
 

 
 

                                                                                       

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 4 

 

Raport de activitate - 13.06. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 Planificarea  cu responsabilul de caz D.A. din cadrul Adăpostului pentru Victimele 

Violenței în Familie “Sfânta Maria”, a monitorizarilor în teren, la domiciliile persoanelor 

aflate în perioada post-servicii, respectiv A.A-M., T.M., împreună cu minorii, în săptamana 

18.06.2019-21.06.2019, funcție de programul în ture al responsabilului de caz; 

  discuții cu Șeful Adăpostului pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta Maria”,vizând 

situația beneficiarilor N.I., V.V., precum și a cazurilor aflate în monitorizare: M.F., M.M., 

C.L., P.L., A.A-M., cu minorii acestora ( 9 copii aflați în monitorizare),  trasarea obiectivelor 

de intervenție, comunicarea demersurilor recente, analiza datelor suplimentare, noi linii de 

intervenție și asistență pentru aceste cazuri; 

 comunicare telefonica cu avocat J.P., Asociația “Solwodi”, fixarea unei întrevederi cu 

beneficiara N.I., în perioada 18.06.2019-21.06.2019: reprezentarea legală, proces 

încredintare minor, V.V.; 

 întrevedere manager de caz – asistent social, dna. C.G. – Spitalul Clinic de Urgență pentru 

Copii “Grigore Alexandrescu”: discuții privind  situația socio-medicală a minorilor  

beneficiarei A.A-M., respectarea graficului de recuperare, îngrijire medicala optimă, 

funcție de diagnosticele stabilite pentru cei doi minori; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile beneficiarilor 

S.V., T.V., V.C. ; 

 discuții purtate cu beneficiarii, pentru consilierea acestora – 4 beneficiari ; 
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 planificarea, împreună cu membrii echipei, a următorilor pași ai procesului de 

management de caz- 3 cazuri; 

 întocmire raport întocmire/întrunire echipă multidisciplinară – 2 beneficiari; 

 întocmire Plan Individual de Intervenție – 2 beneficiari; 

 transmiterea unei comunicări: certificat de încadrare în grad de handicap domnului R.I;  

 susţinere şi consiliere oferite doamnei N.O în calitate de fost tutore şi responsabilă de 

întreţinerea interzisului judecătoresc G.D. ; 

 consiliere socială acordată domnului C.T., acesta solicită informaţii pentru tatăl său, C.V., 

privind acordarea de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu, a fost informat că 

tatăl nu se încadrează în criteriile de eligibilitate, întrucât este posesor de certificat de 

încadrare într-un grad de handicap grav cu asistent personal; 

 contactat doamna S.I., preşedinta Asociaţiei de Proprietari din Str. G.Ş. nr.10, referitor 

efectuare anchetă socială la domiciliul domnului C.I.; 

 legătura telefonică cu doamna D. M., referitor la clarificarea situaţiei surorii sale, doamna 

N.G., aceasta figurează în evidenţele instituţiei noastre cu cerere de internare, însă 

actualmente locuieşte pe raza sectorului 2; 

 contactat telefonic preşedintele Asociaţiei de Proprietari din Str. L.R. nr. 29, precum şi 

membrii comitetului în vederea soluţionării cazului I.E.; 

 contactat telefonic reprezentanta Centrului Sfânta Teodora, A.P., aceasta confirmă că 

doamna I.E. figurează cu dosar de internare; 

 consilierea dnei M.I. cu privire la solicitarea ca soţul M.N. să fie internat într –un centru de 

îngrijire şi asistenţă; convingerea şi îndrumarea spre servicii alternative la domiciliu în 

vederea prevenirii instituţionalizării ; 

 verificarea modului de  acordare a serviciilor  de îngrijire la domiciliu conform  

contractului nr. 53449/04.06.2018 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale ; 

 calcule financiare privind costul lunar, contribuţia beneficiarilor şi contribuţia DGASPC 

referitor la  serviciile de îngrijire la domiciliu; 
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 discuţii telefonice cu reprezentantul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 

referitor la documentaţia primită pentru verificarea şi decontarea sumelor aferente 

acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru luna mai. 

 

II. DEPLASĂRI: 

 

 Adăpostul pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta Maria”; 

 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”; 

 Complexul de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost 

 adresa din Str. L.R. nr. 29 în vederea efectuării evaluării sociale pentru numitul I.E. ; 

 adresa din Str. G.Ş., nr.10, în vederea efectuării evaluării sociale pentru numitul C.I. 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

  

 Răspuns sesizare Asociaţia de Proprietari din Str. Jean Steriadi nr. 29, Secţia 13 Poliţie şi 

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti în legătură cu situaţia ap. 49. ; 

 întocmit minută, urmare a discuţiei telefonice purtate cu asistentul social, S.N. din 

cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă “Sfântul Pantelimon”, referitor demersurile de 

transfer ale pacientului  C.I. într-un cămin privat; 

 întocmit referat de deplasare cu privire la situaţia de risc în care se află domnul C.I., 

urmare a sesizării Asociaţiei Proprietari din Str. G.Ş., nr.10; 

 întocmit referat de deplasare referitor la demersurile întreprinse în vederea 

soluţionării cazului I.E., urmare a adresei Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

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

 raport întâlnire echipă multidisciplinară – 2; 

 plan Individual de Intervenție - 2;     
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  întocmit negaţie pentru doamna I.E., în vederea internării acesteia în cadrul 

Centrului “Sfânta Teodora”. 

 

 

                               Şef Serviciu MCPAV 

      Ion Ghiţulescu                                                             


