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1. Administrarea disciplinei
Evaluare, monitorizare şi supervizare
în asistenţa socială

Denumirea disciplinei

Forma
de Sem. Nr.
învăţământ
credite
Asistenţă socială 4
4
Studii
cu
frecvenţă la zi
Asistenţă Socială 6
4
Studii
cu
frecvenţă redusa

Total ore
auditoriale
60

26

St.ind.dir
60

Ore
prel.
30

Ore
sem.
30

Ore Forma
lab. evaluare
Examen
oral

94

14

12

-

Examen
oral
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II. Integrarea disciplinei în programul de studii
Actualmente practica asistenț ei sociale a început să aplice o metodă nouă, folosită în
domeniul protecţiei şi asistenţei populaţiei aflate în dificultate. Această metodă este denumită în
diferite ț ări în felul său: sprijinul clientului, gestionarea serviciilor sociale, social casework,
social group work,, community, administration in social etc. În Republica Moldova această
metodă se numeș te managementul de caz. Managementul de caz presupune o strategie de
organizare şi coordonare individuală a ajutorului social. Procesul managementului de caz este
centrat pe obț inerea rezultatelor planificate, prin intervenţia socială, colectarea datelor, analiza
şi interpretarea

acestora.1 Asistentul social acț ionînd în calitate de manager de caz, ajută

oamenilor să primească anume acea susţinere de care are nevoie beneficiarul.

Principalul

avantaj al acestei metodologii este diminuarea distanț ei dintre beneficiar şi serviciile sociale.2
Managementul de caz reprezintă o strategie de lucrul a asistentului social prin care se realizează
evalaurea, intervenţia, coordonarea sau monitorizarea tuturor serviciilor şi activitaț ilor
profesionale necesare pentru rezolvarea problemelor specifice ale beneficiarilor.
Disciplina dată urmăreşte să familiarizeze studenţii de la specialitatea menţionată cu
etapele instrumentării cazului în domeniul asistenţei sociale. De asemenea această disciplină
universitară are menirea de-a face o caracteristică amplă a metodologiei asistenţei sociale a
beneficiarilor în contextul managemetului de caz.
Pe parcursul acestui curs studenţii vor dobîndi cunoştinţe vizînd evaluarea, intervenţia,
referirea, monitorizarea şi supervizarea în asistenţa socială. La nivel de competenţe viitorii
asistenţi sociali vor învăţa să evalueze, să monitorizeze beneficiarul precum şi să elaboreze
planul individualizat de intervenţie şi referire a beneficiarului în funcţie de necesităţile acestuia.
Un alt palier al abilităţilor ţine de elaborarea şi instrumentarea dosarelor beneficiarilor în
cadrul managementului de caz. Un rol deosebit se atribuie metodologiei arhivării şi păstrării
actelor cu conţinut personal.
Un modul specific în formarea viitorului specialist este supervizarea în asistenţa socială,
care vine să familiarizeze cu specificul activităţilor de supervizare la care pot apela în calitate de
asistenţi sociali şi nu în ultimul rînd să-i motiveze pentru continuarea studiilor la ciclul II la
specializarea „Supervizare în asistenţa socială” şi obţinerea calificării de supervizor în domeniu.
Disciplina se va promova la studii cu frecvenţă la zi şi studii cu frecvenţă redusă
conform planului de învăţămînt.

1

Managementul de caz în asistenț a socială. Ghidul asistentului social . Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi
Copilului din Republica Moldova cu suportul proiectului „Susţinere în acordarea unor servicii de asistenţă socială
eficiente şi durabile", finanţat de DFK) / SIDA, 2009.
2

Ibidem.
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III. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
Scopul disciplinei este de a dezvolta la viitorii asistenţi

sociali

abilităţi de

evaluare/reevaluare, intervenţie, monitorizare şi supervizare a beneficiarului în cadrul
mangenetului de caz, în vederea oferii serviciilor de asistenţă socială de calitate, axate pe
necesităţile acestora.
Competenţe cognitive:


Înţelegerea esenţei şi a etapelor managemetului de caz;



Conştientizarea şi înţelegerea metodologiei managementului de caz în asistenţa socială a
persoanelor în dificultate;



Cunoaşterea

abordărilor teoretice ale noţiunilor de evaluare, monitorizare, intervenţie,

referire în asistenţa socială;


Înţelegerea specificului şi necesităţii supervizării în asistenţa socială.
Explicare şi interpretare:



Explicarea şi ilustrarea diferitor etape ale managemetului de caz în funcţie de tipul de caz al
beneficiarului;



Interpretarea datelor acumulate în cadrul evaluării şi reevaluării beneficiarului;



Interpretarea şi argumentarea avantajelor şi dezavantajelor utilizării supervizării în asistenţa
socială;



Explicarea necestăţii referirii în contextul serviciilor sociale în funcţie de tipul de caz al
beneficiarului.
Instrumental – aplicativ:



Aplicarea în situaţii practice concrete a instrumentelor managemetului de caz în dependenţă
de trebuinţele şi nevoile beneficiarului/ beneficiarilor, de tipul de caz şi în corelaţie cu
etapele managementulului de caz;



Alcătuirea şi revizuirea planului individualizat de acţiune în asistenţa socială a beneficiarului;



Aplicarea sistemului naţional de referire în soluţionarea problemelor beneficiarului;



Aplicarea în activitatea practică a metodelor şi tehnicilor de evaluare, monitorizare şi
intervenţie în lucru la nivel individual cu beneficiarul.

4

Atitudinale:


Dezvoltarea responsabilităţii în cadrul intervenţiei, evaluării şi monitorizării beneficiarilor;



Conştientizarea de către studenţi a necesităţii respectării confidenţialităţii, a principiilor
asistenţei sociale şi a modului corect de raportare la posibilele situaţii ale beneficiarului;



Formarea responsabilităţii faţă de propria formare profesională în cadrul supervizării;
IV. Finalităţile cursului:
La finisarea studierii cursului studentul v-a fi capabil:
- să identifice, să evaluieze, să monotorizeze şi să asiste beneficiarii de diferite categorii.
-să elaboreze şi să implementeze planul individualizat de asistenţă al beneficiarilor.
- să refere şi să asiste beneficiarii

în cadrul serviciilor sociale comunitare şi de

specializare înnaltă.
-să elaboreze, să completeze dosarul beneficiarului în confermitate cu managementul de
caz.
-să deţină abilităţi practice în instrumentarea şi documentarea cazului beneficirarului.
- să înţeleagă importanţa şi necesitatea supervizării în cadrul activităţii sale profesionale.
V. Competenţe prealabile/ precondiţii:
- cunoaşte categorile de beneficiari ai asistenţei sociale;
-manifestă atitudine pozitivă şi toletantă faţă toate categoriile de beneficiari;
- este familiarizat cu codul etic şi fişa de post al asistentului social comunitar;
-cunoaşte motodele şi tehnicile de luctu cu benficiarii în contextul serviciilor sociale;
Conţinutul cursului: Managementul de caz în asistenţa socială a cazului. Evaluarea în
asistenţa socială a cazului. Intervenţia în asistenţa socială a cazului. Monitorizarea în asistenţa
socială a cazului. Reevalaurea şi închiderea caului beneficiarului. Mecanismul de referire a
cazului în sistemul de servicii sociale. Metodologia completării dosarelor beneficiarilor.
Supervizarea profesională în asistenţa socială.
Strategii didactice :
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată.
Seminar: metoda stelară; metoda 6/3/5; dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup,
descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor, studiu de caz, joc de rol, asaltul de idei.
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VI. Calendarul de desfăşurare a cursului
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri şi seminare
Unităţile tematice ale cursului
Te

Studii cu

Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială

frecvenţă
la zi

Plan (puncte de reper, aplicaţii practice pentru seminare)

Prelegeri

Seminare

redusă

Seminare

1.

frecvenţă

Prelegeri

ma

Managementul de caz în asistenţa socială

2

2

1

-

cadrul activităţii 2

2

1

2

1.Managementul de caz ș i rolurile asistentului social
2.Indicatorii al calităț ii managementului de caz.
3.Funcț iile, obiectivele ș i sarcinile managementului de caz.
4.Managementul de caz- între abilitare personală ș i facilitare
socială.
Aplicaţii practice:
-

Elaboraţi schema conceptual-logică a managementului de
caz în asistenţa socială.

-

Elaboraţi o listă a indicatorilor de evaluare a eficienţei
managementului de caz.

-

Analizaţi rolul şi funcţiile asistentului social în cadrul
managementului de caz.

2.

Administrarea managementului de caz în
asistentului social
1.Etapele managementului de caz.

2. Metodele şi tehnicile aplicate în asistenţa socială corelete cu
etapele managementului de caz
Aplicaţii practice:
- Prezentaţi schematic etapele managementului de caz;
-Stabiliţi un cooraport dintre etapele managementului de caz şi
instumentele aplicate la fiecare etapă;
-Prezentaţi

metodele şi tehnicile utilizate la fiecare etapă a

instrumentării cazului.
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3.

Evaluarea în asistenţa socială

6

6

2

2

4

4

2

2

4

2

2

2

1. Delimitări conceptuale vizînd evaluarea în asistenţa socială
2. Evaluarea iniţială a cazului
3. Evaluarea complexă a cazului
4. Evaluarea adultului
5. Evaluarea familiei cu copii
6. Evaluarea familiei cu copii cu disabilităţi
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de evaluare în funcţie de tipul de caz şi de
etapa de instrumentare a acestuia.
-Elaboraţi un tabel în care să refrelctaţi tipul de evaluare în funcţie
de tipul de caz;
-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de evaluare.
4.

Intervenţia în asistenţa socială
1. Teoria generala a intervenţiei
2. Niveluri de intervenţie în practica asistenţei sociale
3. Tipurile şi formele intervenţiilor
4. Metodologia elaborării planului de intervenţie
5. Acordul cu beneficiarul ca parte componenetă a intervenţiei
6. Intervenţia propriu-zisă în cadrul managementului de caz
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de intervenţie în funcţie

de etapa de

instrumentare a acestuia.
-Selectaţi tipul de intervenţie în funcţie de tipul de caz;
-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de intervenţie.
- Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: contractul cu
beneficarul.
5.

Monitorizarea în asistenţa socială a cazului
1. Monitorizarea cazului beneficiarului
2. Reevaluarea cazului beneficiarului
3.Închiderea cazului beneficiarului
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de monitorizare în funcţie

de etapa de

instrumentare a acestuia.
- Promovaţi simulări în baza studiilor de caz:

etapa de

monitorizare, de reevaluare, de închidere a cazului.
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- Listaţi situaţiile în care puteţi lua decizia în vederea închiderii
cazului beneficirului.
-Specidicaţi cînd şi cum are loc reevaluarea cazului beneficiarului.
6.

Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale
1. Delimitări conceptuale vizînd sistemul de

4

2

cadrul 4

6

2

2

referire a cazului

2. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale
la nivel comunitar
3. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale
la nivel raional
4. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale
la nivel naţional
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de referire în funcţie a cazului în cadrul
serviciilor de asistenţă socială.
-Realizaţi un tabel în care a-ţi include serviciile la care putem
referi beneficiarul în funcţie de tipul de caz şi nivelul
mecanismului de referiretem de referire;
-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: referirea cazului în
cadrul serviciilor de asistenţă socială.
7.

Instrumentarea

dosarelor

beneficiarilor

în

4

managementului de caz
1.Structura dosarul beneficiarului
2.Ghid pentru completarea Fişei iniţiale a cazului
3.Ghid pentru completarea Fişei de deschidere a cazului
4.Ghid pentru completarea Fişei de evaluare individuală
5.Ghid pentru completarea Raportului de întrevedere
6.Ghid pentru completarea Istoricului social
7.Ghid pentru completarea Anchetei sociale/Evaluarea iniţială
8.Ghid pentru completarea Planului individual de permanenţă
9.Ghid pentru utilizarea Contractului de intervenţie/Acord cu
beneficiarul
10.Ghid pentru utilizarea Planului de Intervenţie
11.Ghid pentru completarea Referatului de necesitate
12.Referatul de situaţie. Ghid pentru construirea “referatului de
situaţie”
13.Ghid pentru completarea Fişei de închidere a cazului
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Aplicaţii practice:
Elaboraţi un studiu de caz;
Selectaţi instrumentele necesare în procesul de asistenţă a
beneficiarului (în baza studiului de caz);
Promovaţi simulări în baza studiilor de caz ale diferitor etape ale
managenetului de caz;
Completaţi instrumentele necesare în baza datelor acumulte în baza
simulărilor;
Completaţi în baza studiului de caz dosarul beneficiarului;
Supervizarea profesională în asistenţa socială

8.

4

2

2

2

30

30

12

14

1. Definirea conceptului, scopului şi a pricipiilor supervizării
profesionale în asistenţa socială
2. Funcţiile supervizării profesionale
3. Tipurile de supervizare profesională
4. Mecanisme de colaborare ale asistentului social comunitar cu
supervizorul
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de aplicate în cadrul supervizării;
-Realizaţi

o schemă care ar reflecta esenţa

şi necesitatea

supervizării profesionale în asistenţa socială;
-Realizaţi analiza SWOT a procesului de supervizare profesională
în asistenţa socială.

Nr .

VI. Activităţi de lucru individual
Tema

Activitatea

temei

nr.
de
ore

1.

Managementul de caz în asistenţa Elaboraţi un glosar de termeni în
socială
domeniul managementului de caz în

6

asistenţa socială
2.

Administrarea managementului Analizaţi etapele managementului de
de caz în
cadrul activităţii
caz şi elaboraţi o schemă care ar
asistentului social
reprezenta procedura managenerului de

6

caz.
Realizaţi un studiu de caz în care să
9

includeţi

problemele

sociale

şi

psihologice ale persoanelor potenţiale
beneficiari ai asistenţei sociale
3.

Analizaţi etapa de evalaure în asitenţa

Evaluarea în asistenţa socială

6

socială.
Elaboraţi o listă a deosebirilor şi
asemănărilor

evaluării

iniţiale

şi

evaluării complexe în asistenţa socială.
Elaboraţi schema serviciilor sociale
pentru tipul de caz elaborat şi analizat.

Intervenţia în asistenţa socială

4.

6

Elaboraţi un plan de intervenţie pentru
cazul elaborat.
5.

Monitorizarea în asistenţa socială a Identiifcaţi deosebirile între etapa de
cazului
monitorizare şi reevaluare a cazului.

6

6.

Mecanismul de referire a cazului Completaţi fişa de referire a cazului în
în sistemul de servicii sociale
cadrul mecanismului de referire.(în baza

6

studiului de caz.)
Metodologia completării dosarelor
beneficiarilor

7.

Definitivaţi

structura

dosarului

în

10

funcţie de tipul de caz analizat.
Completaţi

dosarul

conform

tutror

rigorilor.
8.

Supervizarea
profesională
asistenţa socială

în

Argumentaţi necesitatea supervizării în
asistenţa socială.

6

Identificaţi situaţiile în care asistentul
social poate apela la supervizor.
Total

60

VIII. Modul de evaluare:

Nota finală se compune din nota la examen( se vor examina conţinuturi teoretice, practice şi
evaluarea dosarelor beneficiarilor) şi nota pentru activitate pe parcursul semestrului la
prelegeri(lucrări de control) de la seminar, conform regulamentului în vigoare.
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IX. Resurse informaţionale ale cursului
1. Asistenţa socială în contextul transformărilor din Republica Moldova. / Maria Bulgaru,
Nicolae Sali – Chişinău: „Cu drag”, 2008.
2. Bulgaru M. Dilion M. Concepte fundamentale al asistenţei sociale
3. Instruirea asistenţilor sociali comunitari. Suport de curs.
4. Miftode V. Fundamente ale Asistenţei sociale

Chişinău: 2000.

Chişinău: 2007.

Bucureşti: 1999.

5. Suport de curs pentru instruirea iniţială a asistenţilor sociali comunitari.Chişinău: 2009.
6. Tratat de asistenţă socială / Mircea Alexiu, Cristian Bocancea, Venera Bucur; coord. George
Neamţu. – Iaşi: Polirom, 2003.
7. Ghid de implementare a mecanismului de supervizare în asistenţa socială; MMPSF; Chişinău
2009, 30 pag.
8. Ghid de aplicare practică a macanismului de referire a cazului în sistemul de servicii sociale;
MMPSF; Chişinău 2009, 30 pag.
9. Ghidul asistentului social Managementul de caz; MMPSF; Chişinău 2009, 30 pag.
10. MANUAL DE BUNE PRACTICI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ COMUNITARĂ; Material
elaborat de către World Vision România - Biroul Iaşi în cadrul proiectului “Formarea
lucrătorilor sociali din mediul rural “
11. М.В. ФИРСОВ, Е.Г. СТУДЕНОВА Теория социальной работы УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ ВУЗОВ; Москва; «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»; «Московский
государственный социальный университет» 2001;
12. http://www.mpsfc.gov.md/md/documente/
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1.

Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

4

8.

Pregătire prezentări orale

2

2.

Studiu după manual, suport de curs

12

9.

Pregătire examinare finală

8

3.

Studiul bibliografiei minimale indicate

4

10. Consultaţii

4

4.

Documentare suplimentară în bibliotecă

4

11. Documentare pe teren

2

5.

Activitate specifică de pregătire

4

12. Documentare pe INTERNET

2

8

13

6

14. …

(ore): elaborarea schemelor
6.

Elaborarea şi completarea dosarului

Alte activităţi

-

beneficiarului
7.

Pregătire lucrări de control

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

60
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Chestionar de evaluare finală
1. Enumeraţi etapele managemetului de caz în asistentenţa socială
2. Expilicaţi cum se realizează identificarea şi înregistrarea cazului
3. Prezentaţi conceptul de evaluare în asistenţa socială
4. Prezentaţi etapele evaluării în asistenţa socială
5. Prezentaţi formele evaluării în asistenţa socială
6. Caracterizaţi evaluarea iniţială în asistenţa socială
7. Caracterizaţi evaluarea complexă în asistenţa socială
8. Prezentaţi specificul evaluării familiei cu copii
9. Prezentaţi specificul evaluării adultului
10. Expuneţi ce este intervenţia în asistenţa socială
11. Enumeraţi formele şi etapele intervenţiei în asistenţa socială
12. Prezentaţi planul individualizat de asistenţă a beneficiarului
13. Expuneţi modalităţile de responsabilizare a beneficairului
14. Expuneţi ce este monitorizarea în asistenţa socială
15. Explicaţi cînd, de ce şi cum are loc revederea cazului
16. Explicaţi cînd, şi cum are loc închiderea cazului
17. Prezentaţi conceptul de supervizare în asistenţa socială
18. Explicaţi tipurile de supervizare în asistenţa socială
19. Expuneţi structura dosarului beneficiarului
20. Prezentaţi mecanismul de referire a cazului în contextul serviciilor sociale
21. Analizaţi instrumentele de evaluare şi intervenţie în asistenţa socială
22. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz:
registrul de evidenţă a cazurilor
23. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa
iniţilă a cazului
24. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
deschidere a cazului
25. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
evaluare iniţială
26. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managenetului de caz: fişa
evaluării familiei cu copii
27. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
evaluare a adultului
28. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
evaluare a familiilor cu copii cu disabilităţi
12

29. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
evaluare a copilului cu disabilităţi
30. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa
planului individualizat de asistenţă
31. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
reintegrare socială
32. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa
planului individualizat de asistenţă a copilului cu disabilităţi
33. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa
planului de permenenţă
34. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
monitorizare a cazului
35. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
reevaluare a cazului
36. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
închidere a cazului
37. Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz: fişa de
acord cu beneficiarul

38.Analizaţi modalitatăţile de aplicare a instrumentelor în cadrul managemetului de caz:
formularul de referire a cazului spre alte servicii sociale
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Conţinutul orelor practice
Evaluare, monitorizare şi supervizare în asistenţa socială
Studii cu frecvenţă la zi
Semestrul 4: seminare – 30 ore
Tema 1: Managementul de caz în asistenţa socială 2 ore
1.Managementul de caz ș i rolurile asistentului social
2.Indicatorii al calităț ii managementului de caz.
3.Funcț iile, obiectivele ș i sarcinile managementului de caz.
4.Managementul de caz- între abilitare personală ș i facilitare socială.
Aplicaţii practice:
-

Elaboraţi schema conceptual-logică a managementului de caz în asistenţa socială.

-

Elaboraţi o listă a indicatorilor de evaluare a eficienţei managementului de caz.

- Analizaţi rolul şi funcţiile asistentului social în cadrul managementului de caz.
Tema 2: Administrarea managementului de caz în cadrul activităţii asistentului social 2
ore
1.Etapele managementului de caz.
2. Metodele şi tehnicile aplicate în asistenţa socială corelete cu etapele managementului de caz
Aplicaţii practice:
- Prezentaţi schematic etapele managementului de caz;
-Stabiliţi un cooraport dintre etapele managementului de caz şi instumentele aplicate la fiecare
etapă;
-Prezentaţi

metodele şi tehnicile utilizate la fiecare etapă a instrumentării cazului

Tema 3: Evaluarea în asistenţa socială
1. Delimitări conceptuale vizînd evaluarea în asistenţa socială
2. Evaluarea iniţială a cazului
3. Evaluarea complexă a cazului
4. Evaluarea adultului
5. Evaluarea familiei cu copii
6. Evaluarea familiei cu copii cu disabilităţi
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de evaluare în funcţie de tipul de caz şi de etapa de instrumentare a
acestuia.
-Elaboraţi un tabel în care să refrelectaţi tipul de evaluare în funcţie de tipul de caz;
-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de evaluare.
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Tema 4: Intervenţia în asistenţa socială 4 ore
1. Teoria generala a intervenţiei
2. Niveluri de intervenţie în practica asistenţei sociale
3. Tipurile şi formele intervenţiilor
4. Metodologia elaborării planului de intervenţie
5. Acordul cu beneficiarul ca parte componenetă a intervenţiei
6. Intervenţia propriu-zisă în cadrul managementului de caz
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de intervenţie în funcţie de etapa de instrumentare a acestuia.
-Selectaţi tipul de intervenţie în funcţie de tipul de caz;
-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de intervenţie.
- Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: contractul cu beneficarul.
Tema 5: Monitorizarea în asistenţa socială a cazului 2 ore
1. Monitorizarea cazului beneficiarului
2. Reevaluarea cazului beneficiarului
3.Închiderea cazului beneficiarului
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de monitorizare în funcţie de etapa de instrumentare a acestuia.
- Promovaţi simulări în baza studiilor de caz:

etapa de monitorizare, de reevaluare, de închidere

a cazului.
- Listaţi situaţiile în care puteţi lua decizia în vederea închiderii cazului beneficirului.
-Specidicaţi cînd şi cum are loc reevaluarea cazului beneficiarului.
Tema 6: Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale 2 ore
1. Delimitări conceptuale vizînd sistemul de

referire a cazului

2. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale la nivel comunitar
3. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale la nivel raional
4. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale la nivel naţional
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de referire în funcţie a cazului în cadrul serviciilor de asistenţă socială.
-Realizaţi un tabel în care a-ţi include serviciile la care putem referi beneficiarul în funcţie de
tipul de caz şi nivelul mecanismului de referiretem de referire;
-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: referirea cazului în cadrul serviciilor de asistenţă
socială.
Tema 7: Instrumentarea dosarelor beneficiarilor în cadrul managementului de caz 6 ore
1.Structura dosarul beneficiarului
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2.Ghid pentru completarea Fişei iniţiale a cazului
3.Ghid pentru completarea Fişei de deschidere a cazului
4.Ghid pentru completarea Fişei de evaluare individuală
5.Ghid pentru completarea Raportului de întrevedere
6.Ghid pentru completarea Istoricului social
7.Ghid pentru completarea Anchetei sociale/Evaluarea iniţială
8.Ghid pentru completarea Planului individual de permanenţă
9.Ghid pentru utilizarea Contractului de intervenţie/Acord cu beneficiarul
10.Ghid pentru utilizarea Planului de Intervenţie
11.Ghid pentru completarea Referatului de necesitate
12.Referatul de situaţie. Ghid pentru construirea “referatului de situaţie”
13.Ghid pentru completarea Fişei de închidere a cazului
Aplicaţii practice:
Elaboraţi un studiu de caz;
Selectaţi instrumentele necesare în procesul de asistenţă a beneficiarului (în baza studiului de
caz);
Promovaţi simulări în baza studiilor de caz ale diferitor etape ale managenetului de caz;
Completaţi instrumentele necesare în baza datelor acumulte în baza simulărilor;
Completaţi în baza studiului de caz dosarul beneficiarului;
Tema 8: Supervizarea profesională în asistenţa socială 2 ore
1. Definirea conceptului, scopului şi a pricipiilor supervizării profesionale în asistenţa socială
2. Funcţiile supervizării profesionale
3. Tipurile de supervizare profesională
4. Mecanisme de colaborare ale asistentului social comunitar cu supervizorul
Aplicaţii practice:
-Analizaţi instrumentele de aplicate în cadrul supervizării;
-Realizaţi o schemă care ar reflecta esenţa şi necesitatea supervizării profesionale în asistenţa
socială;
-Realizaţi analiza SWOT a procesului de supervizare profesională în asistenţa socială.
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