
                                                                                      

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice

Nr. angajaţi prezenţi: 6

Raport de activitate - 21.01. 2020

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

 planificarea  în cadrul Adăpostului pentru Victimele Violenţei în Familie “Sfânta

Maria”, a monitorizarilor în teren, la domiciliile persoanelor aflate în perioada post-

servicii, funcţie de programul în ture al responsabililor de caz;

  discuţii cu Șeful Adăpostului pentru Victimele Violenţei în Familie “Sfânta Maria”,

vizând situaţia beneficiarei M.G., L.I.D, precum și a cazurilor aflate in monitorizare:

trasarea  obiectivelor  și  mijloacelor  de  intervenţie,  comunicarea  demersurilor

recente, analiza datelor suplimentare, resurse comunitare/institutionale;

 întrevedere manager de caz cu asistent social I.G. – AVVF “ Sfânta Maria”;

 întrevedere manager de caz cu psihologul S.R. - AVVF “ Sfânta Maria”;

  întrevedere manager de caz  - beneficiara M.G. - AVVF “Sfânta Maria”;



 documentare legislaţie în domeniul victimologiei, servicii sociale, strategii, politici

sociale;

 revizuire și actualizare dosare management de caz – 31 de beneficiari 

 discuţii purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 
beneficiarilor P.L., P.F., P.C., P.S.C. ; 

 consiliere socială – 4 beneficiari P.L., P.F., P.C., P.S.C. ; 

 planificarea,  împreună cu membrii  echipei,  a  următorilor pași  ai  procesului  de

management de caz - 4 beneficiari P.I., R.P., S.S., S.M. ; 

 monitorizarea serviciilor, consilierea dnei M.N., beneficiară de servicii de îngrijire la

domiciliu  cu  privire  la  situaţia  de  semidependenţă  în  care  se  află,  discuţii

referitoare  la  serviciile  primite  prin  intermediul  Fundaţiei  pentru  Dezvoltarea

Serviciilor  Sociale,  aplicarea  chestionarului  de satisfacţie;  verificarea  modului  de

acordare  a  serviciilor   de  îngrijire  la  domiciliu  conform   contractului  nr.

61712/10.06.2019, încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia

Copilului Sector 3 și Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a planului de

îngrijire și asistenţă, a fișei individuale de îngrijire etc;

 monitorizarea  serviciilor  de  îngrijire  la  domiciliu  pentru  dna.  F.V.I.,  verificarea

corectitudinii  tipurilor  de  servicii  desfășurate  la  domiciliul  acesteia,  respectarea

intervalului orar, discuţii cu privire la aplicabilitatea chestionarului de satisfacţie;

verificarea  modului  de  acordare a serviciilor   de îngrijire  la  domiciliu conform

contractului  nr.  61712/10.06.2019,  încheiat  între  Direcţia  Generală  de  Asistenţă

Socială  șiProtecţia  Copilului  Sector  3  și  Fundaţia  pentru  Dezvoltarea  Serviciilor

Sociale;

 monitorizarea  serviciilor  de  îngrijire  la  domiciliu  pentru  dna.  O.A,  verificarea
corectitudinii  tipurilor  de  servicii  desfășurate  la  domiciliul  acesteia,  respectarea
intervalului orar, discuţii cu privire la aplicabilitatea chestionarului de satisfacţie;
verificarea  modului  de  acordare a serviciilor   de îngrijire  la  domiciliu conform
contractului  nr.  61712/10.06.2019,  încheiat  între  Direcţia  Generală  de  Asistenţă
Socială  șiProtecţia  Copilului  Sector  3  și  Fundaţia  pentru  Dezvoltarea  Serviciilor
Sociale;



 monitorizarea serviciilor, consilierea dnei B.A, beneficiară de servicii de îngrijire la

domiciliu  cu  privire  la  situaţia  de  semidependenţă  în  care  se  află,  discuţii

referitoare  la  serviciile  primite  prin  intermediul  Fundaţiei  pentru  Dezvoltarea

Serviciilor  Sociale,  aplicarea  chestionarului  de satisfacţie;  verificarea  modului  de

acordare  a  serviciilor   de  îngrijire  la  domiciliu  conform   contractului  nr.

61712/10.06.2019, încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia

Copilului Sector 3 și Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

 verificarea bazei de date pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii de

îngrijire  la  domiciliu  –  24  persoane,  introducerea  informaţiilor  actualizate,

modificări aduse în cazul persoanelor pentru care s-a dispus măsura de admisie -

şi de încetare; 

 discuţii purtate cu S.N. - Sp Pantelimon ref caz M.G, a părăsit spitalul;

 discuţii cu as soc. M.P.- Sp.Obregia ref caz D. E.;

 consiliere dna v.c, beneficiar CAG - predat plan intervenţie.

II. DEPLASĂRI:

 deplasare Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost;

 Adăpostul pentru Victimele Violenţei în Familie “Sfânta Maria”;

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

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

domiciliu  conform  contractului  încheiat  între  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  și

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

61712/10.06.2019;

 deplasare  în  teren  la  domiciliul  dnei  O.A.,  persoană  vârstnică  aflată  în  evidenţa

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

domiciliu  conform  contractului  încheiat  între  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  și



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

61712/10.06.2019;

 deplasare în teren la domiciliul dnei F.V.I, persoană vârstnică aflată în evidenţa 
Serviciului Management de Caz, reevaluare și monitorizare servicii de îngrijire la 
domiciliu conform contractului încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă și 
Protecţia Copilului Sector 3 și Fundaţia pentru  Dezvoltarea Serviciilor Sociale nr. 
61712/10.06.2019;

 deplasare  în  teren  la  domiciliul  dnei  B.A,  persoană  vârstnică  aflată  în  evidenţa

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

domiciliu  conform  contractului  încheiat  între  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  și

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

61712/10.06.2019;

 deplasare în teren str  B.C. nr 1 - reevaluare socială dna L. D.; 

 deplasare în teren str. L nr.20- monitorizare D.F., predare recomandare; 

 deplasare în teren bd. N.G. nr. 43, reevaluare V.C,;

 deplasare în teren bd N.G. nr 34, preluare recomandare. 

III. LUCRĂRI EFECTUATE:

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuţiilor purtate cu beneficiarii

CUPA - 4

           Şef Serviciu MCPAV

    Ion Ghiţulescu      


