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ETAPELE INSTRUMENTĂRII CAZULUI
METODE ŞI TEHNICI

INSTRUMENTE
1. Data referirii

•
•
•
•
•

Documentarea
Etapa de
Observaţia
evaluare iniţială
Întrevederea - la sediu/la
Interviul de
domiciliul pacientului
explorare
Convorbirea telefonică
Ședința echipei multidisciplinare

•
•
•
•
•
•

Contractul cu clientul
Registrul unic pacienti - adulți și copii
Fișa iniţială a cazului
Ghidul de observaţie
Fișa de evaluare inițială
multidisciplinară
Raportul ședinței multidisciplinare

•
•
•
•
•
•
•

Etapa de
evaluare

Documentarea
Observaţia
Convorbirea telefonică
Întrevederea - la sediu/la
domiciliul pacientului
Genograma
Ecomapa
Identificarea nevoilor sociale

•
•
•
•
•
•

Registrul unic social - adulți și copii
Fișa socială de deschidere caz
Evaluarea socială individuală
Ancheta socială
Ghid de interviu/observație
Genograma

Asistent social

2. Data deschiderii cazului

3. Data planului de intervenţie/permanenţă
•
•
•
•
•
•

Etapa de
intervenţie

Convorbirea telefonică
Observaţia
Interviul de explorare
Consilierea
Grupul de suport
Intervenții: vizite (la domiciliul
pacientului, instituții, sediul
furnizorului de servicii)

•
•
•

Planul de intervenţie multidisciplinar
Foaia de evoluție și monitorizare
Agenda de activitate zilnică (felul
intervențiilor, locația acestora, data,
beneficiar-pacient familie)

•
•
•
•

•
•
•
•

Observaţia
Întrevederea
Ședința echipei social-juridice
Transmiterea/comunicarea
documentației/informațiilor de la
serviciul social către avocat personal sau prin email.
Convorbirea telefonică
Documentarea
Interviul de explorare a
problemelor juridice
Diagnoza juridică

Etapa de
monitorizare

•
•
•
•
•
•

Registrul unic asistență juridică
Fișa de evidență juridică
Ghidul de interviu
Raportul de întrevedere
Agenda de activitate zilnică
Scoaterea cazului din evidență
(deces, clasare, transfer)

5. Data închiderii cazului

Profesioniști + Asistent social

4. Prezentarea cazului către avocat, societate de avocatură, Barou

