
Formular de inscriere pentru echipament special 
- cada   Arjo Parker   cu acces si reglaj electric -  

(produs folosit, in stare buna)

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 cazi speciale reglabila conceput pentru copiii sau 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.

Cada este utilizata, in stare buna, functiile sale electrice fiind testate. 
Familia care primeste echipamentul isi ia responsabilitatea montarii lui in conditii de

siguranta pentru utilizarea zilnica.
Membrii Asociatiei DeMers vor depune eforturi de a sprijini familia sau institutia cu

informatii privind modul de amplasare, montare si utilizare a cazii, insa este responsabilitatea
familiei sa asigure buna desfasurare a amplasarii, montarii si utilizarii.

Echipamentul  in  cauza este  donat familiei  copilului  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 sa oferiti informatii cu privire la
utilitatea lui?
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Cine completeaza acest formular?

Parintele/asistentul personal/reprezentantul legal al minorului
Se va incercui dupa caz

Adultul cu dizabilitati/asistentul personal/reprezentantul legal
Se va incercui dupa caz

Informatii despre parinte/asistent personal/copilul sau adultul cu dizabilitati

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

Data nasterii ______________________________________
Diagnosticul principal al copilului sau adultului cu dizabilitati:
________________________________________________________________

Va rugam sa descrieti conditia medicala, cateva aspecte relevante ale igienei personale si
cum va poate imbunatati traiul zilnic utilizarea acestei cazi:

Postura este un element foarte important si este necsar ca utilizatorul sa aiba un minim de
sustinere independenta in pozitia sezand. Cada are o forma ergonomica dar nu ofera prin ea insasi
sprijin.

Date depre locuinta unde cada va fi montata:
Cada nu poate fi montata la etajele superioare de bloc de apartamente. Ideal ar fi locuinta la

parter sau individuala. Sunt necesare spatii indeajuns de largi pentru a o putea manipula si duce pe
locul de utilizare.

Trebuie avute in vedere dimensiunile cazii, greutatea acesteia si modul in care poate deservi
si pe restul membrilor familiei in cazul in care in locuinta exista o singura baie.

Detaliile locuintei aplicantului:

Va rugam sa aveti invedere urmatoarele dimensiuni:
 - Lungime in pozitia maxim verticala 1855 mm
 - Lungime in pozitia complet orizontala 1960 mm
 - Latime totala 750 mm
 - Greutate proprie 126 kg – Greutatea maxima a pacientului 210 Kg
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Termeni si conditii:
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 copilului sau adultului cu dizabilitati
  _____________________________________________si  confirm  ca  acesta  indeplineste
urmatoarele criterii:

Locuieste in Romania

Are o dizabilitate fizica severa 

Va rugam sa  atasati  doua fotografii,  una  cu  utilizatorul  si  una  cu  camera  unde va  fi
instalata.

 Semnatura :                                                                                 Data:
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da/nu

da/nu
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