
Managerul de caz
noi perspective asupra îngrijirii și protecției

persoanelor cu dizabilități



Managerul de caz pentru persoane cu dizabilități (MC)

- profesionistul care coordonează, monitorizează şi

evaluează implementarea planului individual de servicii al

persoanei cu dizabilități, precum și măsurile și acțiunile

incluse în programele de îngrijire, abilitare și reabilitare

sau incluziune socială de care aceasta beneficiază.



Identificarea nevoii de a crea o nouă ocupație

- Managerul de caz -

407 de instituții publice de asistență socială rezidențiale 

 188 în mediul rural 

 219 în mediul urban

17.988 persoane adulte cu dizabilități asistate în centre rezidențiale

1 manager de caz pentru 50 de persoane (HG nr. 797/2017)

360 de manageri de caz



Cine poate fi manager de caz?

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

 Poate exercita ocupația de Manager de caz pentru persoane cu dizabilități persoana care îndeplinește următoarele
cerințe:

 a absolvit studii superioare și cursul de specializare ca Manager de caz pentru persoane cu dizabilități;

 dovedește experiența de lucru în domeniul dizabilității;

 dovedește experiența în coordonare/munca de echipă;

 dovedește abilități de comunicare;

 își exprimă disponibilitatea pentru muncă de birou şi muncă de teren.

Cerințele referitoare la formarea profesională:

 nivelul de studii solicitat pentru practicarea ocupației: studii superioare în oricare domeniu, cu diplomă de
licență;

 tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației: certificat de absolvire ANC - specializarea
Manager de caz pentru persoane cu dizabilități.



Activitatea managerului de caz

MC intervine într-un raport de unu la unu cu persoana cu dizabilități, dar și în 
colectiv, în echipa multidisciplinară, în grupuri de lucru și la nivelul comunității.  

 Mediul fizic:

 Activități la birou : întâlniri de lucru în biroul propriu sau destinat echipei 
multidisciplinare, în biroul membrilor echipei, al medicului sau al altor specialiști 
implicați în îngrijirea, abilitarea și reabilitarea sau incluziunea socială a persoanei cu 
dizabilități.

 Activitățile pe teren : deplasări în locațiile în care se desfășoară acțiuni cu persoana cu 
dizabilități, la domiciliul persoanei cu dizabilități.

 Mediul socio-organizațional:

 Exercitarea atribuțiilor implică abilități sociale și colaborarea cu ceilalți membri ai 
echipei, cu membrii de familie ai persoanelor cu dizabilități, cu  personal medical și de 
specialitate, cu reprezentanți ai autorităților și alții, după caz.



Sfera atribuțiilor MC

 MC cunoaște și urmărește parcursul persoanei cu dizabilități în

diferite etape ale vieții acesteia.

 MC coordonează activitățile echipei multidisciplinare, urmărind planul

de lucru individualizat pentru fiecare persoană cu dizabilități



În colaborare cu echipa multidisciplinară:

 evaluează realizarea obiectivelor din PIS, PIRIS, alte planuri prevăzute

în legislație și propune actualizarea lor, cel puțin anual;

 monitorizează, evaluează și reevaluează periodic, efectele tuturor

acțiunilor destinate persoanei cu dizabilități, progresele sau alte

aspecte legate de îngrijire, abilitare și reabilitare sau incluziune

socială și propune măsuri de limitare/diversificare/îmbunătățire;

propune/solicită, la nevoie și după caz, colaborarea cu alți specialişti

din afara echipei;



 se preocupă de identificarea și procurarea tehnologiilor de acces

(echipamente hardware şi aplicaţiile software) și a tehnologiilor şi

dispozitivelor asistive necesare nevoilor individuale ale persoanelor cu

dizabilități;

 Evaluează situația persoanei cu dizabilități din punctul de vedere al

autonomiei în sfera activităţilor cotidiene (autoîngrijire, autoservire,

ajutor pentru ceilalți, petrecere a timpului liber etc.), al elementelor

cu rol restrictiv sau facilitator în mediul fizic, al programelor de

instruire și consiliere.



 Monitorizează modul în care se asigură beneficiarilor un 

mediu sigur din punctul de vedere al protecției împotriva 

exploatării, violenţei şi abuzului.

 În situația în care persoana cu dizabilități asistată într-o 

instituție rezidențială beneficiază de servicii în

comunitate, urmărește modul de relaționare cu membrii

comunității;



Mulțumesc!
Cluj-Napoca

29.30.2018


