
                                                                                      

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice

Nr. angajaţi prezenţi: 6

Raport de activitate - 16.01. 2020

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

  lucrări  introduse  în  baza  de  date  a  Serviciului  Management  de  Caz  Pentru

Persoane  Adulte  şi  Vârstnice: Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti,  referitor  la

serviciile  de îngrijire la domiciliu,  Sp. Alex.  Obregia privind situaţia pacientului

P.N.,  Asociaţia  de  Proprietari  privind  cazul  domnului  E.V.  şi  cerere  50  de  ani

căsătorie pentru familia R.T. şi I.;

 4 persoane consiliate în vederea sărbătoririi pentru 50 de ani de căsătorie: familia

V.C. si E., familia G.M. si V., familia D.A. si P. şi familia D.A. si G.;

 actualizare  bază  de  date  pentru  beneficiarii  de  beneficii  sociale,  transmisă

serviciului monitorizare;

 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 şi a cazurilor aflate in monitorizare:

trasarea  obiectivelor  şi  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 cu beneficiara L.I.D. – AVVF “ Sfânta Maria”;

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

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

sociale;

 monitorizarea serviciilor, consilierea dnei R.D., beneficiar de servicii de îngrijire la

domiciliu cu privire la propunerea de modificare a gradului  de dependenţă din

semidependent  în  dependent,  discuţii  referitoare  la  serviciile  primite  prin

intermediul  Fundaţiei  pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale,  verificarea modului

de   acordare  a  serviciilor   de  îngrijire  la  domiciliu  conform   contractului  nr.

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

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

îngrijire şi asistenţă, a fişei individuale de îngrijire etc;

 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 şi a cazurilor aflate in monitorizare:

trasarea  obiectivelor  şi  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 beneficiara L.I.D.;

 nota Telefonică – responsabili de caz SASDPDC – caz MG;

 întrevedere manager de caz – dnul. G.M. – caz M.G.;

 nota Telefonică – dna. S.M. – Sef Serviciu D.G.A.S.P.C. Sector 5, Bucureşti

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

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

sociale;

 contactat  asistentul  social  din  cadrul  CIAPV  „Sf.  Ana”  în  vederea  predării

dosarului de internare  M.F.;

 predarea documentaţiei respective reprezentantului CIAPV;

 discuţii purtate cu asistentul social, S.N. din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă

„Sf. Pantelimon” referitor starea medicală a pacientului M.G., în vârstă de 52 de

ani;

 analizare în cadrul echipei a cazului M.G.,  internat în  Spitalul Clinic de Urgenţă

„Sf. Pantelimon”; 

 reanalizarea situaţiei beneficiarilor  de servicii de  îngrijire socio – medicale  CAG;

 consiliere  socială acordată  domnului  C.G.,  acesta  a  solicitat  informaţii  privind

serviciile de îngrijire socio – medicale de natură medicală;

 consiliere  socială  acordată  domnului  S.G.,  acesta  a  solicitat  informaţii  pentru

mama sa, în vârstă de 93 de ani, doamna S.F. privind internarea într-un centru de

îngrijire persoane  vârstnice. A fost îndrumat către DGASMB, totodată i s-a înmânat

lista cu centrele private, întrucât persoana în cauză nu are domiciliul legal pe raza

sectorului 3;

 identificare  soluţii  pentru  doamna  S.F.,  contactat  centre  private/DGASPC

Teleorman;



 discuţie  purtată  cu  reprezentanta  Serviciului  Juridic,  referitor  documentatia

necesară prelungirii actului adiţional beneficiar  CIAPV „Sf. Ana”, a fost informată în

acest sens şi 

 doamna E.P., şef centru CIAPV „Sf. Ana”;

 revizuire şi actualizare dosare management de caz – 31 de beneficiari; 

 discuţii purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 
beneficiarilor C.C., D.V., D.A., G.F. ;

 consiliere socială – 4 beneficiari C.C., D.V., D.A., G.F. ;

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

management de caz - 4 beneficiari G.Z., G.D. G.I.;

 consiliere acordată domnului C.D., domiciliat în strada L, referitor la procedura

de acordare a serviciilor de îngrijire social medicale de natură socială la domiciliu

pentru mama sa;

 consiliere acordată persoanelor din comunitate, cupluri care au sărbătorit 50 ani de 
la căsătorie;

 recalcularea finală a sumelor decontate de către DGASPC pentru serviciile 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. 

II. DEPLASĂRI:

 deplasare Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost;

 Adăpostul pentru Victimele Violenţei în Familie “Sfânta Maria”;

 Asociatia  “Incubatorul Social”;

 deplasare  în  teren  la  adresa  din  strada  C.l.,  domiciliul  doamnei  P.M.,

reevaluare  socilă  servicii  de  îngrijire  social  medicale  de  natură  socială  la

domiciliu;



 deplasare în teren la adresa din strada M, domiciliul doamneu F.S., în vederea

completării fişei socio medicală şi geriatrică, solicitare D.G.A.S.P.C. Sector 2.

III. LUCRĂRI EFECTUATE:

 răspuns  Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti privind  serviciile  de  îngrijire  la

domiciliu.

 ntocmit  proces-verbal  de  predare  –primire  a  dosarului  M.F.,  reprezentantului

CIAPV „Sf. Ana”; 

 întocmit  adresă  către  D.G.A.S.P.C.  Sector  4  –  solicitare  completare  fişa  socio-

medicală, caz V. S. – care se află internată în Sp. Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru

Obregia”;

 întocmit răspuns către  Sp. Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” referitor

modalitatea de soluţionare a cazului V.S.; 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuţiilor purtate cu beneficiarii – 4;

 întocmit  referat  specialitate,  anchetă  socială,  fişa  de  evaluare  socio  medicală  şi

geriatrică dispoziţie acordare servicii de îngrijire social medicale de natură socială la

domiciliu, comunicare acordare servicii de îngrijire social medicale de natură socială

la domiciliu  pentru doamna F.L. ,comunicare dispoziţie de acordare pentru doamna

F.L către Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

 întocmit plan individualizat de îngrijire şi asistenţă pentru doamna F.L., beneficiară

de servicii de îngrijire social medicale de natură social la domiciliu.

           Şef Serviciu MCPAV

    Ion Ghiţulescu      


