Constiltaţiebilanţ anual nr. /data ..........

FÎşă medicală sintetică

Numele

şi

prenumele

copilului

.......,...........,...,.....,.,....,,....,.,...........,...... ` .....,......................................,.. `,.

Data naşterii
Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)

•.,..,, ® ,,,,, a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ' ......,,,,. ' .....,.. ' . .' ....,.,,,......................,.... 1 ..... ' .' ' ......,........... `. ' ........... ' ...............

Stadiu actual al bolii cronice(se bifează)
1 .......... D debut D evolutiv D stabilizat D termlnal

2 ........... d debut i] evolutlv B stabilizat D terminal

Anamneza* (redată sintetic): .................,.................,..,.,............. „ .....,,......,..............................,..,...,,.....,........,.,......
..,,.,.,,,,.,..,

4a

,,,,,,,,,,,

f

,,,,,,,,,,,,,,

®

,,,,,,

~

,,,,,,,,.,,,,,,,

4

,,,,,,,,,

1,

* Antecedentele patologice ş€ cele heredocolaterale se completează prima dată şl ulterior dacă se adaugă
altele`
Examen clînic (redat sintetîc): ................

Concluzii şi recomandări:
i. Tratament recomandat de medicul de familie (pentru afecţiunile intercurente oblectivate de bilanţul
anual)...-..-...-....-......................-....`."..'..,."...-......-...-..........-..-.......'.-..--..--..'.".-......„.....`-......"................-

®,,,,..',...,.-,,,,,,,,,,,,,..,,.,....,,,,,®....-...,

2. Tratamente recomandate de medicul/medlcii de specialitate şi urmate de copil
® ,,,,.. ' ,.,...... ' ` ............. ' ..` ..... ' ` ....... '.' .... ' ...,. ' ,..... ' ,.....,......... '.' ........... ` ........ ' .....,,.,... ' ,.,,,,,,,.,,,, * ,,,.... ',., t .,....

3. Rezultatul tratamentelor recomandate (complianţa la tratament, gradul de satisfacţie al copilului şi a|

familiei, motive expuse de familie când nu s-a-urmat tratamentul recomandat ş.a.)

®,,,,,,,,,,,,,,,...'...........................`........,.........,,............®.,...................,.'...,.,.,...,..,.,,,,®,,,,,,,,

4. Copilul

D.este monftorizat pentru boală cronică (fă`ră certificat de încadrare în grad de handicap)
D este monitorizat pentru dizabilitate (certificat de încadrare în grad de handicap)

5. Cop!lul este deplasabil/nu este deplasabil/necesită transport specializat**
** Pentru evaluarea medîcală de către medicul de specialitate.

Documente ataşate (dacă este cazul): rezultate analize şi!nvestigaţii paraclinice recomandate de medicul
de familie cu ocazia bilanţului anul.

Semnătura Şi parafa medicului
de familie ..........

\(,

Uniti)tet` saniLară,.'Cabinet individ`}al .....,....
Nr. Înregistmrc .......... /Data ..........

Fişă de evaluare psihologică
Numele şi prenumeie copilului

Data naşterii
conform d{tcumentului mcdical

1. Diagnostic medical

[1. Psihodiagnostîc:

SECŢllŢNEA I
Hvaluarca personaEităţii copiluluî (pentni fiecare aric evaluată se `.or meiiţiona ob]igatoriu mctodc]€ dc
evalua[€ utilizate. de excmplu: observaţia c]inică, intcrviul, ch€stionarul, testele, scalele şi scoi`urile obţinutc)

a) Pr"ffile pşihicc:
Aria s€nzorială (de exemplu: Bateria dl` Evaluare Neuropsihologîcă pentrii copii 3-[ 2 ani -NEPSY, ScaJa de
lntcligenţă Wechsler pentru Copii -ediţia a patra - V`'ISC-IV)

• Dez`'o]tarea senzorială:
-integri{stea sau afectarea ``enzorială (descriere) ,...................

-prezenţa deficienţelor remarcsLe (verificate sau declarate) ...
• Perccpţîi,

• Dezvoltarea psihomotricităţii -descriere în ftncţie de vârstă Şi afectare:
-MotTicitatea fiBă: descrierea posibîlităţii de rcalizarc a gcsturitor fine şi precise cu privire la:
• apucarea, culcsul, elibemre&, aruncalul, ajungerea la un obiect .............................................................................

• manipularea unilaterală sau bilalLlrală ..

• lateralitatea domînantă

-Mofrîcitatea grosieră: descriere cu privire la:
• ortosţatism, d€1icietiţe de statică şi mers, probleme de echilibru ......................................................................... „
• def-icienţe de coordonare ...,.,.......................,............. t ...........,..............................................,.....................,.....,......

• dep}asmea (se realizează cu sau fără sprijin/iijutor, pe ce distmţe si' realizcază prin foric prQprii) ............,,,..... „
• deplasarea cu mijloaccle de transport publice se realizează cu însotitor sau autonom ...... „ ..,.........,.....................

• Reprezeiitmea .....

Aria logică (de exemplu. NEPSY)
• Gândire# (inclusiv nivelul operaţiona]) -se apreciază conţinutul operaţional raportat la vârsta €ronologîcă:
- stiidtul operaţiona!

~ r`otenţialul actuaL 31 copîlului -ci' ştie să facă, ce poate să facă:

• recunoaşte/denumeşLe obiecte ......
* grupează objeci`e]e,v'după ce criteriî

• cuiioaşt€ schema facială/corpora]ă
• i ndîcă/dlmumeşte/dcoscb€şte culorî l|`
• ştie să numerc: singur sau ccrc` ajutor „ .......................... „ .......
1

• l.&»€Lm`laşte Simb®iuri (ci{`re. imgini, Caral`terlL, iitere, l`Wirite)
• c4ipacitate=Î dc-a lu.îţ dccizii singur

• capacîtate3 de a emite ţpo{eze
capşicittitBa ds a facc faţă rgsponsabilităţilor ...........
• ci`pacitatea de a ţ.ace faţă sitiiriţiiloi. de crij{ă şi/§au stresuluî ..,....,........................, + .,.......

• cap&citatea de a-Şi organiza tjmpul p}®priu îii desfăşurarea piogr3mu]ui zilnic/obişnuît
• capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, siiţgur sau cu ajutor .„ ............................................ „ ..............,.............
• capacitatt`a de a rii`aliz& o sarcină complexă, singur S&ii cu .rijut®r ............................. + ..................................,........

• orient3rea temporo-spsţia!ă .

. "€moria:
- capacititLm mnezîcă
. Atenţift:

-stabi]itate
- concentrarea .......
• R/rotivaţia:
-tip...........'........'...........

-modalîtate spccifică de manifestare .... „„..„...

. ] ma8Îmţia:
- dez}~oltarea în raport cu vârsta cronologică
- conţinut, utîlîtate şi utilizare

Aria voinţei:
-modalitiţte de manifestare şi context ...........................................,,.............................................. [ ...................,... [..

-fomanegativădemanifesLare„„„.....„...„`..„.....„„..„...„....„.....„..„...„„„........„...........„„....,....„....„..,„„...„.....„

b) Acl'i`'ităţile psîhice:
Limbajul şi comtinjc".ea -dcficienţ#`'-Lulburări ale limbajului şi comuntcăriî care afectează stabilirga relaţiilor
cum€.riiul;
-modul ^m care comunică sau se exprimă copilul în relaţiile interimiane/cu mediul .....,...................,.....................

-vocabSîlarul: zictiv. pasiv, dezvojtane
-Însuşir€a vorbirii#ntâTzier€a limbajului (fonetîc-` lă`xîcal, semmiic, gramatical) ................,....,,..,.... ` ..........,.........

-dificu[tăţi de pronunţie

-tul burări instrum cnta]e (scristcîtit/ca] cut mental sîmp]u/coniplex, rezolvarea de prob}emc simpţe/complexe)

-uti]jzează în comunicare limbajul semnglor (după caz)
-uti}izează în c'omunicarc limbajul Braille (diipă caz) ,..„ .......................,..........................

- înţu`}e8|` Un m`saj simpiu şi/'s&u c{)"piL.x. rostit şi/sm scris .,................,...........................
~ comunică cu/prin receptarea de imagini/dssene/fo{ogmfii ..„ .................................... „ ....................... „.„ ...............

Jucul (obseivzLţie clinică)

Îm`ăţartia (dc exempluţ NEPSY) ..„
i``lunga (de excmplu. ctbservaţia c]inică, WISC-IV)
Creati`Jitatc:t...........

Ni`-elul de d€z`.oltat.e intelectuală (iestul/proba psîhologică fo}osită) ..................... „„
• VârsLa de dezvol{are
.„
•

CoeficientuJ

de d€2:vo}tare

..................,.....,......,..........

Njvelul dezvoltării psihiimotricităţii .... „ ...,.................... „ ,............. „ ........................,.

c) Însuşirile psihice:
Trăs.ă"ri d€ tempL.ram€nt (de exemp]u. obsi.rvaţia c]inică) ......,...........................

Deprinderi/ap(itudîni, interese, aspiraţii (dc exemplu, observ3ţia clinică): cvidenţicrea potenţialului
îndiţ.idual .„„

Atitudini/comportament:
- manifestărî, preocupări .........................,,...........................................................,....... ` ...................................,.......,

-probleme dc comportament, reactivîtatea copjluluî ..,....,............ „ ............

-prezc.nţa/absenţa stereotipi i )or comportamenta]e, gcstua]e şi/sau vcrbale
-pri-z€nţa comportainentu[ui hîperkir}etic
- alte tulburări de compor[aml`nt ...........,...................................,..................................................,.....,.....................,

Caracter...........................].................

d) Ari& afe*ti`'!tăţii:
-controlul emoţiîlor (stabilitate/instabilitate. matt}ritatc/imaturitate) .......................,......... „ ..............,....................
-tip de a{aşament (dependenţă/autonomie) ...............................................................

-capscitatea de adapt3re emoţiona]ă ]a context de viaţă (confom vârstei) ...„ ,........

-patologia afectivităţii: cri.zeţ amxietate, depresie, blocaj, agitaţie psihomotorie etc.

- sentimentc, pasiuni

SECŢIU`'EA a 2-a
Comportam€ntul socia l adaptativ
a) Relaţiile intrafamiliale (coroborat cu fişa di` ev:ţluare socială) -existenţa părinţilor` implicarea acestora şi
relaţionarea cu aceştia .......,...... „ ....................................,..........,,,................................,.,........,............................... „

b) Existenţa ftatilor, implicaiea acestora şi rLiaţionarea .`u aceştia ....................................................................,....
c) Persoana de referintă pentru copil ....,...................... ` ...........................................,..........................,.....................
d) Raportar€a acestom (a-d) la copil .......................,...................................,.....................,.................... ` ..,...............

e) Comportamentul copjlu]ui în familie faţă de membrii familîei (relaţia cu părinţji, fraţii, a]te persoane
releŢ€"te).-.-....................-...........

f) Atitudiriea copi]uluî faţă de sine
g)AgL.esiţitate,/'autoagri]sivitate........................„ţ..........,,......>....„.........,...

h) Capacjtatea copîlu]ui de adaptar®. la mediu şi pcrsoane ...„ ...................

i} Proiccul de \'iiLor .îl copi]ului

• Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire. igienă persona]ă, îmbi.ăcare.,''dezbrăcare. gradul de dependenţă
şi/sau indq)endenţă faţă de o altă persoană, control sfinctcrian etc.) ....................... „ .................,............,...............

I Gradul de maturitate ..... ` ...........

3

• influeiţ!a părinţilor {ţsupra dez\.oltăriî copiluluî

j) Capacitiitea de ii f&€e €forl şi rL*ristenţa la efort

SECŢ!UNEA a 3-a

E ntegFarea socială
a} Relaţîs cu şciifi!a (din discuţiile cu c'opilul, părinţîi şi. după caz, eva]uarea pedagogică de la cadrul didacticţ ...

b) Existenţa unor relaţii de pr].et€nţ€ ..................................,........................,.... ^ ........... `..

c) l mplicit['ea cîţpî!u]ui În activită{i extracurriculare (dc exi'mp!u` activîtăţi sporti`-e± de crcaţie}
d) Ap#rtcnimţa la alte grupurî socia]e (di` exemplu, culte religio#se) ........... „ ................. „ ..........

Concluzie: N i`Jelul maturizării psihosoci&]€

SECŢIUNEA a 4-a
Alte observaţii cliDÎc€ re]evante

SECŢ[UNEA a 5-a

Prorilulpsihtilogic

***,,,......'.......,..............-..................`......-...``..'...........-....'...,.t...,,.....,*,<,,,r*+,,,,,„,,.,,....'',,'.,..t-..,.-,...,,..,.*,

® ® , ® ® ® ............. ` ............-....... ' ................. ' . . . ' .. -' .................... ' .....-............... ' -................... '. ' ,,.... ® ........-.......-.,.... ® ,,... t .....,

®,,,*,,,,,,..,....'....-.+-.........t-..............`..........'..-...................,',..,.,,,,.,,,,,,,,........-.,,,t,,,,,,,,,,..

SECŢIUNEA a 6-a
Recomandărî pentru planul de abilitare-reabilitare a L`opîlului (cu pr%izarea obiectivu{ui spi*cîfic în cazul
serviciîlor)

a} Grup de supori/socializare pentru copil
b) Servicii de logopedie pt=ntru copil/&lte serviciî de specialitate

c`) Terapii "Lipaţionale pmlru copil
d) TipLil de psihoterapie necesară abi!itărîi-ri.€}bilîtăriî c{ţpi}u]ui
e) Re€`.aluarea psihologică şi d&ta reevaluării .................... „„...
O Evaluare psihiatrică * ..,........,........................................ „ ,..,--....,........,.......,.........,.............. { ...,.......... „ ...................

g) Suspiciune abuz ...................... „

h} Consiliere pşihologicăj`Grup de siipf}rt pentru păriţ}ţi
i) Tipul de {erapie pgntm părinţi ...................................,

j) A!ţe recofmindări
Daţ3 cva{uării

Semnătui.a şi par`îtfa
psiho!tjgu]ui c]i'nîcian

Unitatca de învăţământ

Ni.. Înregistrue:

AprobaL
Directorul mîtătii de învăţământ

Fişă psihopedagogică
1. .Date personaJe:
NTme]e şi prenuB}e]e: .... „...
Datanaştgri.Î:.....„.............„,..............,„...............................„..........................„„„„,..............„................„.......„.....

Domiciljul:..-........`......

Unjtatffl de' hvăţământ:
Grupa/ClaLsa:..........„...„.„............

m Datefămiljale: .
a) Date de§pre părinfi/reprezentant legal:

`Tafil

-nun}ele şi prentmele:.„
-oeupaţîa: ........ „„ .....................,.... locul de muncă:„ .......... ~ ....... „„ .......... „.„...„ .... „„ .............. „ ...... „.„ ................

Mama
- numeJe şi prenume]e: .........................,....,..........
-ocţ]paţia:„..„„ ............................... locul de muncă:`~.„ .........................................,,........................................ „ .....

Reprezentsnt legal
-.numşle şi premme]e: .... +...„ ......................... „„ ...,.........,................................................,.,....................... : ....... „...

• ocubaţia:„..„.„„.,.„..„..„ .......,...... locul de mtmcă: ....... „ ..............,.... „ .....,..................................,...,....................

b) Structura şi componenţa familîei:

TÎpuifri:riliei:
p monoparentală prin: statut iniţial, deces, dîvorţ, sepa[aţie

o ]egal constituîtă
Daitesitua#i....................:....T...„.........................................................„...„,„.....`.................,.....„.„........`.........,..„...

Fraţi/surori (nimăr fiaţ.Vsurori, vârstă. statut/ocupaţie):.„ .... w ................ „ .............. „ .... „ ....... „ .................. „„.„ ......

.,,,,,,,,,,,,.-........,,,,, * ,,,.,,,,,.,,.,,,.,,,..,.,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,, ` * } ' ......,,,........ ' ..,,,,.,,,,

c) Alte situaţfi relevante pentm evoluţîa copilului:
D părinţî plecati în străinătate:.„ ........................... „ .,..................................... „„ ....................,... „ ....,........... „ .,... „ ......

D c.rescLit de rude de gradu[ 11, IH: ...... ; ..... „„ ,......,.... „„ ,...,............. '„.,

B în protecţîe şpecială:.
n alte sîtuaţii: ...... „

d) Atmosfem şi €fimatqt fămilial:

-

g Ţaportufj armoriioase, de înţelegcre îme părinţiAr]tre părinţî şi copii

] raportui punctate de confljcte mici şi trecătoare
g dezacorduri putemice în rimj!ie, conf]icte frec\Jente
D fămi]ie desu.ămaţă sau pe cale dg d6strămare

d a.Ite sjtuaţii

Atitudinea părinţi]or/feprezentmtu]ui legaJ faţă de şcoală şi faţă de prob]emele de educaţie a]e c.opilu]uj:

IH. Starea de sănătate:
a) Starea ge.nerălă de sănătate... „ ,` ........,................,..........

b) Menţiuni medicale importaEts pen" procesul de -mvăţământ: ................... „ ...... „ ....................,...................... „ .....

IV. EvaltEare psihopedagogieă:
a) DezŢo[tire psihomoforie (coordonare motorie, sGhema corporală, 1&tgmlitatg, smc"ri perceptiv~motric€,
orientare sp*otemporală / Repere fimdamentale În În`,'ăţai`ea Şi dez\Joltarea timpurie a copilu!ui de h naşteie până
la 7 ani.): .... „..„ ....... „„n .... „ ....... „..„„...„ ....,........,...... „„..„ ....... „.„ ......... „„ ...... ~ ..... „..~ ...... „.„ ,........ „L .........,....... „ ......

®,,,...-............`...`..-.................,....`............,.........`.........-..........................,,,,,,,.t®,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,

A]te particu]arităţi (deficjenţe şi conduite specifice): ..............................,. `„ .... „ ................................. j .............. „„ ......

b} Procese}e cogBitive Şi stilul de mELncă:

Gândirea:
~ Înţelege noţîtmi: B simple D complexe

- Defineşte notiuni: B sîmple g complexe
- Operează cu noţiuni: g simple t] compJexe
- înţelege relaţifle cauză-efect: D da E nu
AJte pafticu]arităţi al6 gândirii:„ ....... ~ .............. „ ...... „ ......... n .......... „ ........,.. „ ............ „...„ ..... „ ........ „..„ .... „ ....... `.„ ......

Memoria:
Forme]e memoriej :
D de scurtă dL"tă B de lungă durată
B vizuată B auditi`ti D mixtă
A]te particu]arită:ţi ale memoriei: ........,.... : ...................,.....................,..... „ ,.................... „ .......................-............,.... „ ......

Limbaj şi comunicare:
Vocabu]ar:
D redus t] mediu dezvo{tat D bogat

Exprimare oraJă:

B nu c®murieă ord D greoaîe z] Înmrectă gramatical B c]ară corectă
Tulburăridelimbaj:......,..t...„,.„„.u.,.„.„.......„.„...,.....„...„„.„....„.„,.„„„„„.....,.„„.„.~„..„.„„....„...„........„.„„..„„;...
Alte partjcularit#i ale ]imbajului: ....... „..„.~.„.r ,........... + ..........,..................... „ ..,.......................,........................,..,.....

Atenffl,
d tulburări de atenţîe D nu prezintă tulburări de atenţie
Ajte particularităţi (c,oncentrare,. stabîlitate, volum etc.:

Motivatia de în`.'ăţare:
g exrinsecă E] intrinsecă
Alte particu]arităţi: ..........,........,,.....

Reeepti`itatea, participarea şi im pLicarea:
B participă activ, eu intei.es D imteres inega]ţ flucţLiant D pasiv

a greu de anti€nat D inega], absent
Aite parijcu]arităţi

FACTORrl r}E MF.DIU
Anexă

!a ANCIIETA SOCIALĂ
pentru copiii cu diz:abilită{i şi/sau c€rinţe educaţîonale specjale -iiiQdul de aplicarE se

realizeaza conţ`cirm C]F-CT.

l.`aciorji di-mcdiu (sc spi`ciflcă siib `iccarc

denumh.c generică)

N, c.IL;``-,Li.,`

.

Barierc,`Facilitatori

1

Produ§e .qa u tehno.logîi asistive/de sprijin disponibile

a cl'5l

de uz personal în riaţa cotidi-ană

+

pentru m()bi{itate şi transpori persc}nal în interjor

+

b 1. ] 20 Ţ

şi exteritlr
1. el25l

pcntru comuicare

+

J 1:'301

penm ediicaţie

\.1.1351

pentru loc`ul dc ]i`uncă '

+
+

2

Medîu fizic ac€esi`bîI

t\

iJl.50

pi.oduse şi tehnologii de pi.oiectare şi construcţie

+

ii c(ădirilor de \iz pub]ic

l` cl(io '

+

produse şi tehnologii de amenajare a ierenuilor

Rdaţii intrafELmiEale ftncţionale

3

medîul familia] imedia[ (persomele care locuiesc
H

+

C3lt'

cu copÎ]ul)

1ri]ilîa extînsă

+

1..1 -

aiaşament sigi]r

+

c2-

aLaşamenLnesigur/de7,organî.zal

b c3 Li

+

Abilităţi parentale în rapt)rt cu dizabilitatea copilului
acoperirea nevoilor de bază a}e copii]or
proLecţia ccipilului Împolri\`a \'ioleii!ei
spri.iinirca dezvoltării fizice şi psihjcc a copilului

reprczenLarea intereselor copii lor în c,omunitatc

rezol\Jarea d e prc>bJcme/crize

1\-

gestionarea propriilor flusuiiri şi a rLHiei
Reţea de sprijîn al fa.miHei

1'L=

:1

c3'5

l.amilia exlinsă

1,

c.)2()

prictc,li

1. Li2t)

cumtştinţe. colegi. vecini şi mcmbri a,i comunjtăţii

d BJ.î()

pi`rsoane cu fbncţij dc conduccrc

c. c340

însoţitori şi asistenţi personalî

'` 1,_155

Prot.esi(tnişti în do7iicniul sănătăţii

g l,36()

alti pr(}fcsionişti

A[iţadini pozitiye faţă de dizabiHtate

(,
c4 1 0-

+

i ndiv.Îduale a}e membri.lor familjei

& tJ l ş

i.ndivid-ua]e ate prietenilor., cumoştinţclor`

b::::-

c(ik2giJor. vccîtaiJor şi membri.lor comunităţii

individuale ale persoanelor i`u functii dc
1. c43('

c{tndi7i`ere

individuale ale însoţitorilor Şi asistenţilor

•+

1( l.i4n

personali
e450L. c4;5

r c4()0

i.ndividuale a]e profesic>niştilor în domeniul

+

sânătăţii Şi din domen}i conexe
alci`omunilăţii/Soi.ietăţii

+

Semicii disponibile

+

Ac€esul la s€rvicii

+
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ff'tocmjt:
f}i`{a com itlcîăiţi:

N Lime. pren Lt me ...................... „...„.„..„./ FUBcţîe.;.„ ..........

scrimăttiră......„..~.L,m„...........„............

Nijiă: C117-CŢ -Clasincare in{emaţională a fuiicţionârii. dizabil ităţii Şi .îăTTătăţii` Versiunep. pentTu copii şi
i!lll.ri)

-

Sc va bil.ă/Încerciii \'arianta potrivita ptmiru ficcsre copil în func[ic de vâistă,

-

La cele care nu se potrivesc" vârsta copi}ului, scrie{j "NLr g.ţJg cczzzt/".

•
-

1`oa{e rubricile uebuiesc completate.
Acea5tă Anexă va însoti obl{gatoriu ancheta socială (versiunea nouă) cliberată de către primărie.

Data înrggjsmi
Asistent social
Şef serviciu

ANcmTĂ SocLALĂ
1.
a)

Date de îdentfficai.e
Numeleco

Prmumele
Data
Locu] naştriî
Domiciliul

Etie
b)

Părinţi

Mama

Nme
Prenume
Domiciliul
PTofiria

ml de mmcă
Etnie

Tata

Nmc
Prmme
Domici]iul

Prof*ia
Locul de mmcă
Etnie
c)

Fraţi/surori

me

PTmDomiciliul

Nume

Prcmme
Domici]iul

1

d)

Alte persoane carc focuiesc împreună cu oopilul şi fimilia:

Nume

Premdm
Domiciljul

Nmc
Prcmme
Domiciliul

Nme

Pmme
Donricfliul

11.

Date prirind îstoria personală a copilului

a) Frilia lăr8ită :

Nme
Pmume
Doriciliul
Chd de rudenie

Nme
Prmume
mmiciliul
Gmd de rudrie

Nme
Prmume
mmicitiul

Chd de rudrie
Nume

Pmme
Domicfliul

Chd de rud€nie

Nmc
Prmme
DomiciHul

" de mdenie

b) PeTsome apropiate :

Nume
Prcnume
Domiciliul

Nme
PrmLme
Domiciliul

m.

Sjtua#a sodo-ecoDomîcă a famî]ieî (s€ vor dcscrie)
1. Climmil flmilial, relaţiile dhtrc membri fimiliei

2. Relatiilc fimiliei cu comunitatea (ecomap)

3. Sibi*a economică a flmiliei (venituri)

4. Climatul educaSonal d fimiliei, caze poate difff de nivelul educa*omd ®ioftsie)_

5. Iocuinţa: condîţii igienico-sanitmB, utilîtăfi facilităS şpeciale

6. Chdul de integrare şi participare socială

IV.

Descrierea probl€mei
1 . Pnezentmea hptelor şi evenimentelor În contextu) În car€ se desfăşoari

2. Identificarea resimelor familiei şi a celor comLmitare

3. Identificaiea nwoilor copilului şi fimiljei

V.

Planul hdîvîdtial de interveDfie (din pmct de vedem §ocial)
1. Recomandărilc asistentului social

Data
Semnătim asistcmtuluj socid
SemătLm şefflui de serviciu

4
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