
 

 
 

                                                                                       

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 5 

 

Planificări activităţi - 06.08. 2019 

 

I. PALNIFICĂRI ACTIVITĂŢI: 

 

 deplasare în teren la domiciliul dnei R.V., persoană vârstnică aflată în situație de 

dependență, în vederea evaluării sociale, identificării nevoilor şi luare măsurilor de 

asistenţă socială adecvate; solicitare din partea Consiliului Judeţean Brăila, Muzeul 

Brăilei Carol I; 

 deplasare în teren la domiciliul dnei P.M.M., persoană vârstnică aflată în evidenţa 

Serviciului Management de Caz, reevaluare şi monitorizare servicii de îngrijire la 

domiciliu conform contractului încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă şi 

Protecţia Copilului Sector 3 şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale nr. 

61712/10.06.2019; 

 deplasare în teren la domiciliul dnei D.G., persoană vârstnică aflată în evidenţa 

Serviciului Management de Caz, reevaluare şi monitorizare servicii de îngrijire la 

domiciliu conform contractului încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă şi 

Protecţia Copilului Sector 3 şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale nr. 

61712/10.06.2019; 

 actualizare informații de pe site-uri de specialitate, referitoare la noi hotărâri, ordine 

care fac  obiectul activitaților conform fișei de post ; 

 discuții cu respondenții direcți interesați pe marginea legislației în vigoare conform 

specificului organizației; 

 deplasare monitorizare caz doamna W.G.; 
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 înregistrat documente în baza de date a Serviciului Management de Caz Pentru 

Persoane Adulte şi Vârstnice; 

 consiliere 50 de ani de căsătorie şi instituţionalizare; 

 contactat asistenţii sociali din spitale pentru cazurile aflate în lucru ; 

 deplasare la adresa din Strada L.V.,domiciliuldomnului R.V., persoană vârstnică 

aflată în situație de dependență, persoană vulnerabilă, sesizare electronică, în 

vederea evaluării sociale, identificării nevoilor şi luare măsurilor de asistenţă socială 

adecvate;  

 contactat reprezentantul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Pr. Dr. Alexandru  Obregia” 

cu privire la soluţionarea cazului M.F.; 

 deplasare în teren-cazul P.C., monitorizării post-reintegrare; 

 consiliere socială acordată persoanelor din comunitate, care solicită informaţii 

privind serviciile oferite de către instituţia noastră. 

 

 

                             Şef Serviciu MCPAV 

      Ion Ghiţulescu                                                             


