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PROPUNERE DE PROIECT
pentru membrii reţelei PREOCUP
Managementul de caz în servicii sociale
- Formarea continuă a personalului din cadrul direcţiilor judeţene de protecţie socială, din
instituţiile de protecţie socială a copilului şi din alte instituţii şi ONG-uri implicate în
protecţia socială a copilului –
(Schiţă de proiect)
Implementarea managementului de caz ca modalitate activă de gestionare a unui
ansamblu de măsuri de servicii sociale a fost relativ de curând demarată în România. Un
pachet larg de intervenţii reprezintă contextul necesar destinat unui grup ţintă bine definit
pentru o contribuţie de o manieră mai pregnantă ca în anii precedenţi la modernizarea
sistemului de servicii sociale adresate grupurilor dezavantajate.
Proiectul îşi propune să ofere oportunităţi de formare pentru personalul de specialitate din
cadrul direcţiilor judeţene de protecţie socială şi de la nivelul instituţiilor furnizoare de servicii
sociale şi / sau organizaţiilor non-guvernamentale direct implicate în derularea unor măsuri
de protecţie socială specifice. Aceştia vor putea participa la formări gratuite prin care se vor
familiariza cu o serie de metode şi tehnici de lucru actualmente folosite în managementul de
caz şi cu modalităţile concrete de utilizare a acestora.
Durata: 24 luni
Proiectul este gândit în două etape:
1. Etapa 1 - Elaborarea manualelor de formare a personalului de specialitate din cadrul
direcţiilor judeţene de protecţie socială şi de la nivelul instituţiilor furnizoare de servicii
sociale şi / sau organizaţiilor non-guvernamentale direct implicate în derularea unor măsuri
de protecţie socială specifice, participante la proiect.
2. Etapa 2 – Desfăşurarea de cursuri de formare profesională pentru următoarele categorii
de personal:
1. personal de coordonare din direcţiile judeţene de protecţie socială, inspectorate
şcolare, personal de conducere şi coordonare din ONG-uri, direcţii de sănătate şi agenţii
de forţă de muncă.
2. educatori, educatori specializaţi, cadre didactice
3. specialişti - psihologi, logopezi, terapeuţi, pedagogi sociali.
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