
 

 
 

                                                                                      

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 6 

 

Raport de activitate - 26.09. 2019 

 

I.  ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 relaționat interdepartamental cu reprezentanţii Centrului de Servicii Sociale pentru 

Persoane fără Adăpost, Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, Registratură, Serviciul  

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

 relaționat cu  domnul A.M., care a dorit informații despre procedura de depunere dosar 

pentru transfer/instituționalizare în cadrul unui centru de îngrijire și asistență persoane 

vârstnice; 

  relaționat cu doamna N.C., care a dorit să fie informată despre procedeul de furnizare de 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru bunica, doamna D.D., persoană singură în etate de 

76 ani; 

  relaționat cu domnul  B.R.,  care a dorit informații despre procedura de depunere dosar 

pentru împlinirea celor 50 de ani de la data căsătoriei; 

 Întocmit referat, urmare deplasării la domiciliul familia F.I. şi F., în vederea anunţării 



 

participării la evenimentul pentru sărbătorirea a 50 de ani de la căsătorie; 

 întocmit referat, urmare deplasării la domiciliul doamnei G.I.; 

   întocmit referat, urmare deplasării la domiciliul doamnei P.V. 

 consiliere socială – 3 beneficiari P.M, P.S., N.V.,    

 furnizare telefonică de informații cu privire la procedurile de admisie în centrele de 

vărstnici ale D.G.A.S.P.C. 3 – 3 beneficiari G.M., G.Z., O.M. 

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

management de caz - 3 beneficiari D.M., G.V., I.P.M. 

 contactare telefonică beneficiari pentru anunțare eveniment festiv 50 de ani de 

căsătorie – 5 familii. 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare în teren la adresa din str. B.B.,domiciliul doamnei R.D., beneficiară de 

servicii de îngrijire social medicale de natură socială la domiciliu în vederea 

reevaluării sociale; 

 deplasare în teren la adresa din str. B.B., domiciliul doamnei N.T., beneficiară de 

servicii de îngrijire social medicale de natură socială în vederea reevaluării sociale; 

 deplasare în teren la adresa din str. D, domiciliul doamnei M.E.V., beneficiară de 

servicii de îngrijire social medicale de natură socială la domiciliu în vederea 

reevaluării sociale; 



 

 deplasare-revenire în vederea efectuării anchetei sociale pentru doamna P.V., la 

sesizarea doamnei T.G.; 

 deplasare în vederea anunţării participării la evenimentul pentru sărbătorirea a 50 de 

ani de la căsătorie, pentru familia F.I. şi F., familia neavând telefon pentru a putea fi 

contactată. 

 deplasare sediul Complex Servicii Sociale Persoane Fără Adăpost şi Adăpost Sf. Maria 

pentru activităţi de management de caz; 

 deplasare Strada Sborului pentru evaluare socială P.L.; 

 deplasare Strada Maximilian Popper pentru anunțare eveniment festiv F.I. 

 

III.  LUCRĂRI EFECTUATE: 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii -3; 

 note telefonice – 3; 

 referate deplasare - 2; 

 întocmirea, completarea referatului de reevaluare și a chestionarului de evaluare a 

beneficiarei R.D; 

 întocmirea, completare referatului de reevaluare și a chestionarului de evaluare a 

beneficiarei N.T; 

 întocmirea, completarea referatului de reevaluare și a chestionarului de evaluare a 

beneficiarei M.E.V; 
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