
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 6 

 

Raport de activitate - 27.09. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 relaționat interdepartamental cu reprezentanţii Complexului de Servicii Sociale 

pentru Persoane fără Adăpost, Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, 

Registratură, Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

 relaționat cu  domnul H.I., care a dorit informații despre procedura de depunere 

dosar pentru transfer/instituționalizare în cadrul unui centru de îngrijire și 

asistență persoane vârstnice; 

 verificarea bazei de date pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii de 

îngrijire la domiciliu – 19 persoane, introducerea informațiilor actualizate, 

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

şi de încetare;  

 corespondență, scan-uri, xero copii pentru completare dosare persoane în 

evidența S.M.C.P.A.V 

 reactualizarea bazei de date a beneficiarilor de servicii socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu prin intermediul Fundaţiei „Crucea Alb --Galbenă” – 

referitor situaţia veniturilor lunare realizate de către aceştia; 



 

 discuţii purtate cu asistentul social, doamna S.N. din cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” referitor transferul familiei D.M. şi E. în 

cadrul Centrului “Sf. Maria” din Oraşul Mihăileşti, Judeţul Giurgiu; 

 relaţionare cu reprezentantul CIRUDAS, referitor caz D.M.; 

 efectuat corespondenţă – transmitere documentaţie internare către Primăria 

Conţeşti, Judeţul Dâmboviţa, referitor caz B.R.; 

 contactat doamna M.F., în vederea programării anchetei sociale – solicitare 

instituţionalizare; 

 analizarea în cadrul echipei a cazului S.N. de la locuinţa protejată Sf Parascheva 

la CIAPV „Sf. Ana”; 

 completarea în Registrul de internări cazurile analizate în Comisia de internare 

- D.E.şi A.N.  

 întocmit referat, urmare deplasării-revenire în vederea efectuării anchetei sociale 

pentru doamna P.V., la sesizarea doamnei T.G. 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 

beneficiarilor S.M, D.A, V.V, G.I.   

 consiliere socială – 4 beneficiari S.M, D.A, V.V, G.I.      

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

management de caz - 3 beneficiari D.M, R.B, P.C  

 planificarea  cu psihologul 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, funcție și 

de programul în ture al responsabililor de caz; 

 discuții cu Șeful Adăpostului pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta 

Maria”,vizând situația beneficiarei P.I.M, precum și a cazurilor aflate in 

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  



 

 întrevedere manager de caz, parte din echipa multidisciplinară a AVVF “Sfânta 

Maria” și responsabilii de caz  SASDPDC pentru discuții cazuri minori G.G.B. și 

P.G.C.: prezentarea de către managerul de caz a ambelor cazuri, obiectivele 

realizate pana la data prezentei, clarificarea intervenției de specialitate, limite și 

competente, necesitatea întocmirii de către responsabilii de caz SASDPDC a 

Rapoartelor de evaluare, identificarea nevoilor minorilor, întocmirea de Planuri 

de Servicii transmiterea acestora ,a magerului de caz  și echipei AVVF “Sfanta 

Maria, acompanierea victimei, asistarea ei în cadrul institutiilor abilitate pentru 

obtinerea, accesarea drepturilor copilului etc.; 

 documentare legislație în domeniul victimologiei, reinserție socială, strategii, 

politici sociale; 

 contactarea telefonică a unui numar de 7 persoane vârstnice în vederea 

comunicarii invitației de a participa la evenimentul dedicat celor 50 ani de 

căsătorie; 

 contactarea telefonică Asociația Habilitas CRFP, confirmare participare la 

evenimentul ERASMUS+Project SAFE – “A SAFER LIFE FOR OLDER WOMEN”, 

30.09.2019 

 

II. DEPLASĂRI: 

 Deplasare-revenire în vederea efectuării anchetei sociale pentru doamna 

P.V., la sesizarea doamnei T.G.; 

 deplasare Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost 

 deplasare Adăpostul pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta Maria”; 

 

 

 



 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmirea, completarea referatului de reevaluare și a chestionarului de 

evaluare a beneficiarei N.T.; 

 întocmirea, completarea referatului de reevaluareși a chestionarului de 

evaluare a beneficiareiB.M.; 

 întocmit minută, urmare a discuţiei telefonice purtate cu doamna M.F., 

urmeaza să ne anunţe data la care va reveni, în vederea planificării 

anchetei sociale la domiciliu. 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu 

beneficiarii – 4 

 minute; 
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