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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Disciplina ”Sistemul de servicii în AS” este un curs fundamental. Acest curs permite studenților să cunoască
aspectele legate de sistemul de servicii sociale din R.M, aspecte legislative , metodologie și principii de includere a
beneficiarilor în sistemul de servicii. Spre finalul cursului studenții vor reuși să dobândească cunoștințele necesare
de a activa conform mecanismului de referire a cazului în sistemul de servicii sociale, managementului d ecaz ;I
altor acte relevante.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

• Însușirea competențelor metodologice de a elabora în scris Planul individual de asistență și de a include
beneficiarul într-un anumit serviciu
• Cunoașterea sistemului național de Asistență și protecție socială
• Definirea și clasificarea serviciilor sociale
• Cunoașterea furnizorilor de servicii sociale
• Identificarea organelor abilitate cu prestarea serviciilor sociale în R.M.
• Însușirea procedurii de acordare a serviciilor sociale
• Cunoașterea atribuțiilor Inspecției sociale
• Identificarea rolului autorității publice locale și a altor actori sociali în organizarea și dezvoltarea serviciilor
sociale pentru persoanele aflate în dificultate
• Însușirea procedurii de monitorizarea și evaluare a serviciilor sociale
Finalităţi de studii

• Elaborarea și implementarea Planului individualizat de asistență de comun accord cu beneficiarul și
includerea acestuia în serviciul solicitat
• Aplicarea practică a mecanismului de referire a cazului în sistemul de servicii sociale
• Organizarea și administrarea serviciilor sociale
• Organizarea și dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele aflate în dificultate
• Realizarea completă și profesionistă a Procesului de acordare a serviciilor sociale
• Monitorizarea și evaluare a serviciilor sociale după intervenția socială

Precondiții

Cursul este unul fundamental. În dobândirea cunoștințelor la acest curs studenții se vor conduce de cunoștințele
acumulate în cadrul cursurilor anterior studiate: Tehnici de intervenție în AS. Introducere în AS și rețeaua AS,
Legislația familiei și AS, etc
Condiții prealabile: operaționalizarea cu termeni precum: beneficiari, servicii sociale, asistent social, intervenție,
plan individualizat de asistență, examinarea cererii, monitorizare, evaluare, etc
Unități de curs

1. Abordări teoretice privind sistemul de servicii sociale
2. Definirea și clasificarea serviciilor sociale
3. Servicii sociale primare
4. Servicii sociale specializate
5. Servicii sociale cu specializare înaltă
6. Aspecte conceptuale privind asigurarea funcționalității serviciilor sociale
7. Nomenclatorul serviciilor sociale
8. Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale. Organizarea și administrarea serviciilor sociale
9. Proceduri metodologice de acordare a serviciilor sociale. Acreditarea serviciilor sociale
10. Cadrul instuțional în domeniul asigurării cu servicii sociale
11. Politici, reglementări juridice și practice privind contractarea serviciilor sociale în context național și
internațional
Strategii de predare și învăţare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii informaţionale
Prelegere clasică
Brainstorming
Lucrul în grup
Simularea
Analiza studiilor de caz

Strategii de evaluare
Prin examen oral, care se constituie din:
- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a terminologiei și conceptelor de bază de la cursul studiat
- Proba II de evaluare curentă: Analiza complexă a unui studiu de caz cu includerea beneficiarului într-un anumit
program social, referate, comunicări, portofoliul individual, activități în grup, brainstorming, etc.
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