ACCESS – Dobandirea de competente esentiale pentru dezvoltarea de servicii eficace
oferite utilizatorilor de scaun rulant
Fundaţia Motivation Romania desfăşoară proiectul ACCESS – Dobandirea de competente
esentiale pentru dezvoltarea de servicii eficace oferite utilizatorilor de scaun rulant în
parteneriat cu organizaţia World Vision. Acest proiect este implementat de World Vision în
alte patru ţări El Salvador, India, Kenya şi Nicaragua şi poate fi realizat datorită sprijinului
generos al poporului American prin proiectul Advancing Partners & Communities (APC), un
acord de cooperare de 5 ani finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională – USAID, conform Acordului nr. AID-OAA-A-12-00047, începând cu 1
octombrie, 2012.
Perioada de desfăşurare
Proiectul se derulează în perioada 01.03.2014 - 30.06.2017.
Parteneri locali
World Vision România, Federaţia Româna a Asociaţiilor de Fizioterapie (FRAF)
Scopul proiectului
Programul ACCESS îşi propune să îmbunătăţească calitatea serviciilor pentru utilizatorii de
scaun rulant prin:


Promovarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea unor servicii eficiente pentru
utilizatorii de scaun rulant şi a managementului aferent, prin implicarea şi mobilizarea
părţilor interesate şi prin eforturi de promovare la nivel local şi naţional;



Extinderea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant în toate cele cinci ţări vizate de
proiect (Kenya, India, România, El Salvador şi Nicaragua) prin diversificarea gamei de
produse de mobilitate disponibile şi susţinerea capacităţii de management şi furnizare de
servicii a partenerilor locali;



Instruirea personalului ce furnizează servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, conform
pachetului de instruire elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru nivel
de bază şi nivel intermediar, în vederea creşterii capacităţii resurselor umane pentru
furnizarea unor servicii de înaltă calitate utilizatorilor de scaun rulant din fiecare ţară.

Cui se adresează?
Acest proiect se adresează atât utilizatorilor de scaun rulant, cât şi membrilor familiilor
acestora, profesioniştilor şi publicului larg.
Principalele activităţi


Evaluarea şi monitorizarea serviciilor de furnizare de scaune rulante în România;



Desfăşurarea unei campanii de sensibilizare pentru a informa profesioniştii, utilizatorii de
scaun rulant, membrii familiilor acestora şi publicul larg cu privire la importanţa unor
servicii corespunzătoare pentru utilizatorii de scaun rulant (echipamente de mobilitate
furnizate împreună cu instruirea pentru o viaţă independentă) prin: organizarea a patru
demonstraţii de sport în scaun rulant pe an, realizarea şi diseminarea de materiale
informative: pliante, materiale video, pagină web etc; un sub-grant este acordat Federaţiei

Române a Asociaţiilor de Fizioterapie (FRAF) pentru organizarea de workshopuri şi
sesiuni de informare despre furnizarea scaunelor rulante potrivit nevoilor utilizatorului, în
cadrul Congresului Anual al FRAF precum şi în cadrul altor evenimente sau instruiri
pentru studenţi şi specialişti;


Furnizarea a 1200 de scaune rulante potrivite nevoilor utilizatorilor, inclusiv a 240 de
produse de mobilitate de nivel intermediar;



Organizarea de stagii de recuperare activă şi instruire pentru viaţă independentă pentru 84
de utilizatori de scaun rulant. Aceste sesiuni se desfăşoară pe parcursul a 2 săptămâni şi au
ca scop creşterea încrederii de sine şi încurajarea participării active în societate (căutarea
unui loc de muncă, participarea la activităţi sportive, culturale, recreative etc). Instructorii
de la aceste stagii sunt ei înşişi utilizatori de scaun rulant;



Organizarea de cursuri pentru 148 de specialişti, manageri şi alte persoane implicate în
domeniul evaluării, recomandării, furnizării şi adaptării scaunelor rulante. Acestea vor
include modulul OMS de bază, modulul intermediar si cursuri pentru manageri.

