
   

 
 

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 
CURS Tehncian evaluare, recomandare, furnizare si adaptare fotolii rulante,  

COD COR 321403 
18-22 mai 2015, 

BUCURESTI 
 

Obiective de instruire 

Pentru formare s-a folosit curriculum OMS.  

 

Obiectivele de formare au fost: 

• creșterea numărului de utilizatori de scaune rulante care primesc un scaun rulant  care 

raspunde nevoilor lor; 

• creșterea numărului de utilizatori de scaune rulante care beneficiază de o formare în utilizarea 

și întreținerea scaunelor rulante și mentinerea starii de sanatate intr-un scaun  rulant; 

• creșterea numărului de personal instruit în serviciul de scaune rulante  nivel de baza; 

• îmbunătățirea competențelor personalului serviciilor de scaune rulante  

• creșterea calității furnizării serviciilor de scaune rulante; 

• o mai mare integrare a serviciilor de scaune rulante în procesul de reabilitare 

 

Participanti 

Au participat 5 persoane din cele 8 SES infiintate in proiectul Abilitatile Conteaza si Economic 

din care 2 utilizatori de scaune rulante, membri ai întreprinderilor sociale (SES): 

1.  Ibanescu Teodor Asociatia Club Sportiv Rotile Abilitatii 

2.  Fustos Szillard Asociatia Club Sportiv Rotile Abilitatii 

3.  Iosub Paul Asociatia Club Sportiv Supernova Neamt 

4.  Costin Dumitru Asociatia Club Sportiv Rotile Schimbarii 

5.  Olteanu Alexandra Asociatia Club Sportiv Rotile Schimbarii 

 

Toti participantii au primit Certificat eliberat de Autoritatea Nationala pentru Calificari.  

 

 



 

 

Principalele module susținute 

• scaun rulant adecvat; 

• sprijinul postural; 

• evaluarea corectă și prescrierea scaunului rulant (selecție); 

• etapele de furnizare a serviciilor de scaune rulante; 

• cum să faci o pernă; 

• finantarea scaunului rulant. 

 

Concluzii 

La sfârșitul formării participanții au trecut un examen, atât teoretic cat și practic în fața unei 

comisii ANC. 

Participanții sunt capabili să recunoască și să aplice etapele cheie in furnizarea serviciilor de 

scaune rulante: evaluare, prescriere, finanțare, pregătirea scaunului rulant, montaj, instruirea 

utilizatorilor, întreținere, reparații și monitorizare. De asemenea, acestia au aratat un interes 

deosebit în fabricarea pernei 

Aceste bune practici pot fi folosite în acțiuni ulterioare prin oferirea de servicii de calitate pentru 

utilizatorii de scaune rulante și familiile lor si, de asemenea, pentru identificarea nevoilor lor 

specifice. 

De asemenea, toți participanții vor folosi certificatul de absolvire la locul de munca. 
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