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Curs de instruire privind  

Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) 

26 - 28 martie 2014   

Raport de eveniment 

 

Cursurile de instruire privind Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și 
Sănătății (CIF) se adreseaza profesioniștilor din România, care lucrează în sfera serviciilor 
pentru persoane cu dizabilități. Cursul prezintă conceptele de bază ale CIF și prezintă modalităţi 
de a folosi CIF în realizarea şi documentarea intervenţiilor dedicate persoanelor cu dizabilităţi.  
 
Cursurile au loc în cadrul proiectului “Abilitățile Contează – Implementarea Clasificării 
Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în serviciile de incluziune socială pentru 
persoanele utilizatoare de scaune rulante din România”, implementat de Fundația Motivation 
România, în parteneriat cu Swiss Paraplegic Research din Elveția. Proiectul este co-finanțat 
printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă și se derulează pe durata a doi ani, în perioada  mai 2013 – mai 2015.  
 
Primul curs de instruire privind Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății 
(CIF) a avut loc in perioada 26-28 martie 2014 la Bucuresti, Hotel Ibis Parlament.  
 
La curs au participat 22 de persoane:  
-15 specialisti in lucrul cu persoane cu dizabiltati dintre care: 

- 9 experti implicati in serviciile de evaluare complexa a persoanelor cu dizabilitati din 
partea autoritatilor din Bucuresti; 

- 1 reprezentant UNICEF; 
- 5 membri ai Fundatiei Motivation Romania, implicati on furnizarea serviciilor,  

- 5 membri ai echipei proiectului “Abilitățile Contează – Implementarea Clasificării Internaționale 
a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în serviciile de incluziune socială pentru persoanele 
utilizatoare de scaune rulante din România”, dintre care: 

- 3 formatori CIF 
- 1 coordonator program viata independenta 
- 1 voluntar proiect 

-  2 reprezentanti ai Swiss Paraplegic Research: 
- Per von Groote, cordonator SPR; 
- Melissa Selb, expert CIF. 

 
Raspunsurile participantilor la chestionare de feed-back arata ca acest curs a raspuns in foarte 
mare masura la asteptarile acestora (cu o medie de 2,8 pe o scala unde 3 = in foarte mare 
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masura iar 0 = deloc). Utilitatea a avut o nota de 2,7 pe aceeasi scala, iar organizarea cursului a 
primit un scor de 2,9.  
 
Cateva din testimonialele participantilor culese din chestionarul final de feed-back: 
„Toate informatiile sunt folositoare. Le vom utiliza in lucrul cu beneficiarii cu care lucram. Avem 
nevoie sa ne sprijiniti cand vom aplica informatiile cu beneficiarii.” 
„Sa ne anuntati cand va fi urmatorul curs pentru a trimite alte colege” 
„Este nevoie de furnizare de on-line informatii si repetarea la un interval de timp pentru fixarea 
informatiilor” 
 „Felicitari, a fost un curs extraordinar” 
„Deosebit de bine pregatit acest curs. Excelenti formatori.” 
 

 
 
De asemenea, se constata un progres cu privire la gradul de cunoastere a CIF, conform 
chestionarelor aplicate initial si final.  Astfel, daca la inceput participantii raspund corect, in medie 
la 7 intrebari din 10, la final sunt 8,6 raspunsuri corecte, constatandu-se o imbunatatire a 
cunoasterii  CIF de peste  20%.  
 
Cursul a fost mediatizat de catre ICF Research Branch pe site-ul:  http://www.icf-research-

branch.org/118-news/recent-events/505-first-icf-training-held-in-romania si Fundatia Motivation 

Romania 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679605705414835&set=a.423107291064679.88120.

404109952964413&type=1&theater 
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