
Formular de inscriere 

pentru familia care are nevoie de echipament special 

Scaun rulant AKTIV X7 pentru tinerii si adultii cu dizabilitati fizice severe, impreuna
cu motor electric Roma Medical

(Imaginile cu dispozitivul  pag 5-10)

Va rugam sa aveti  in vedere urmatoarele informatii  inainte de completarea
formularului:

Membrii Asociatiei DeMers isi propun sa ajute o familie din Romania care se
afla  in  necesitatea  utilizarii  unui  scaun  rulant  special  conceput  pentru  tinerii  si
adultii cu dizabilitati fizice. 

Vom  analiza  aplicatiile  primite  si  vom  selecta  o  familie  despre  care  noi
consideram ca indeplineste toate criteriile necesare noua, ca sa le fim de folos.

Scaunul este utilizat, in stare buna. 

Particularitati: 

-Scaunul rulant are un sistem modular ce il face confortabil sa fie utilizat perioade indelungate de
timp.
- Scaunul si accesoriile sunt echipate cu burete memory foam 
- Centura pelvis
- Cotiere
- Sprijin lateral torace reglabile pe inaltime si latime
-Tetiera reglabila 3D cu forma ergonomica
-Accesoriu separator picioare
- Spatarul este ajustabil pe inaltime
-Adancimea si latimea sezutului pot fi ajustate in functie de dimensiunile utilizatorului
-Cotierele se ajusteaza pe inaltime si pot fi complet eliminate.
- Scaunul se poate rabata iar spatarul se poate rabata separat.
- Suport individual pentru picioare rabatabil pana la o pozitie orizontala a 
- Caruciorul are sistem dual de frana. O frana direct pe anvelopa care fixeaza caruciorul intr-o 
pozitie statica si doua leviere de frana la mana folosite atat pentru parcare cat si pentru incetinire
la coborare, actionate individual (tip frana de bicicleta)
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- Scaunul a fost supus simularilor de accident si cadrul este autorizat sa fie imobilizat intr-un 
autovehicul prevazut cu centuri de fixare si adaptat pentru calatoriile pasagerilor in scaun rulant.
- Latimea sezutului : 41 - 44 cm
- Latimea totala a scaunului : 68 cm
- Adancimea sezutului : 41 cm – 53 cm
- Greutatea proprie : 29kg
- Greutatea maxima a utilizatorului : 150 kg

Motorul electric Roma Medical - detasabil:
-varianta cu roata dubla, 
-telecomanda pe fir montata pe manerul caruciorului
-levier pentru acceleratie si variator de viteza
-buton pentru mers inainte sau mers inapoi
-in functie de viteza, greutatea persoanei si relief are o autonomie de la 10 km la 20 km
-poate fi demontat facil de pe carucior prin declipsare
-se incarca la priza de 220V cu transformator
-are o centura pentru suspendare in cazul in care bateria se goleste sau traseul nu permite 
folosirea lui, motorul poate fi suspendat si caruciorul devine unul manual.
Cei interesati pot aplica completand formularul de pe site-ul Asociatiei DeMers pe care il 
asteptam pe adresa de email AsociatiaDeMers@gmail.com. Vom atasa link in comentarii.
Va rugam sa susțineți campania noastra de strangere de fonduri pentru a achiziționa si 
transporta in Romania echipamente si dispozitive pentru copiii cu dizabilități, donand sau 
distribuind pagina:

Familia  care  primeste  echipamentul  isi  ia  responsabilitatea  utilizarii  lui  in
conditii de siguranta.

Echipamentul  in  cauza  este  donat familiei  tanarului  sau  adultului  cu
dizabilitati  si,  odata  primit,  echipamentul  intra  in  posesia  acestei  familii  cu
solicitarea noastra ca in cazul in care acesta nu mai este necesar, el sa fie donat
unei  alte  persoane  fizice/juridice  in  nevoie  similara.  De  asemenea,  intretinerea
echipamentului cade in sarcina familiei/institutiei pe toata durata utilizarii lui.

Informatii despre voi Da Nu

Sunteti de acord ca Asociatia DeMers sa prezinte
donatorilor si sustinatorilor numele copilului sau
adultului  cu dizabilitati,  varsta si  localitatea de
domiciliu  precum  si  conditia  medicala  si
descrierea  necesitatii  sale  de  a  folosi
echipamentul in cauza?

In caz pozitiv, vom publica aceste informatii pentru ca stim ca
donatorii sunt inspirati sa ajute si sa contribuie financiar atunci
cand  expunem  situatia  copilului/adultului  cu  dizabilitati.  De
aceea este important sa publicam informatiile de baza, acest
fapt  fiind  utilizat  de  toate  fundatiile  care  depind  de  ajutorul
publicului ca sa sustina familiile copiilor cu dizabilitati.

Dupa primirea echipamentului, sunteti de acord
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Informatii despre voi Da Nu

sa oferiti informatii cu privire la utilitatea lui?

Cine completeaza acest formular?

Parintele/asistentul personal/reprezentantul legal

Informatii despre parinte/asistent personal/copilul cu dizabilitati

Nume ___________________________________________________________
Prenume_________________________________________________________
Adresa _________________________________________________________
Numar de telefon__________________________________________________
Email____________________________________________________________
Numele si prenumele tanarului sau adultului cu dizabilitati :

Data nasterii ______________________________________
Diagnosticul principal  :
________________________________________________________________
Va rugam sa descrieti conditia medicala , cateva aspecte relevante ale activitatilor zilnice
si de ce va este necesara utilizarea scaunului rulant:

Termeni si conditii:
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Completand acest formular va dati consimtamantul cu privire la urmatoarele aspecte:
1. Toate informatiile completate in acest formular sunt conforme cu realitatea.
2. Asociatia DeMers nu are obligatia sa asigure echipamentul in cauza ci va selecta o
familie in cadrul proiectului desfasurat.
3. Asociatia DeMers va dona echipament second hand, in prealabil testat si verificat.
4.  Parintele/asistentul  personal  va  informa  Asociatia  DeMers  cu  privire  la  primirea
echipamentului, la montarea lui si la utilizarea lui.
5. Parintele/asistentul  personal va completa si  returna Asociatiei  DeMers formularul  de
primire a echipamentului.

Declaratia aplicantului:
Prin  completarea  acestei  declaratii  si  semnarea  acestui  formular,  eu,
_________________________________________(numele  parintelui/asistentului
personal) sunt de acord cu termenii si conditiile donatiei , confirm ca acest echipament
este  necesar  si  esential  vietii   (numele  tanarului/adultului  cu  dizabilitati)
________________________________________________________________si  confirm
ca acesta indeplineste urmatoarele criterii:

Locuieste in Romania

Are o dizabilitate fizica severa 

Este utilizator de scaun iar echipamentul folosit in prezent este necorespunzator nevoilor
sale fizice. 

 Semnatura :                                                                                 Data:
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