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Abstract 
 
Appreciative perspective applied in social work changes the modalities by witch 

the intervention is built, explained and managed. However, research shows that the 
results are significantly more relevant within appreciative intervention paradigm, 
involving the beneficiary's own change management. Appreciative approach involves 
identifying the strengths together and valuing the positive experiences, a redefinition of 
the situation and a change of the language. Our presentation focuses on the 
identification and differentiation of the appreciative approach from the problem focused 
approach in the case management strategy. 
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Introducere 
 
Managementul de caz reprezint� un concept, care desemneaz� o 

metod� de coordonare �i integrare a serviciilor medicale �i sociale, care a 
fost folosit în accep�iuni diferite. Managementul de caz în asisten�a social� 
este “o metod� de a oferi servicii prin care asisten�ii sociali profesioni�ti 
evalueaz� nevoile clientului �i ale familiei clientului în colaborare cu acesta, 
coordoneaz�, monitorizeaz� �i evalueaz� �i sus�ine clientul pentru a accesa 
servicii sociale care s� r�spund� acestor nevoi” (NASW, 1992: 1). Aceast� 
defini�ie a managementului de caz în asisten�a social� pune accent în mod 
deosebit pe nevoile clientului �i a modului în care serviciile oferite r�spund 
acestor nevoi. “Un set logic de pa�i �i un  proces de interac�iune în cadrul 
re�elei de servicii prin care se  asigur� c� beneficiarii primesc serviciile de 
care au nevoie într-o form�  de sprijin, eficace, eficient� �i la un cost 
acceptabil” (Weil �i Karls, 1985: 2). Observ�m c� �i ace�ti doi autori pun 
accent pe nevoile beneficiarilor pentru a defini managementul de caz, dar 
satisfacerea acestor nevoi prin interven�ia propus� este evaluat� în func�ie 
de eficacitate �i eficien��, caracteristici specifice managementului. În 
defini�ia anterioar�, managementul de caz este v�zut �i ca o form� de 
interven�ie în re�ea, sprijinind astfel func�iile de gestionare a resurselor re�elei �i de 
facilitare a accesului la aceste resurse. Rubin (1987: 212-222) plaseaz� 
r�d�cinile managementului de caz “la nivelul reabilit�rii voca�ionale, 
s�n�tate public� �i asisten�� social�”, fiind o strategie complex� de 
integrare a serviciilor oferite beneficiarului (Baker �i Weiss, 1984). Dincolo 
de varietatea defini�iilor date managementului de caz, influen�ate de 
modelele experimentate �i teoretizate, exist� înc� confuzie �i o slab� 
standardizare. Fiecare furnizor de servicii sociale a adaptat forma 
managementului de caz în func�ie de nevoile clien�ilor, de resursele 
disponibile �i de categoriile specifice ale poten�ialilor beneficiari. 
Defini�iile managementului de caz sunt dependente de varia�iile generate 
de designul acestuia, de modul în care este v�zut� interven�ia �i 
coordonarea acesteia, implicarea beneficiarilor, r�spunsurile clien�ilor la 
modificarea situa�iei în care se g�sesc �i de modelele promovate în practica 
asisten�ei sociale. Managementul de caz în asisten�a social� face leg�tura 
dintre micro �i macropractica asisten�ei sociale, fiind o component� 
esen�ial� în managementul îngrijirii �i al asisten�ei, iar defini�ii diverse au 
asimilat managementul de caz de la interven�ia terapeutic�, pân� la 
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coordonarea resurselor comunitare.  Dep��ind varietatea tipurilor de 
clien�i ai serviciilor, structura managementului de caz este similar� pentru 
diferite categorii de persoane beneficiare de servicii, dar activit��ile 
propuse sunt adaptate caracteristicilor fiec�rei categorii în parte: evaluarea 
ini�ial�, planificarea interven�iei, monitorizarea, evaluarea rezultatelor etc. 
În aceea�i direc�ie, se poate spune c� tehnicile de interven�ie ale 
managementului de caz pot fi transferate �i c�tre alte categorii 
profesionale, c�tre alte domenii de interven�ie. 

Formele managementului de caz au fost stabilite de unii autori 
pornind de la scopurile acestora: social, îngrijire primar� �i medico-social: 
(Loomis, 1998: 219-225). Autorul consider� c� aceste scopuri sunt: 

Scopurile sociale sunt cele stabilite care au ca principiu faptul c� 
oamenii trebuie s� traiasc� în comunitate. Moore consider� c� "obiectivul 
principal al abord�rii managementului de caz în practica asisten�ei sociale 
este de a p�stra indivizii în grupurile primare cu suport din partea 
organiza�iilor formale" (Moore, 1990: 446).De aceea, managementul de 
caz are un caracter temporar, serviiciile sunt oferite pe o perioad� scurt� 
de timp.  

Scopuri ale îngrijirii primare sunt influen�ate de abordarea medical� a 
îngrijirii, iar managementul de caz este v�zut ca o form� de coordonare a 
serviciilor medicale oferite. 

Scopuri medico-sociale sunt stabilite urm�rind echilibrul situa�iei 
persoanelor defavorizate �i prevenirea unor alte probleme la popula�iile 
vulnerabile din perspective serviciilor integrate medico-sociale. 

Managementul de caz este v�zut ca o “metod� de interven�ie 
pentru a oferi servicii clien�ilor care necesit� îngrijire pe termen lung” 
(Rothman, 1991: 520). Bazele teoretice ale managementului de caz permit 
utilizarea acestuia pentru diferite categorii de popula�ii vulnerabile �i 
defavorizate. Nu exist� nici o categorie care nu poate beneficia de servicii 
adaptate metodei managementului de caz. În condi�iile în care furnizorii 
de servicii trebuie s� se adapteze permanent la realitatea social�, ace�tia 
sunt constrân�i s� schimbe permanent modalit��ile de abordare a 
problemelor �i s� lucreze împreun� cu beneficiarii �i s� apeleze la metoda 
managementului de caz, care este "probabil cea mai bun� tehnologie 
pentru a asista organiza�iile în a r�spunde cererilor  de servicii moderne 
venite din partea clien�ilor… este, de asemenea, cea mai operativ� strategie 
pentru a împuternici clien�ii s� negocieze pentru dezvoltarea complex� a 
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sistemului de servicii" (Moore, 1992: 421). Din perspectiva lui Rothman, 
managementul de caz încorporeaz� dou� func�ii esen�iale (Rothman, 1991: 
520): 1) Consilierea individual� a clientului, oferirea sfaturilor �i terapiei 
clien�ilor din comunitate,; 2) Conectarea clien�ilor la re�eaua de servicii din 
comunitate oferite de c�tre organiza�ii guvernamentele �i non-
guvernamentale. 

Din acest punct de vedere, managementul de caz are un caracter 
complex, micro �i macro social, ca form� de interven�ie la nivel individual 
�i la nivel comunitar, care necesit� resurse pentru a putea fi aplicat: 
“managementul de caz este viabil numai în m�sura în care resursele 
comunit��ii sunt disponibile s� sus�in� un nivel de via�� acceptabil pentru 
clien�i. F�r� resurse fianaciare �i servicii de sprijin, managementul de caz 
poate deveni o proiectare a unei iluzii a responsabilului de caz, care, în 
timp, se tranform� într-o presiune asupra politicienilor �i liderilor 
comunit��ii pentru a r�spunde nevoilor membrilor comunit��ii” 
(Rothman, 1991: 521). Managementul de caz a fost gândit �i ca un “proces 
de facilitare a serviciilor pentru clien�i prin care s� ob�in� rezultate” 
(Perlman �i colab., 1985) prin care clien�ii primesc servicii adaptate 
nevoilor lor pentru îmbun�t��irea condi�iilor de via��. Managementul de 
caz este “un proces creativ �i colaborativ care necesit� abilit��i pentru 
realizarea evalu�rii, consiliere, educa�ie, modelare �i advocacy al c�rui scop 
este de a dezvolta func�ionarea social� optim� a clientului deservit” 
(Sullivan, Wolk �i Hartmann, 1992: 198).   

 
Ce este managementul de caz? 
 
Materialul de fa�� î�i propune s� ofere speciali�tilor din domeniul 

protec�iei copilului câteva repere în utilizarea managementul de caz 
conform standardelor minime obligatorii, ca form� de omogenizare a 
practicii în domeniul asisten�ei sociale, s� furnizeze informa�ii detaliate 
privind modul în care pot fi îndeplinite aceste standarde �i de îndrumare 
pentru ob�inerea unor rezultate eficiente în urm�rirea finalit��ilor 
planurilor individualizate de protec�ie (PIP), modul în care pot fi articulate 
planurile de interven�ie specific� (PIS) pentru atingerea acestor finalit��i �i, 
nu în ultimul rând, s� clarifice rolul managementului de caz în prevenirea 
abandonului, a abuzului, neglij�rii �i exploat�rii copilului.   
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Managementul de caz reprezint� un concept care desemneaz� o 
metod� de coordonare �i integrare a serviciilor sociale, medicale �i 
educa�ionale destinate categoriilor de popula�ii vulnerabile �i defavorizate, 
de organizare �i gestionare a interven�iilor specifice realizate de c�tre diferi�i 
speciali�ti în acord cu obiectivele stabilite pentru schimbarea situa�iilor 
problematice ale beneficiarilor. În accep�iunea noastr�, managementul de 
caz se centreaz� pe coordonarea, organizarea �i direc�ionarea tuturor 
interven�iilor destinate asigur�rii serviciilor �i integrarea acestora în 
beneficiul copiilor �i familiilor acestora, reducerii perioadei de �edere a 
copiilor în sistemul de protec�ie prin urm�rirea permanent� a progreselor 
înregistrare în atingerea finalit��ii planurilor individualizate de protec�ie �i 
concertarea activit��ilor destinate prevenirii separ�rii copilului de familia 
sa. Managementul de caz în asisten�a social� este „o metod� de a oferi 
servicii, prin care asisten�ii sociali profesioni�ti evalueaz� nevoile clientului 
�i ale familiei clientului în colaborare cu acesta, coordoneaz�, 
monitorizeaz�, evalueaz� �i sus�ine clientul pentru a accesa servicii sociale 
care s� r�spund� acestor nevoi” (NASW, 1992, p. 1). Aceast� defini�ie a 
managementului de caz în asisten�a social� pune accent în mod deosebit 
pe nevoile clientului �i pe modul în care serviciile oferite r�spund acestor nevoi 
(Cojocaru, 2005). Al�i autori au v�zut în managementul de caz “un set 
logic de pa�i �i un  proces de interac�iune în cadrul re�elei de servicii prin 
care se asigur� c� beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie într-o 
form�  de sprijin eficace, eficient� �i la un cost acceptabil” (Weil �i Karls, 
1985, p. 2). Se observ� c�, �i ace�ti doi autori pun accent pe nevoile 
beneficiarilor pentru a defini managementul de caz, dar satisfacerea 
acestor nevoi prin interven�ia propus� este evaluat� în func�ie de eficacitate 
�i eficien��, caracteristici esen�iale ale managementului clasic. În defini�ia 
anterioar�, managementul de caz este v�zut �i ca o form� de interven�ie în 
re�ea, sprijinind astfel func�iile de gestionare a resurselor re�elei �i de facilitare a 
accesului beneficiarului la aceste resurse. Rubin (1987, pp. 212-222) 
plaseaz� r�d�cinile managementului de caz „la nivelul reabilit�rii 
voca�ionale, s�n�tate public� �i asisten�� social�”, fiind o strategie 
complex� de integrare a serviciilor oferite beneficiarului. Dincolo de 
varietatea defini�iilor date managementului de caz, defini�ii influen�ate de 
modelele experimentate �i teoretizate, exist� înc� o mare confuzie �i o 
slab� standardizare care este observat� la nivelul practicilor institu�ionale. 
Fiecare furnizor de servicii sociale a adaptat forma managementului de caz 
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în func�ie de nevoile clien�ilor, de resursele disponibile �i de categoriile 
specifice ale poten�ialilor beneficiari. Defini�iile managementului de caz 
sunt dependente de varia�iile generate de design-ul acestuia, de modul în 
care este v�zut� interven�ia �i coordonarea acesteia, de implicarea 
beneficiarilor, de r�spunsurile clien�ilor la modificarea situa�iei în care se 
g�sesc �i de modelele promovate în practica asisten�ei sociale. 
Managementul de caz în asisten�a social� face leg�tura dintre micro �i 
macropractica asisten�ei sociale, fiind o component� esen�ial� în managementul 
îngrijirii �i al asisten�ei, iar defini�ii diverse au asimilat managementul de 
caz în ideologiile �i practicile institu�ionale, adaptându-se de la interven�ia 
terapeutic� pân� la coordonarea resurselor comunitare. Dep��ind 
varietatea tipurilor de clien�i ai serviciilor, structura managementului de caz este 
similar� pentru diferite categorii de persoane beneficiare de servicii, dar 
interven�iile propuse sunt adaptate caracteristicilor fiec�rei categorii în 
parte: evaluarea ini�ial�, planificarea interven�iei, realizarea interven�iei, 
monitorizarea, evaluarea rezultatelor etc. În domeniul protec�iei copilului, 
managementul de caz se refer� la modalit��ile în care sunt coordonate 
ac�iunile desf��urate în cadrul diferitelor tipuri de servicii (sociale, 
educa�ionale, medicale etc.) care au drept scop urm�rirea finalit��ilor 
planurilor individualizate de protec�ie elaborate pentru copiii care au intrat 
într-o form� de protec�ie �i pentru eficientizarea interven�iilor în ceea ce 
prive�te men�inerea copiilor în familia biologic� prin crearea unui climat 
favorabil dezvolt�rii acestora. Cu alte cuvinte, fiecare copil pentru care se 
ia o m�sur� de protec�ie are desemnat un manager de caz din structura 
proprie a DGASPC care coordoneaz� accesul la servicii pentru urm�rirea 
finalit��ii planului individualizat de protec�ie; pentru copiii care beneficiaz� 
de servicii destinate prevenirii separ�rii copilului de familia sa, abuzului, 
neglij�rii, exploat�rii prin munc� �i traficului, asisten�ii sociali din cadrul 
serviciilor sociale de la nivelul comunit��ii realizeaz� planurile de servicii �i 
sunt responsabili de coordonarea acestora pentru îmbun�t��irea condi�iilor 
de via�� ale beneficiarilor �i diminuarea riscurilor la care sunt expu�i copiii 
(Cojocaru, 2005, pp. 162-163). 

84
COJOCARU, S., (2012) Appreciative Approach in Social Work. Exceeding the Limits Constructed 
 by Deficiency Paradigm, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Philosophy and Humanistic Sciences, 
Year 1, Issue 1, pp: 79-89



Appreciative Approach in Social Work …… 
Associate Professor Ph.D. �tefan COJOCARU 

 

 
 
 

De la centrarea pe problem� la perspectiva apreciativ� în 
managementul de caz 

 
În func�ie de strategia folosit� în utilizarea resurselor, orientarea �i 

îndeplinirea obiectivelor, de viziunea în direc�ioneaz� implicarea 
beneficiarilor în realizarea schimb�rilor dorite �i inten�ionate, putem spune 
c� exist� patru forme ale managementului de caz, pe care le relu�m în 
acest context: centrat pe resurse, pe rezultate, pe probleme �i management 
de caz apreciativ, inspirate de modelul analizei SWOT (Cojocaru, 2005, 
pp. 165-170). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forme ale managementului de caz din perspectiva analizei SWOT 
 
Dac� managementul de caz se orienteaz�, în primul rând, c�tre 

administrarea �i gestionarea resurselor existente la nivelul beneficiarului �i 
ob�inerea altora din partea serviciilor sociale sau din cea a re�elelor sociale 
c�rora beneficiarul le apar�ine, vorbim de un management de caz centrat pe 
resurse ; aceast� strategie de abordare a cazului �i administrare a 
interven�iilor urm�resc suplimentarea resurselor pentru acoperirea 
lipsurilor, caren�elor beneficiarului. Luarea în aten�ie, în mod deosebit, a 
obiectivelor �i rezultatelor interven�iei propuse ne direc�ioneaz� spre 
folosirea unui management de caz centrat pe rezultate ; în acest caz, resursa cea 
mai important� este canalizat� pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, 
fiind o form� important� de stimulare �i motivare a beneficiarului. Analiza 

85
COJOCARU, S., (2012) Appreciative Approach in Social Work. Exceeding the Limits Constructed 
 by Deficiency Paradigm, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Philosophy and Humanistic Sciences, 
Year 1, Issue 1, pp: 79-89



Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate 
Sec�iunea: Filosofie �i �tiin�e Umaniste 

 

 
 
 

discursului managerilor de caz �i, implicit, a beneficiarilor serviciilor 
sociale ne dezv�luie tipul de abordare a interven�iei; astfel, obiectivele pot 
fi formulate în termenii ob�inerii unor resurse, rezultate sau reducerea 
amenin��rilor posibile care pot agrava situa�ia ini�ial� a beneficiarilor. În 
aceast� strategie, interven�iile asistentului social sunt orientate c�tre 
identificarea oportunit��ilor �i fructificarea acestora, precum �i c�tre 
reducerea amenin��rilor, a barierelor existente sau poten�iale, care pot 
împiedica ob�inerea rezultatelor dorite. Abordarea situa�iei clientului din 
perspectiva “paradigmei deficien�ei” prin luarea în calcul, în principal, a 
punctelor slabe, a disfunc�ionalit��ilor �i amenin��rilor, ne condi�ioneaz� 
s� utiliz�m un management de caz centrat pe problem�. Analiza problemei 
presupune identificarea punctelor slabe ale situa�iei particulare a clientului 
�i a mediului în care acesta ac�ioneaz�, precum �i a piedicilor pe care acesta 
le întâmpin� pentru rezolvarea propriei probleme. Renun�area la aceast� 
strategie de interven�ie care urm�re�te interven�ia la nivelul 
disfunc�ionalit��ilor sociale �i orientarea c�tre punctele tari ale 
beneficiarului, c�tre oportunit��ile acestuia ne condi�ioneaz� s� apel�m la 
managementul de caz apreciativ. Aceast� tipologie a managementului de caz se 
remarc� datorit� simplit��ii �i aplicabilit��ii criteriilor de diferen�iere care 
orienteaz� interven�ia asistentului social. În practic�, putem întâlni forme 
combinate ale acestor tipuri, iar ini�iativa, experien�a �i creativitatea 
asistentului social în lucrul cu clientul s�u î�i pun amprenta pe specificul 
managementului de caz utilizat. Cea mai r�spândit� form� a 
managementului de caz în practic� este cea care se centreaz� pe problem�, 
cu varia�ii ale modului în care se pune accent pe resurse sau pe rezultate. 
Pentru aplicarea unui management de caz eficient în domeniul protec�iei 
copilului este necesar� asigurarea condi�iilor institu�ionale, adic� a unei 
structuri care s� încurajeze �i s� recunoasc� calit��ile acestei metode de 
interven�ie.  
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