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-
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Proiectul „Atelier pentru reparații și distribuție gratuite dispozitive și alte mijloace ajutătoare”,
denumit în continuare Atelier service, este desfășurat de către ASCHF-R în parteneriat public –
privat și vizează facilitarea integrării educaționale și sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități,
prin punerea la dispoziție în mod gratuit a mijloacelor ajutătoare necesare și de bună calitate,
paralel cu realizarea de acțiuni de advocacy pentru dezvoltarea politicilor publice din România
referitoare la tehnologia asistivă.
Proiectul este necesar pentru că, la 6 ani de la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi şi la 10 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 448 /2006 privind
promovarea şi protejarea drepturilor persoanelor cu handicap, acest grup de 752.931 persoane1
se confruntă cu atitudini şi practici discriminatorii şi întâmpină în continuare obstacole majore în
incluziunea şcolară, profesională sau socială. Obținerea de mijloace ajutătoare este încă un
proces extrem de birocratic, cu termene îndelungate de așteptare, ceea ce ar conduce la
excluziune dacă nu ar exista posibilitatea unor alternative de tipul Atelierului service.
Istoric:
În anul 1994, ASCHF-R a înființat un atelier de reparații a fotoliilor rulante și a altor mijloace
ajutătoare, ca răspuns la nenumăratele plângeri ale părinților legate îndeosebi de lipsa sau
procurarea cu dificultate a fotoliilor rulante și a sistemelor de poziționare (verticalizatoare).
Reparațiile au fost încă de la început gratuite, organizația națională suportând costurile
aferente.
După o scurtă perioadă de funcționare în București, pe baza unei analize comparative de costuri,
Consiliul Director al organizației naționale a decis transferul Atelierului service la Pitești,
bazându-se atât pe determinarea și expertiza membrilor Filialei Argeș cât și pe sprijinul
autorităților locale.
In anul 2008, Atelierul service s-a mutat într-o clădire nouă, construită de Consiliul Județean
Argeș și pusă la dispoziția atelierului în baza unei Convenții de parteneriat care se încheie anual.
Multe produse și piese de schimb provin din Germania, prin donație, prin intermediul Societății
germano-române din Anhalt – Landul Saxonia.
Analiza situației actuale:
România a ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 221
din 11 noiembrie 20102 angajându-se, printre altele, să asigure îndeplinirea obligațiilor generale
prevăzute în art. 4, cităm:
„1. Statele Părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu
dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. În acest scop,
Statele Părţi se angajează:
(...) (g) Să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă
cunoscută oferta şi să încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii
informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi
tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate
tehnologiilor cu preţuri accesibile;
(h) Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre
1

30.06.2015, www.mmuncii.ro
Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New
York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30
martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.792 din 26 noiembrie 2010
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dispozitivele auxiliare pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistare, inclusiv
noile tehnologii, precum şi alte forme de asistenţă, servicii de suport şi facilităţi;”
În realitate, acordarea dispozitivelor asistive se face cu dificultate. Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare dă dreptul persoanelor cu handicap la dispozitive medicale gratuite dar
numai conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de
aplicare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, persoanele asigurate în condiţiile legii beneficiază de pachetul de servicii de bază
în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până
la vindecare. Pachetul de servicii de bază cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a
sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au
dreptul asiguraţii.
Contractul-cadru prevede obținerea unor tipuri de dispozitive medicale, prin subvenționarea
prețului unic de referință, pe baza prescrierii făcute de un medic specialist. De exemplu, ca
dispozitive de mers, sunt prevăzute 5 tipuri: baston simplu, baston cu trei/patru picioare,
cârjă, cadru de mers și fotoliu rulant. Termenele de înlocuire a acestora sunt destul de mari,
de exemplu: 3 ani la bastoane, 3 ani la cadre de mers, 5 ani la fotolii rulante cu antrenare
manuală, 3 ani pentru triciclu copii (prin închiriere). Fotoliile rulante subvenționate nu sunt
potrivite caracteristicilor fiecărui beneficiar și nu sunt suportate costurile eventualelor adaptări
necesare pentru menţinerea unei posturi corecte. Nu există preţuri de referinţă diferenţiate
pentru diferite alte echipamente necesare precum sistemele de poziţionare, de care au nevoie
copiii cu infirmitate motorie cerebrală. Durata procesului de obținere a unui produs, din
momentul în care se solicită şi până se obţine subvenţia, este în medie de câteva luni dar poate
depăşi şi un an.
Justificare proiect:
Tehnologia asistivă are scopul de a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional. Persoanele cu diferite tipuri de dizabilităţi pot folosi o serie de
dispozitive şi mijloace ajutătoare pentru ameliorarea sau suplinirea anumitor funcţii sau
structuri ale organismului, pentru lărgirea sferei de activităţi şi îmbunătăţirea participării lor
sociale. Tehnologia asistivă ajută oamenii să se deplaseze, să se orienteze în spaţiu, să se
transfere de pe pat pe scaun, pe scaunul de toaleta şi în maşină, să mănânce, să se îmbrace, săşi facă igiena personală, să comunice, să înveţe, să citească, să scrie și multe altele. Aceste
dispozitive sau mijloace ajutătoare pot fi folosite acasă, în comunitate, la volan, pe computer,
pe internet şi la locul de muncă, cu alte cuvinte, ele devin facilitatori în procesul de incluziune
socială.
Lipsa unui asemenea mijloc ajutător devine o barieră importantă și poate duce la marginalizare
și excludere socială. În plus, tipurile de dispozitive medicale subvenționate sunt extrem de
puține, după cum s-a văzut. Deși tehnica a realizat lucruri extraordinare în sprijinul asigurării
independenței persoanelor cu dizabilități, acestea sunt puțin cunoscute și deloc preluate printre
tehnologiile care pot asigura o viață mai ușoară pentru copiii și tinerii cu dizabilități și
întreținătorii acestora.
În contextul situației actuale, asigurarea reparațiilor la mijloacele existente devine o necesitate.
În plus, toate produsele primite din donații sunt verificate tehnic, reparate, după caz, și
distribuite pentru a acoperi o mică parte din cerere.
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Obiectiv general:
Facilitarea integrării educaționale și sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin punerea la
dispoziție în mod gratuit a mijloacelor ajutătoare necesare și de bună calitate.
Activități :
A1 - Reparații fotolii rulante, cadre de mers fixe și mobile, cârje, scaune de toaletă,
sisteme de poziționare, triciclete, biciclete ergonomice și alte tipuri de mijloace
ajutătoare;
A2 - Executarea, la comandă, de mână curentă, sisteme de sprijin toaletă și altele;
A3 - Distribuirea de dispozitive și alte mijloace ajutătoare reparate și verificate din punct
de vedere tehnic, la solicitarea membrilor organizației sau a altor persoane aflate în
nevoie;
A4 - Informarea persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora cu privire la
utilizarea mijloacelor ajutătoare;
A5 - Activități administrative: sortarea, trierea si inventarierea materialelor primite ca
donații, raportare anuală sau la cerere, arhivare și altele.
Beneficiari:
Beneficiarii direcți sunt copiii și tinerii cu dizabilități din cadrul filialelor ASCHF-R dar și alte
persoane cu dizabilitate care au, la un moment dat, o problemă de funcționare a unui mijloc
ajutător.
Beneficiarii indirecți sunt familiile sau membrii familiilor care au în îngrijire persoane cu
dizabilităţi, reprezentanţii legali, specialiștii şi membrii comunităţii.
Rezultate:
Activitatea Atelierului service însumează anual zeci de produse reparate și distribuite în mod
gratuit, astfel:
2011
Reparate și distribuite 90 fotolii rulante, scutere electrice, triciclete, cadre de mers, scaune de
toaleta, verticalizatoare și alte produse.
2012
Reparate 31 fotolii rulante și 2 fotolii electrice.
Distribuite 79 fotolii rulante second-hand, 28 cadre de mers, 17 perechi cârje și alte produse
specifice.
2013
Reparate 15 fotolii rulante, 2 cadre de mers, 1 stepper, una proteză de șold.
Distribuite 68 fotolii rulante, 34 cadre de mers, 26 perechi de cârje, 2 biciclete ergonomice, 3
scaune de toaletă și câte un/o electroscuter, verticalizator, tricicletă specială.
2014
Reparate 80 fotolii rulante, 5 paturi spital cu acționare manual, 2 paturi de spital cu acționare
electric, 5 cadre de mers, 2 mese brancard de spital.
Distribuite 139 fotolii rulante, 32 paturi cu acționare manual, 24 paturi spital cu acționare
electrică, 105 cadre de mers, 76 cârje, 5 bastoane reglabile, 19 toalete mobile, 4 dispozitive de
duș.
2015
In cadrul Atelierului service au fost reparate 64 fotolii rulante, 7 fotolii rulante electrice, 3 cadre
de mers mobile, 2 scutere electrice si 2 triciclete speciale. Au fost distribuite 102 fotolii rulante,
52 de cadre de mers mobile, 6 cadre de mers fixe, 32 de perechi de cârje, 4 bastoane de sprijin,
2 scaune de toaletă, 1 tricicletă specială, 3 verticalizatoare pentru copii și 3 premergătoare de
copii.
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Procedura de lucru:
Filialele ASCHF-R au obligativitatea de a prelua de la membrii lor, la solicitare, orice mijloc
ajutător care necesită reparație și de a-l trimite la organizația națională.
De asemenea, orice membru din filialele ASCHF-R poate aduce sau trimite la sediul organizației
naționale (București, str Gral Haralambie nr. 36, sector 4) orice mijloc ajutător care necesită
reparație. De aici, organizația națională se preocupă ca toate acestea să ajungă în cel mai scurt
timp la Pitești, la atelier.
După efectuarea reparațiilor, produsele sunt fie ridicate de membrii care le-au adus, fie întoarse
la sediul organizației naționale pentru a fi trimise către membrii din alte filiale.
Resurse implicate:
Conform Convenției de parteneriat, fiecare dintre partenerii implicați și-a asumat atribuții și
responsabilități în sprijinul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități.
Resurse umane
Resursele umane implicate sunt: 2 tehnicieni, 8 ore/zi și 1 economist, 10 ore/lună.
Resurse materiale
Resursele materiale cuprind echipamentele și instrumentele de lucru, precum și materiile prime
achiziționate.
Resurse financiare
ASCHF-R susține salariul lunar al unui tehnician, precum și costuri pentru dotarea cu echipamente
tehnice și procurarea diferitelor materii prime necesare. Din punct de vedere financiar,
contribuția ASCHF-R a fost de 16.000 lei în anul 2013, 15.000 lei în anul 2014, 21.000 lei în anul
2015.
Obiective 2016:
O1. - Continuarea activităților de reparații și distribuire gratuite;
O2. - Identificarea și aplicarea la o linie de finanțare pentru diversificarea activității Atelierului
service;
O3. - Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la calitatea reparațiilor și a
serviciilor oferite prin aplicarea de chestionare.
Anexe:
Articole presă
Comentarii beneficiari

*Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România (ASCHF-R) este organizație de
părinți, fondată în 1990, având în prezent 9 filiale județene (Argeș, București, Buzău, Călărași,
Giurgiu, Neamț, Olt, Prahova, Vâlcea) și o activitate neîntreruptă pentru creșterea gradului de
incluziune școlară și socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități, îmbunătățirea condițiilor lor de
viață, precum și pentru susținerea familiilor care îi au în îngrijire.
** ASCHFR – filiala Argeș a luat ființă în anul 1991 iar în noiembrie 1997 a inaugurat Centrul de
socializare Nova în cadrul căruia se desfășoară activități de recuperare kinetoterapeutică,
educație specială, consiliere și informare. Filiala Argeș administrează unitatea protejată
denumită Impreună.
ianuarie 2016
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