul pe furnizarea scaunelor rulante corespunzătoare, gestionarea 
procesului de furnizare și pe activitățile necesare în vederea creșterii gradului de eficiență și a 
capacității de reacție. De asemenea, se abordează problema sustenabilității financiare, inclusiv 
importanța creării de parteneriate și asigurării surselor de venituri, pentru a acoperi costurile de 
funcționare și extindere a activității.

Ambele părți sunt împărțite, la rândul lor, în câte trei secțiuni: 

A. Noțiuni fundamentale
B. Inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
C. Gestionarea sistemului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
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Partea 1

A. Noţiuni fundamentale
A.1: Cum determinați o schimbare?
Revizuiți posibilitățile de facilitare a schimbării prezentate mai jos. Înregistrați activitățile pe care 
le puteți efectua pentru introducerea sau îmbunătățirea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant în cadrul centrului unde vă desfășurați activitatea.

1. Creați o viziune comună în ceea ce privește furnizarea de scaune rulante corespunzătoare

2. Prezentați importanța furnizării scaunelor rulante corespunzătoare, transmițând ideea că 
aceste servicii sunt prioritare

3. Corelați personalul și resursele

4. Motivați, implicați și facilitați asumarea obligațiilor de către personal:
 • includeți personalul în planificare și implementare;
 • depășiți obstacolele împreună;
 • obțineţi rezultate bune pe termen scurt şi oferiți apreciere pentru eforturile depuse pentru 

atingerea acestora
 • fixați schimbările pozitive în sistemul de lucru și în cultura organizațională.
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B. Inițierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant 
B.1: Accesarea serviciilor

Întrebări: Răspunsuri:
Întrebarea 1: Dezvoltarea unei rețele de 
trimiteri şi programări
În calitate de manager, ce activități puteți 
întreprinde pentru a dezvolta o rețea de 
persoane și organizații care să poată 
identifica și direcționa utilizatorii de scaun 
rulant către serviciul dumneavoastră de 
furnizare a scaunelor rulante?

Întrebarea 2: Formulare de trimitere şi 
programare

Parcurgeți modelul de formular de trimitere 
şi programare din Resurse suplimentare la 
Manualul Managerului, aflate pe memory 
stick.

Ar fi acest formular de trimitere şi programare 
(sau o versiune adaptată a acestuia) 
un instrument eficient pentru activitatea 
dumneavoastră?
Dacă nu – de ce nu?
Dacă da – ca manager al unei activități 
de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant – ce puteți face pentru a 
introduce folosirea unui formular de trimitere 
şi programare?

(Notă – în cazul în care folosiți deja un 
sistem, descrieți care au fost pașii pe care 
i-ați făcut, în calitate de manager, pentru a 
încuraja utilizarea formularului de trimitere şi 
programare)
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1. Activități pe care le pot desfășura pentru identificarea surselor de trimitere

2. Activități pe care le pot desfășura pentru a dezvolta o rețea de trimiteri şi 
programări

3. Activități pe care le pot desfășura pentru a decide dacă formularul de trimitere şi 
programare va fi utilizat în procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant

4. Activități pe care le pot desfășura pentru a crea un sistem echitabil de furnizare 
a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
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B.2: Spații și echipamente
1. Activități pentru identificarea spațiilor și echipamentelor potrivite modelului de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant pe care îl implementez

2. Activități pentru integrarea formularelor și listelor de verificare în etapele procesului 
de furnizare a serviciilor

3. Activități pentru organizarea spațiilor

4. Activități pentru crearea sistemelor și procedurilor pentru fiecare spațiu de furnizare 
a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant și pentru alocarea responsabilităților
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B.3: Gama de scaune rulante corespunzătoare
1. Activități pentru identificarea nevoilor utilizatorilor de scaun rulant și a celor mai 
importante caracteristici ale produselor care să răspundă acestor nevoi 

2. Activități pentru identificarea unei game adecvate de scaune rulante, perne și piese 
de schimb corespunzătoare

3. Activități pentru identificarea unei surse adecvate de materiale necesare adaptării 
produselor

4. Activități pentru a discuta cu diverse părți interesate despre beneficiile privind 
costurile, în cazul furnizării scaunelor rulante corespunzătoare și a pernelor adecvate 
printr-un serviciu specializat
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B.4: Organizarea resurselor umane 
1. Activități pentru identificarea personalului unui furnizor de servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant

2. Activități pentru includerea personalului în etapa de planificare

3. Activități pentru coordonarea muncii în echipă și stabilirea unui plan de lucru 
săptămânal

4. Activități pentru identificarea capacității anuale de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant

B.5: Ce costuri implică furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant?
1. Activități pentru includerea variantei „servicii integrate” în planificarea unui model de 
furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

2. Activități pentru crearea unor parteneriate în comunitate ca parte a planificării unui 
model de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

3. Activități pentru pregătirea unui buget adecvat modelului ales pentru furnizarea 
serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant 
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C. Gestionarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant
C.1: Cum stabiliți dacă sistemul de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant funcționează?

Domenii și activități ale 
sistemului de furnizare a 
serviciilor 

Obiective de performanţă 
ale sistemului de furnizare 
a serviciilor

Metode de colectare a 
informaţiei

Trimitere

Numărul de utilizatori trimiși 
către furnizorul de servicii

Furnizorul de servicii va primi 
lunar 30 de trimiteri

Înregistrați trimiterile  
primite

Furnizarea scaunelor rulante

Numărul de utilizatori care 
primesc un scaun rulant

Lunar, furnizorul de servicii va 
prescrie şi va proba scaune 
rulante pentru 20 de utilizatori 

Prescrierile de scaune 
rulante sunt înregistrate 
în dosarele utilizatorilor

Utilizatori de scaun rulant care au beneficiat de servicii

Detalii ale utilizatorilor 
direcționați către furnizorul 
de servicii, cum ar fi vârsta, 
sexul, dizabilitatea, nevoia de 
suport postural

Furnizorul de servicii va 
încuraja accesul egal al 
utilizatorilor de scaun rulant

Numărul de femei, 
bărbați, fete și băieți care 
au accesat serviciile, 
înregistrați în dosarele 
utilizatorilor. 

Costurile furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

Costul produselor furnizate, 
incluzând adaptării efectuate 
de către furnizorul de servicii

Costurile individuale pentru 
fiecare scaun rulant vor 
fi mai mici decât _____ 
(suma specificată conform 
bugetului și prețurilor reale ale 
produselor disponibile)

Adresele utilizatorilor 
care au accesat 
serviciile, înregistrate în 
dosarele utilizatorilor
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Schemă pentru planificarea procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant 

Identificați 
nevoia/problema 
care trebuie 
monitorizată

Activități/obiective 
pentru a răspunde 
nevoii/a soluționa 
problema

Obiectiv Colectarea 
informațiilor

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Înregistrați activitățile pentru a vedea dacă sistemul de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant funcționează (în cazul în care vă permite timpul)

1. Activități pe care le pot desfășura pentru a crea un plan de furnizare a serviciilor

2. Activități pe care le pot desfășura pentru a monitoriza personalul implicat în
 furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

3. Activități pe care le pot desfășura pentru a evalua gradul de realizare a 
obiectivelor activității de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

4. Activități pe care le pot desfășura pentru a arăta apreciere pentru reușitele 
individuale sau ale echipei
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C.2: Gestionarea cererii
1. Activități pentru crearea unui sistem de monitorizare a trimiterilor și pentru gestionarea 
listelor de așteptare

2. Activități pentru promovarea în rândul părinților și al surselor de trimitere a cazurilor 
de succes în ceea ce privește intervenția timpurie 

3. Activități pentru gestionarea trimiterilor care depășesc capacitatea furnizorului de 
servicii de a răspunde cererii 

4. Activități pentru monitorizarea și creșterea eficienței implementării etapelor din 
procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

C.3: Planificarea activității de monitorizare
1. Activități pentru planificarea etapei de monitorizare

2. Activități în vederea identificării și instruirii partenerilor din comunitate

3. Activități în vederea identificării potenţialilor candidaţi pentru activitatea de instruire 
și monitorizare a utilizatorului
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4. Activități pentru colectarea şi diseminarea cazurilor de succes privind beneficiile 
activității de monitorizare

C.4: Planificarea sustenabilității financiare
1. Activități pentru crearea unei viziuni comune cu privire la sustenabilitatea financiară

2. Activități pentru identificarea fondurilor și resurselor necesare

3. Activități pentru identificarea surselor de finanțare

4. Activități pentru prioritizarea surselor de finanțare și pentru dezvoltarea unei 
strategii de strângere de fonduri
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Partea a doua

A. Noțiuni fundamentale
A.1: Furnizarea unui scaun rulant corespunzător: Politici la nivel 
național
•	 Citiți cele două exemple de politici la nivel național referitoare la furnizarea scaunelor 

rulante. 
•	 Luați în considerare politicile care există deja la noi în țară.
•	 Discutați despre utilitatea, în contextul țării noastre, a politicilor prezentate mai jos, 

luând în considerare modul în care respectivele politici se potrivesc structurii noastre 
guvernamentale. 

Exemplul 1: Politici referitoare la furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant din Afganistan
În octombrie 2003, Ministerul pentru Martiri și Persoane cu Dizabilități din Afghanistan a 
publicat o Politică Națională Complexă privind Problematica Dizabilității. Această politică 
a fost „dezvoltată prin cooperarea tuturor părților interesate, incluzând aici organizații ale 
persoanelor cu dizabilități și grupuri de auto-susținere; ONG-uri naționale și internaționale 
pentru persoanele cu dizabilități, ministere a căror activitate este relevantă în acest 
domeniu, inclusiv Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și al Prestațiilor 
Sociale, Ministerul pentru Problematica Femeilor și Ministerul pentru Martiri și Persoane cu 
Dizabilități; agenții ONU care se ocupă de acest domeniu și Cabinetul Președintelui” (4). 
Așteptarea este ca politica inițială să ducă la un plan de acțiune mai detaliat și cu priorități 
stabilite. Politica este una la nivel de stat:

Prevederile pentru persoanele cu dizabilități fizice ar trebui să includă centrele de recuperare 
ortopedică, serviciile de fizioterapie, dispozitivele ortopedice, asistive și de mobilitate. Aceste 
servicii trebuie să fie în proximitatea unui spital care deservește o regiune sau o provincie, 
având servicii de chirurgie ortopedică, care să poată fi accesat ușor de către populația din 
zonă. Persoanele cu dizabilități au dreptul de a primi dispozitive. Acestea trebuie să fie 
confecționate în mod corespunzător, să se potrivească utilizatorului, să conțină materiale 
disponibile la nivel local, ori de câte ori acest lucru este posibil, și să poată fi reparate local. 
Tehnologia adecvată trebuie să fie standardizată pe tot teritoriul țării. Un mecanism de 
standardizare la nivel național trebuie dezvoltat de către experți în domeniu, în colaborare cu 
Ministerul Sănătății.
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Exemplul 2: Politici referitoare la furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant din Africa de Sud
În anul 2003, în Africa de Sud au fost publicate liniile directoare la nivel național cu privire la 
dispozitivele asistive. Acestea au fost stabilite prin consultarea tuturor provinciilor Africii de 
Sud. Contribuția adusă de provincia Western Cape s-a bazat pe experiența lor în ceea ce 
privește dezvoltarea politicii la nivelul acestei unități administrative.
Inițiativa a aparținut unui grup format din personal clinic specializat în furnizarea serviciilor 
pentru utilizatorii de scaun rulant. Ei au colaborat cu un manager de programe din provincia 
respectivă și cu furnizorii de servicii de recuperare din zonă, în vederea dezvoltării unui plan 
pentru crearea unor standarde de profesionalism în furnizarea de servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Planul includea trei direcții de acțiune majore:
1. analiza situației furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant în respectiva 

provincie;

2. implementarea planului de instruire a celor care furnizează acest tip de servicii;

3. stabilirea unui set de linii directoare cu privire la strategia de management a furnizării de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant pentru provincia respectivă.

A fost elaborat un set de principii care includea un minimum de cerințe standard cu privire 
la etapele procesului de furnizare, precum și pași cheie în gestionarea acestuia, cum ar 
fi instruirea personalului, crearea și gestionarea listelor de așteptare, bugete, efectuarea 
reparațiilor și a operațiunilor de întreținere.
Managementul la nivelul provinciei a sprijinit grupul, astfel încât acesta a devenit un 
organism consultativ. Reprezentanții grupului au însoțit managerii din provincie la întâlnirile la 
nivel național și au contribuit la stabilirea liniilor directoare la nivel național pentru furnizarea 
dispozitivelor asistive în Africa de Sud.
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A.2: Furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant

Rolul extins al managerului 

 

 

Creşterea 
gradului de 

conştientizare

Sporirea
oportunităţilor 

de instruire

Îmbunătăţirea 
gamei de 
scaune 
rulante

Influenţarea 
politicii 

naţionale

 

Dezvoltarea 
sustenabilităţii

Îmbunătăţirea 
accesibilităţii

Conştientizare

Politici

Activități comune pentru îmbunătățirea furnizării scaunelor rulante corespunzătoare 
în țară

Acţiuni pe care le pot desfășura în următoarele trei luni 
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B. Iniţierea unui sistem de furnizare a serviciilor pentru 
utilizatorii de scaun rulant
B.1: Spații și echipamente
B.1.1 Identificarea spațiilor corespunzătoare 
•	 Parcurgeți lista spațiilor din tabelul de mai jos.
•	 Gândiți-vă la soluțiile practice care pot funcționa în cazul activității voastre ca furnizori de 

servicii pentru utilizatorii de scaun rulant.

Spații pentru furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant – de nivel de bază

Există deja 
spațiul 
necesar?

Poate fi acesta 
un spațiu 
comun, folosit 
împreună cu 
un alt serviciu 
existent?

Poate fi 
reamenajată 
o zonă care la 
ora actuală este 
folosită cu un alt 
scop?

Poate fi 
reorganizată sau 
restructurată o 
sală existentă?

1. Sală de așteptare 
și recepție

2. Zonă liniștită unde 
utilizatorii de scaun 
rulant se pot întinde

3. Toaletă accesibilă

4. Zonă de birouri 
pentru personal

5. Zonă pentru 
activități clinice: 
pentru evaluare și 
probare
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6. Zonă activități 
tehnice: pentru 
pregătirea, 
întreținerea și 
repararea scaunelor 
rulante 

7. Depozitare

8. Instruirea 
utilizatorilor de scaun 
rulant

Spații suplimentare pentru furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant – de nivel 
intermediar

Există deja 
spațiul 
necesar?

Poate fi acesta 
un spațiu 
comun, folosit 
împreună cu 
un alt serviciu 
existent?

Poate fi 
reamenajată 
o zonă care la 
ora actuală este 
folosită cu un alt 
scop?

Poate fi 
reorganizată sau 
restructurată o 
sală existentă?

9. Zonă pentru 
evaluare și probare 
dotată cu pat pentru 
evaluare (evaluare în 
poziția ortostatică)

10. Zonă 
suplimentară pentru 
depozitare materiale

11. Zonă 
suplimentară 
pentru pregătirea 
produselor: activități 
de cusut și tapiţerie
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B.1.2 Identificarea echipamentului
•	 Utilizați Manualul participantului pentru recomandările referitoare la echipamente și 

documentație.

Echipament
•	 Identificați care sunt echipamentele disponibile deja şi utilizate în centrul în care vă 

desfășurați activitatea. Notați care sunt echipamentele care urmează a fi confecționate 
sau achiziționate.

Echipamente care există deja Echipamente care trebuie 
confecționate sau achiziționate

Documentație 
•	 Parcurgeți lista de formulare și listele de verificare din resurse suplimentare pentru 

manageri, aflate pe memory stick.

•	 Care sunt formularele și listele de verificare deja integrate în activitate și utilizate? Notați 
care sunt formularele sau listele de verificare care urmează a fi folosite în activitatea zilnică.

Formulare și liste de verificare care există 
deja

Formulare și liste de verificare care 
trebuie integrate în activitate

B.1.3 Organizarea spațiului de lucru
•	 Utilizați Manualul participantului pentru recomandări cu privire la spații și echipamente. 
•	 Luați în considerare sugestiile de mai jos referitoare la organizarea corespunzătoare a 

spațiului de lucru:

1. Evitați acumularea de obiecte: eliminați toate sculele, componentele, echipamentele și 
documentele expirate, care nu mai sunt necesare.

2. Identificați care sunt elementele utilizate în mod regulat: scule, componente, fișe de instrucțiuni 
și documente. Acestea trebuie aranjate astfel încât localizarea lor să fie cât mai ușoară și 
rapidă.

3. Sistem și responsabilitate: se recomandă să stabiliți un sistem pentru fiecare spațiu de lucru 
și o persoană responsabilă pentru implementarea acestuia.

4. Monitorizare: sistemul trebuie monitorizat pentru a vă asigura că el este respectat pe termen 
lung.
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Zona pentru activități tehnice
•	 Analizați exemplul și formulați recomandări pentru îmbunătățiri.

Zona pentru activități tehnice și clinice (activități pe teren)
•	 Analizați exemplul și formulați recomandări pentru a aduce îmbunătățiri.
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B.2: Gama de scaune rulante corespunzătoare
B 2.1 Durabilitate, posibilitatea de efectuare a reparațiilor
•	 Lucrați în echipă și răspundeți la setul de întrebări care v-a fost indicat – conform numărului 

grupului din care faceți parte.
•	 Pentru parcurgerea exercițiului, folosiți-vă de cunoștințele și experiența pe care le aveți, 

precum și de Manualul participantului.

Grupul 1

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

•	 Cum puteți afla dacă furnizorul (donatorul, producătorul) oferă produse 
durabile și care pot fi utilizate în condiții de siguranță în contextul în 
care vă desfășurați activitatea?

•	 Cu cine mai puteți discuta pentru a afla detalii despre utilizarea în 
condiții de siguranță și despre durabilitatea produselor oferite de un 
donator/producător/furnizor?

Durabilitate

Grupul 2
•	 Chiar și produsele durabile au componente care se uzează sau 

se defectează în mod frecvent. Care sunt aceste componente 
vulnerabile?

Componente 
care se 
uzează sau se 
defectează

Grupul 3

•	 Un furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant are nevoie de 
piese de schimb.

•	 Cum puteți identifica piesele de schimb necesare?
•	 Cum puteți calcula numărul de piese de schimb ce urmează a fi 

comandate?

Piese de 
schimb
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B.2.2 Aprovizionarea cu scaune rulante corespunzătoare
Scenariul 1
•	 Citiți scenariul de mai jos care v-a fost repartizat. Apoi citiți „Principiile furnizării echipamentelor 

de mobilitate corespunzătoare”. 
•	 Pregătiți un joc de rol în care participanții să fie reprezentanți ai autorității locale și un grup 

de persoane interesate, care susține ideea unei schimbări în sistemul de achiziționare a 
scaunelor rulante (alocați 3-5 minute pentru jocul de rol).

Atunci când discutați despre jocul de rol, luați în considerare următoarele aspecte:

•	 Care sunt problemele identificate în scenariul respectiv?

•	 Care sunt posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor?

Un spital de stat din zona în care lucrați a 
alocat un buget pentru achiziționarea de 
scaune rulante. Bugetul este revizuit anual 
și lista de produse este reanalizată. Chiar 
dacă în fiecare an există solicitări pentru 
schimbarea produselor disponibile, acest 
lucru nu se întâmplă, iar departamentul de 
achiziții cumpără două tipuri de produse, 
având drept criteriu prețul acestora.



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 100

Principiile furnizării echipamentelor de mobilitate corespunzătoare
Pentru ca țările să respecte obligațiile legate de tehnologia asistivă (echipamente de 
mobilitate) prevăzute în Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, trebuie luate în considerare următoarele principii cheie:

•	 Implicare – persoanele cu dizabilități trebuie implicate în toate stadiile furnizării 
echipamentelor de mobilitate;

•	 Accesibilitate – echipamentele de mobilitate și serviciile aferente trebuie să fie 
accesibile tuturor persoanelor care au nevoie de ele;

•	 Adaptabilitate – echipamentele de mobilitate și serviciile aferente trebuie să fie adaptate 
și modificate pentru a ne asigura că ele corespund nevoilor individuale ale utilizatorilor;

•	 Preț accesibil – echipamentele de mobilitate și serviciile aferente trebuie să fie 
accesibile din punct de vedere al costurilor;

•	 Disponibilitate – pentru a răspunde cererii, trebuie să existe suficient spațiu, personal și 
produse furnizate cât mai aproape posibil de comunitățile locale;

•	 Calitate – produsele, spațiile și serviciile trebuie să respecte un standard de calitate 
adecvat.
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Scenariul 2
•	 Citiți despre cele două sisteme de finanțare guvernamentale prezentate mai jos.
•	 Faceți un rezumat al sistemului actual din țara dvs.
•	 Consultați „Principiile furnizării echipamentelor de mobilitate corespunzătoare”.
•	 Pregătiți sugestii pentru crearea sau îmbunătățirea sistemului guvernamental de finanțare 

pentru furnizarea scaunelor rulante în țara dumneavoastră.

Africa de Sud
În Africa de Sud, achiziționarea de scaune rulante de către guvern este controlată printr-o licitație la 
nivel național. Guvernul lucrează cu persoane din diferite provincii care au experiență în furnizarea 
de scaune rulante și servicii conexe. De asemenea, aceștia se consultă și cu furnizorii de scaune 
rulante.
În urma acestei consultări, se ajunge la o formă finală a categoriilor de produse, incluzând 
specificațiile detaliate ale fiecărui produs. Categoriile includ o gamă de perne pentru confort și 
pentru utilizatorii la care există un risc ridicat de apariție a escarelor.
Standardele minime de durabilitate sunt specificate pentru fiecare produs.
Odată ce specificațiile de finanțare sunt finalizate și aprobate, trezoreria națională începe un 
proces de licitație. Înainte de acordarea contractelor, reprezentanți specializați verifică toate 
produsele depuse pentru licitație. Contractele includ perioade minime de livrare și penalizări 
pentru încălcarea clauzelor contractuale.

România
În România, finanțarea pe care statul o acordă pentru scaune rulante urmează tiparul subvențiilor 
pentru medicamente. Procesul de subvenții pentru scaunele rulante a fost inițiat în anul 2001, 
atunci când statul a organizat o licitație pentru furnizorii de scaune rulante. Ca rezultat al acestei 
licitații, s-a ajuns la un acord legat de prețul de bază/de referință, dar nu s-a definit niciun aspect 
legat de calitatea produselor sau furnizarea serviciilor. Valoarea subvenției este restabilită în 
fiecare an.
Primul pas în cazul unui utilizator de scaun rulant este depunerea actelor pentru certificatul de 
dizabilitate. Fără acest certificat este imposibilă accesarea unui scaun rulant. În continuare, 
utilizatorul trebuie să facă o programare la un medic specializat în recuperare, care va completa o 
recomandare pentru un scaun rulant.
Apoi, utilizatorul de scaun rulant depune o cerere la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 
(CAS). Atunci când utilizatorul de scaun rulant primește aprobarea/decizia, acesta alege un 
furnizor, apoi un scaun rulant. În cazul în care prețul scaunului rulant este mai mic decât subvenția, 
furnizorul oferă scaunul rulant utilizatorului în schimbul acestei decizii, care apoi este folosită pentru 
facturarea către CAS. În cazul în care prețul scaunului rulant este mai mare decât subvenția, 
utilizatorul trebuie să achite diferența ori să găsească surse complementare de finanțare, ca de 
exemplu, donatori, angajatori sau persoane fizice.
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Scenariul 3
•	 Pregătiți un joc de rol; prezentați o întâlnire cu un donator; încercați să găsiți o soluție 

comună pentru aprovizionarea cu scaune rulante corespunzătoare în vederea furnizării de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, prin intermediul serviciului dumneavoastră (joc de 
rol de 3-5 minute).

Când planificaţi jocul de rol:
•	 Discutați despre modul în care scaunele rulante donate sunt distribuite în prezent în țara 

dumneavoastră.
•	 Citiți „Principiile furnizării echipamentelor de mobilitate corespunzătoare”. 
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B.3: Organizarea resurselor umane: Roluri 
•	 Folosiți tabelul în care sunt prezentate rolurile personalului furnizor de servicii pentru utilizatorii 

de scaun rulant.
•	 Notați în tabel numele persoanei responsabile pentru fiecare rol. 
•	 În cazul în care activitatea voastră presupune coordonarea mai multor astfel de centre, 

enumerați membrii echipei din fiecare centru furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant.

Clinic Tehnic Instruire
utilizator Administrativ

Centru furnizor 
de servicii pentru 
utilizatorii de scaun 
rulant

Centru furnizor 
de servicii pentru 
utilizatorii de scaun 
rulant

Centru furnizor 
de servicii pentru 
utilizatorii de scaun 
rulant

B.4: Ce costuri implică furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant? 
Citiți fiecare categorie de buget din tabelul de mai jos și gândiți-vă la costurile care pot fi 
împărțite sau economisite prin integrarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant 
într-un serviciu deja existent.

Încercuiți cu negru toate costurile care pot fi eliminate. 
Încercuiți cu roșu toate costurile care pot fi împărțite. 

Exemplu de furnizare a unor servicii integrate

Un centru de protezare și ortezare planifică integrarea serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Au fost alese două persoane din echipă, care au participat la modulul de instruire 
pentru furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant – nivel de bază. 

Ambele persoane vor desfășura activități de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun 
rulant trei zile pe săptămână, iar două zile pe săptămână vor lucra pentru furnizarea serviciilor 
de protezare și ortezare.

În atelier a fost alocat un spațiu pentru un tehnician de scaune rulante. Departamentul de 
terapie a eliminat toate echipamentele defecte și nefolosite, astfel creându-se un spațiu de 
lucru pentru personalul cu rol clinic.
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Linii de buget orientative

Etapele furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
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Costuri inițiale

Design produs

Asigurarea unui stoc inițial 
de produse ü

Instrumente/scule ü ü ü

Echipament ü ü

Clădire/spații ü ü ü

Stoc de materiale ü

Costuri operaționale

Scaune rulante ü ü

Piese de schimb ü

Materiale ü ü ü

Transport ü ü

Personal 

Management ü ü ü

Personal clinic ü ü ü ü ü ü ü

Personal tehnic ü ü ü ü ü

Instructor/Instructor 
de viață independentă 
utilizator de scaun rulant

ü ü

Administrator ü ü ü ü ü

Transport local

Transport local pentru 
personal ü ü ü ü

Transport local pentru 
clienți ü ü ü
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Linii de buget orientative

Etapele furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant
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Cazare clienți ü ü

Tipărire materiale ü ü ü ü ü

Consumabile ü ü ü

Înlocuire instrumente/scule ü ü ü

Costuri indirecte ü ü ü ü ü ü

Instruire personal ü ü ü ü ü ü

Instruire parteneri/surse 
de trimiteri ü ü ü

Strângere fonduri ü ü ü ü ü ü ü ü

Monitorizare și evaluare ü ü ü ü ü ü ü ü
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C. Gestionarea furnizării serviciilor pentru utilizatorii de 
scaun rulant

C.1: Servicii eficiente
C.1.1 Monitorizarea

Secțiunea 1
•	 Lucrați în grupe. În tabelul de mai jos, citiți și completați secțiunea care v-a fost indicată. 
•	 Unele dintre rubrici au fost completate pentru a vă da indicații. Completați restul tabelului. 

Arii de acțiune Exemple de indicatori de 
performanță

Colectarea informațiilor

Trimitere 

Numărul de utilizatori trimiși Furnizorul de servicii va primi 
lunar 30 de trimiteri

Înregistrați trimiterile primite

Perioada medie de așteptare 
între momentul efectuării 
trimiterii și programare

Notați în dosarul utilizatorului 
data înregistrării trimiterii și 
data evaluării 

Furnizare scaun rulant

Numărul de utilizatori care 
primesc un scaun rulant

Se vor prescrie și se vor 
proba lunar scaune rulante 
pentru 20 de utilizatori 

Perioada medie de 
așteptare între etapa de 
evaluare și cea de probare

Numărul de monitorizări 
efectuate
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•	 Notați mai jos motivul pentru care este util să știm dacă aceste obiective au fost atinse.

De ce este util să știm că 
obiectivele au fost realizate?

De ce este util să știm 
că obiectivele nu au 
fost realizate?

Numărul de utilizatori cu 
trimitere

Perioada medie de 
așteptare între momentul 
efectuării trimiterii și 
programare

Numărul de utilizatori care 
primesc un scaun rulant

Perioada medie de 
așteptare între etapa de 
evaluare și cea de probare

Numărul de monitorizări 
efectuate
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Secțiunea 2

Arii de acțiune Exemple de indicatori de 
performanță Înregistrarea informațiilor

Utilizatori de scaun rulant care au beneficiat de serviciile furnizate 

Detalii despre utilizatorii 
îndrumați către furnizorul 
de servicii, cum ar fi vârsta, 
sexul, dizabilitatea, nevoia 
de suport postural

Încurajarea accesului egal
Obiectivul este ca serviciile oferite să 
răspundă atât cerințelor utilizatorilor 
care au nevoie de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant – nivel de 
bază cât și ale celor care au nevoie de 
scaune rulante adaptate sau de suport 
postural

Înregistrați numărul de 
femei, bărbați, fete și băieți 
care au accesat serviciile 
furnizate.
Înregistrați în dosarele 
utilizatorilor de scaun rulant 
cerințele de suport postural 
și tipul de scaune rulante 
prescrise

Zona geografică acoperită 
de către furnizorul de 
servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant

Înregistrați adresele în 
dosarele utilizatorilor 
de scaun rulant care au 
accesat serviciile furnizate

Costurile furnizării serviciilor 

Costul produselor furnizate, 
incluzând modificările 
efectuate în cadrul centrului 
furnizorului de servicii 

Costurile individuale pentru fiecare 
scaun rulant vor fi mai mici decât _____ 
(sumă specificată conform bugetului 
și prețurilor reale ale produselor 
disponibile).

Timpul folosit de către 
personal în activitățile 
procesului de furnizare 
a serviciilor (evaluare, 
monitorizare, instruire etc.)

•	 Notați motivul pentru care este util să știm în ce măsură au fost realizate aceste obiective.

De ce este util să știm că obiectivele 
au fost realizate?

De ce este util să știm 
că obiectivele nu au fost 
realizate?

Detalii despre utilizatorii 
îndrumați către furnizorul 
de servicii, cum ar fi 
vârsta, sexul, dizabilitatea, 
necesitatea suportului 
postural

Zona geografică acoperită 
de către furnizorul de servicii 
pentru utilizatorii de scaun 
rulant 
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Costul produselor furnizate, 
incluzând adaptările 
efectuate în cadrul centrului 
furnizorului de servicii

Timpul folosit de către 
personal în activitățile 
procesului de furnizare 
a serviciilor (evaluare, 
monitorizare, instruire etc.)

C.1.2 Feedback-ul utilizatorului 
•	 Există câteva aspecte importante care trebuie luate în considerare atunci când planificați 

să solicitați feedback din partea utilizatorilor de scaun rulant care beneficiază de serviciile 
oferite. Folosiți această listă de verificare pentru a înregistra informațiile. 

Planificarea solicitării de feedback de la utilizatorii serviciilor
Aspecte de luat în considerare: Transportul și timpul reprezintă două dintre cele mai 
semnificative costuri.

Când va avea loc?
 

Cine se va ocupa?

Care sunt întrebările pe care trebuie să le adresăm pentru a primi feedback-ul necesar de la 
utilizatorii de scaun rulant, beneficiari ai serviciilor oferite?



Pachet de instruire pentru manageri

    Manualul și caietul participantului    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru manageri. Manualul și caietul participantului 
Pagina 110

Informații iniţiale
(Consultați secţiunea de instrumente din Resursele Suplimentare la Manual, de pe memory 
stick.)

Aspecte de luat în considerare: Pentru a analiza impactul serviciilor furnizate, este important 
să înregistrați starea de fapt înainte de efectuarea oricărui tip de intervenție, cu alte cuvinte, 
înainte de începerea evaluării.

Când se colectează informațiile iniţiale?

Cine se va ocupa de culegerea acestor informații? 

La ce interval de timp se vor culege informaţiile?

Înregistrarea și procesarea informațiilor 
Aspecte de luat în considerare: Înregistrarea eficientă a datelor are ca rezultat economisirea 
resurselor de timp și de bani.

Cum veți înregistra informațiile?

Ce metode puteți folosi pentru ca înregistrarea și procesarea informațiilor să se desfășoare 
cât mai eficient?

Cine va înregistra informațiile?

Cine va procesa informațiile?
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C.2: Dezvoltarea unor servicii eficiente

C.2.1 Monitorizarea unui plan de servicii

•	 Creați un plan pentru furnizarea serviciilor. 
•	 Selectați o nevoie sau o problemă care trebuie monitorizată și completați informațiile de la 

fiecare punct.

Matrice pentru planificarea furnizării serviciilor

Identificați nevoia / 
problema care trebuie 
monitorizată

Activități / obiective 
pentru a răspunde 
nevoii / soluționa 
problema

Obiectiv Culegerea 
informațiilor
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C.3: Gestionarea cererii

C.3.1 Generarea cererii și intervenția timpurie
•	 Citiți exemplul de mai jos.
•	 Discutați și enumerați cauzele care au dus la succes.

Exemple de succes: intervenţie timpurie ca rezultat al trimiterilor făcute de către 
părinţi, în Mexic
Avem în continuare un exemplu despre felul în care un grup de centre de recuperare pentru 
copii, din Mexic, a reușit să dezvolte o rețea eficientă pentru realizarea intervenției timpurii. 
Deşi centrele de recuperare au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare  
în rândul medicilor neonatologi și al pediatrilor cu privire la serviciile oferite, acestea au reușit 
să abordeze întreaga comunitate, printr-o campanie anuală majoră de strângere de fonduri, 
care a fost intens mediatizată inclusiv la radio și la televiziune. Acest lucru a dus la realizarea 
unui număr mare de trimiteri, care au rezultat din transmiterea informaţiei în mod direct, mulți 
părinți aducându-şi singuri copiii ca să beneficieze de aceste servicii.
Pe parcursul campaniei de conștientizare, centrele au avut un mesaj clar: este foarte important 
ca în cazul copiilor trimiterea către furnizorul de servicii de recuperare să se producă imediat 
după naștere. Pentru asta a fost nevoie să se prezinte o viziune de succes, puternică, bazată 
pe multe cazuri de succes referitoare la integrarea și realizările copiilor cu care au lucrat 
aceste centre. În cei 15 ani, centrele de recuperare au observat o schimbare de mentalitate, 
deoarece medicii pediatri și familiile apelează în mod activ la intervenția timpurie. 
Rezultatul: O treime din numărul trimiterilor se referă la copii până la vârsta de trei ani.

Factori care au dus la succes
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C.3.2 Analiza etapelor procesului de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii 
de scaun rulant
Timpul zilnic disponibil pentru furnizarea serviciilor: _______minute

•	 Lucrați împreună, în grupe.
•	 Citiți fiecare caz menționat în coloana 1.
•	 În tabelul de mai jos, citiți despre posibilele strategii pentru creșterea eficienței furnizării 

serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant.
•	 Corelați provocările cu strategiile pentru sporirea eficienței. În a doua coloană, notați 

numărul care corespunde fiecărei strategii. O problemă poate necesita utilizarea mai multor 
strategii.

Strategii pentru creșterea eficienței serviciilor

1. Achiziționarea de produse cu o gamă cât mai mare de opțiuni de ajustare 

2. Achiziționarea de produse ce pot fi modificate cu ușurință

3. Achiziționarea de produse cu dispozitive de suport postural

4. Pregătirea în avans a unor mostre diferite de produse

5. Prefabricarea dispozitivelor de suport postural

6. Planificare clară pentru facilitarea muncii în echipă

7. Ședințe ale echipei pentru o planificare comună

8. Colaborarea dintre echipa cu atribuții clinice și cea cu atribuții tehnice pe parcursul etapei de 
probare a produsului

9. Discutarea de către echipa cu atribuții clinice și cea cu atribuții tehnice a soluțiilor referitoare la 
prescrierea scaunului rulant

10. Înregistrarea şi evidenţa clară a informațiilor

11. Planificarea instruirii pentru personalul furnizor de servicii, în conformitate cu nevoia de instruire.

12. Procurarea materialelor corespunzătoare pentru confecționarea pernelor și pentru fabricarea şi 
modificarea dispozitivelor de suport postural

13. Procurarea sculelor corespunzătoare pentru ajustarea rapidă a produselor

14. Alocarea unui membru al echipei pentru desfășurarea activității de instruire a utilizatorului, de 
exemplu, instructorul în scaun rulant

15. Identificarea unui spațiu pentru instruirea utilizatorului care să fie aproape de zonele desemnate 
pentru activitățile de tip clinic și tehnic

16. Stabilirea unor sisteme eficiente pentru controlul stocului

17. Pregătirea unui stoc redus de scaune rulante de diferite dimensiuni

18. Stabilirea unor parteneriate în comunitate pentru a identifica potențialii beneficiari şi pentru a le 
asigura transportul la centrul unde se furnizează serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant 

19. Dezvoltarea capacității partenerilor din comunitate pentru a furniza servicii de nivel de bază și de a 
genera trimiteri în cazul utilizatorilor care au nevoie de servicii de nivel intermediar

20. Deschiderea în ceea ce privește ideile noi - inovație
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Coloana 1: provocări în furnizarea serviciilor Coloana 2: strategii

Evaluare:

1.
În cazul în care personalul se deplasează la un centru furnizor 
de servicii sau dacă efectuează vizite la domiciliu, timpul necesar 
deplasării trebuie încorporat în intervalul alocat evaluării. 

2. În cazul în care membrii echipei nu au experiență, etapa de 
evaluare va avea o durată mai mare.

Prescriere: 

3.
În cazul în care produsele au opțiuni de reglare limitate, trebuie 
prescrise anumite adaptări, astfel încât produsul să corespundă 
cu nevoile individuale ale utilizatorului.

4.
În cazul în care trebuie confecționate dispozitive de suport 
postural suplimentare, sunt necesare măsurători și schițe 
suplimentare.

Pregătirea produsului: 

5. Este necesar să putem avea acces rapid la produse care au tipul 
și mărimea necesare.

6. În cazul în care un scaun rulant are o gamă limitată de opțiuni de 
ajustare, pregătirea produsului poate dura mai mult. 

7.
În cazul în care este nevoie de adaptări pentru asigurarea 
suportului postural, este necesar un timp suplimentar pentru 
pregătirea produsului.

Probare: 

8.
În cazul în care au fost efectuate adaptări sau dacă scaunului 
rulant i-au fost adăugate suporturi suplimentare, etapa de probare 
va avea o durată mai mare.

9.
În cazul în care, pe parcursul etapei de probare, se fac alte 
modificări ale scaunului rulant, vor fi necesare verificări 
suplimentare.

Instruirea utilizatorului: 

10.

Atunci când un utilizator primește pentru prima oară un scaun 
rulant sau atunci când există complicații legate de starea 
de sănătate, etapa de instruire va avea o durată mai mare, 
pentru a putea aborda teme referitoare la starea de sănătate, 
mobilitate, manevrarea scaunului rulant, întreținerea acestuia și 
direcționarea utilizatorului către alte surse de trimiteri.
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C.4: Planificarea activității de monitorizare

C.4.1 Depășirea obstacolelor
•	 Citiți lista de potențiale obstacole în desfășurarea activității de monitorizare și adăugați alte 

bariere suplimentare menționate de către grupul de lucru
•	 Discutați despre activitățile care pot facilita depășirea obstacolelor în cazul etapei de 

monitorizare și notați-le în tabelul de mai jos.

Obstacole în activitatea de monitorizare
Posibile obstacole în activitatea de monitorizare în cazul furnizorilor de servicii care își 
desfășoară activitatea în comunitate (pe teren): 
•	 Costurile legate de deplasările personalului furnizorului de servicii în comunități;
•	 Timpul necesar pentru ca personalul furnizorului de servicii să efectueze deplasările în 

comunitate;
•	 Activitatea de monitorizare nu constituie o prioritate a managerilor;
•	 Activitatea de monitorizare nu este apreciată de către utilizatorii serviciilor până când 

aceștia nu experimentează beneficiile ce decurg din aceasta;
Obstacole în activitatea de monitorizare efectuată la centrul furnizorului de servicii:
•	 Costurile legate de deplasare și perioada de absență de la locul de muncă al unuia sau 

al mai multor membri din familia utilizatorului;
•	 În mod frecvent, utilizatorii și membrii familiei acestuia nu cunosc beneficiile monitorizării; 
•	 Dificultăți în găsirea unor mijloace de transport accesibile;
•	 Presiunea care rezultă din faptul că se pune accentul pe generarea de noi programări în 

vederea furnizării de servicii, ceea ce reduce timpul alocat activității de monitorizare;
•	 Dificultăți în stabilirea programărilor: utilizatorii vin la furnizorul de servicii atunci când 

personalul nu este disponibil sau nu se prezintă atunci când personalul este disponibil.

Sugestii de activități pentru depășirea obstacolelor în activitatea de monitorizare
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C.5: Dezvoltarea sustenabilității financiare

C.5.1 Identificarea surselor de finanțare
•	 Citiți lista potențialelor surse de finațare și apelați la Manualul participantului pentru mai 

multe informații.
•	 Alegeți trei surse despre care considerați că au cel mai mare potențial de producere a 

unor rezultate pe termen scurt; completați tabelul de mai jos pentru sursele de finanțare 
selectate.

Diverse surse de finanțare ce pot fi luate în considerare de către manageri
1. Guvern

2. Sisteme de asigurări la nivel național

3. Donatori sau sponsori privați

4. Donatori sau sponsori din domeniul corporatist (business)

5. Contribuții ale utilizatorilor sau achitarea sumei integrale pentru achiziționarea produselor

6. Generare de venituri/întreprinderi sociale

7. Grupuri din comunitate/organizații caritabile

8. Misiuni diplomatice

9. Organizații non-guvernamentale internaționale sau naționale

Surse de finanțare selectate
Numerotați în ordinea priorității, luând în considerare următoarele:

•	 Efortul necesar
•	 Câștigul financiar pe termen scurt sau lung (sau ambele)

Prioritatea Sursa de 
finanțare

Investiție/ 
efort necesar
ridicat/mediu/scăzut

Câștig pe termen scurt
ridicat/mediu/scăzut

Câștig pe termen 
lung
ridicat/mediu/
scăzut
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C.5.2 Dezvoltarea unei strategii 
•	 Citiți exemplul de strategie de mai jos.
•	 Enumerați cele trei surse de finanțare identificate în tabelul de la exercițiul anterior.
•	 Completați coloanele din tabel cu informații referitoare la sursele de finanțare selectate.

Sursa de 
finanțare

Tipul de 
susținere Solicitare Probabilitate Efort

1. Societate 
comercială 

Donație 
pentru 
bugetul de 
achiziționare 
a scaunelor 
rulante

10% din 
bugetul 
pentru 
scaune 
rulante

Mediu (au finanțat 
în trecut, totuși nu 
finanțează în fiecare an 
aceeași organizație)

Cel puțin două 
întâlniri cu managerul 
companiei; propunere 
de 2 pagini și buget 
de depus şi invitarea 
managerului la 
următoarea acțiune 
de tip „ziua porților 
deschise”.

2. Autoritate 
locală

Este posibil 
să finanțeze 
vizitele la 
domiciliul 
utilizatorilor 
de scaune 
rulante din 
zonă.

20% din 
costurile 
totale ale 
deplasărilor 
în comunitate 
și 20% din 
salariile 
personalului 
furnizor de 
servicii

Ridicat (se discută deja 
despre acest aspect 
cu autoritățile locale. 
S-au furnizat servicii în 
respectiva comunitate. 
Sunt interesați în mod 
real în susținerea 
furnizării acestui tip de 
servicii și aparent există 
fonduri disponibile). 

Propunere și buget 
de depus. Condiții de 
raportare – necesită 
informații corecte despre 
toate persoanele vizitate 
în acea zonă și raportare 
financiară. 





Materialul nu poate fi reprodus integral sau parțial fără 
menționarea sursei și fără acordul scris al Fundației 
Motivation România.



Fundația Motivation România

Str. Podișor nr 1, Sat Buda, Comuna Cornetu, Ilfov, România Tel: 021 448 02 42 
Fax: 021 448 11 07 
Email: info@motivation.ro 
www.motivation.ro 
Telefonul utilizatorului de scaun rulant: 0800.030.762
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