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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Disciplina ”Servicii de reabilitare” este un curs obligatoriu și fundamental. Aceasta le permite viitorilor asistenți
sociali să se familiarizeze cu principalele tipuri de servicii de reabilitare socială, contribuie în mare măsură la
formarea competențelor și abilităților în ceea ce privește realizarea metodelor asistențiale în procesul reabilitării
sociale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

• Cunoașterea și înțelegerea principalelor servicii de reabilitare socială destinate soluționării problemelor
persoanelor în dificultate
• Dezvoltarea competențelor în prestarea serviciilor de reabilitare socială și psihosocială
• Dezvoltarea competențelor în abordarea profesionistă riguros structurată a activității în sfera socială
• Cunoașterea căilor de prestare a serviciilor de reabilitare socială
• Însușirea principiilor reabilitării sociale
Finalităţi de studii

• Aplicarea în practică a prevederilor reabilitării spciale
• Utilizarea criteriilor de clasificare a serviciilor sociale
• Compararea sistemului de servicii sociale în vederea selecției eficiente a soluțiilor de reabilitare socială,
psiho socială și medicală a celor în dificultate
• Evaluarea corectăr a necesității de servici de rehabilitate a beneficiarilor vulnerabili
• Utilizarea și aplicarea principiului multidisciplinarității în procesul de reabilitare socială.
Precondiții

În însușirea acestui curs este necesară utilizarea cunoștințelor dobândite la cursurile anterioare: Servicii de îngrijire
la domiciliu, Introducere în AS și rețeaua de AS. TMAS, Tehnici de intervenție în AS

Condiții prealabile: operaționalizarea termenilor: reabilitare, dificultate, rețea de servicii, reabilitare psiho-socială.
Asistent social plan individualizat de asistență, dosar personal, etc
Unități de curs

1. Definirea Sistemuluui de servicii sociale de reabiliatre
2. Clasificări, tipuri, funcții
3. Noțiunie de reabilitare socială
4. Metode de reabilitare socială
5. Forme de reabilitare socială
6. Servicii de reabilitare psihiatrică
7. Serviii de reabilitare a deținuților și ex deținuților
8. Servicii de reabilitare a victimelor violenței domestic
9. Servicii de reabilitare a vârstnicilor
10. Servicii de reabilitare a copiilor maltratați
11. Servicii de reabilitare a a persoanelor fără adăpost
12. Servicii de reabilitare a victimilor traficului de ființe umane
13. Servicii de reabilitare a minorilor în conflict cu legea
14. Servicii de reabilitare a adolescenților în dificultate
15. Servicii de reabilitare a persoanelor și copiilor cu disabilități
16. Servicii de reabilitare a dependenților
17. Terapii aplicate în lucrul cu persoanele ce necesită reabilitare socială.
18. Atribuțiile asistentului social în procesul de reabilitare socială
Strategii de predare și învăţare

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

1.
2.
3.
4.
5.

Strategii de evaluare

Prin examen oral, care se constituie din:
- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a conceptelor de bază
- Proba II de evaluare curentă: evaluarea portofoliului, elaborarea referatului tematic/ eseului şi
prezentarea discursului/studiului de caz;
Prezentări orale, participări în dezbateri, portofoliu, analiza studiilor de caz, planuri de intervenție elaborate
etc.
Proba finală – examen scris.
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