
MODULUL 4

Abilități de comunicare
pentru

furnizarea serviciilor integrate



Introducere

• Să ne cunoaștem unii pe ceilalți și să aflam care sunt aşteptările de la 
acest modul de curs.

• Prezentarea va conţine: numele dvs, organizația sau locul de muncă, 
localitatea, funcția şi o calitate a dvs care începe cu litera numelui mic.  
De asemenea, menţionăm un punct forte şi un punct slab în relaţia de 
comunicare cu ceilalţi şi spunem care sunt aşteptările de la acest curs.

• Stabilim/Reamintim şi agreăm, de comun acord, regulile de lucru. Ex. 
„Vorbim pe rând, nu mai mulţi odată”, „toate ideile sunt binevenite”, 
„respectăm dreptul fiecărui participant la opinie”, „nu folosim telefoanele 
sau alte obiecte care ne distrag atenţia” etc.



Sesiunea 4.1

COMUNICAREA 

ȘI 

ROLUL EI 

ÎN 

FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE



Structura modulului 4

Acest modul este structurat în 3 teme principale și 6 sesiuni:

Tema 1: Rolul comunicării în furnizarea serviciilor integrate

• S 1 COMUNICAREA ȘI ROLUL EI ÎN FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE

• S 2 COMUNICAREA ȘI RELAȚIA CU BENEFICIARII

Tema 2: Comunicarea externă

• S 3 COMUNICAREA ȘI RELAȚIA TERŢII

Tema 3: Aplicarea conceptului de vizite la domiciliu în activitatea lucrătorului 

comunitar

• S 4 ROLUL, SCOPUL  ȘI ACȚIUNILE DE BAZA ALE PRACTICII LUCRĂTORULUI COMUNITAR 
CARE FACE VIZITE LA DOMICILIUL BENEFICIARILOR

• S 5 PRACTICI PROFESIONALE ALE LUCRĂTORULUI COMUNITAR ÎN RELAȚIA CU FAMILIA

• S 6 CONSTRUIREA RELAȚIEI DINTRE LUCRĂTORUL COMUNITAR ȘI FAMILIA ASISTATĂ 
ORI CEILALȚI PROFESIONIȘTI

Fiecare din aceste sesiuni cuprinde mai multe activități



Vom încerca împreună...

• să exersăm abilitați de comunicare utile în rezolvarea situaţiilorcotidiene care apar 
în relația cu persoanele din comunitate/ beneficiari/ grupurile lor de apartenență; 

• să comunicăm eficient, cu o atitudine pozitivă, cu toleranţă şi solidaritate faţă de 
beneficiari în raport cu alegerile lor personale, parentale și profesionale etc.;

• să sensibilizăm persoanele care oferă servicii de acest tip să se aplece asupra 
aspectelor ce țin de autocunoştere și rolul ei în profesia de asistare a comunității;

• să reflectăm și să exersăm diferite abilităţi utile în a face observaţii asupra unui caz, 
capacitatea de a intra în interacţiune cu celălalt prin comunicarea verbală, abilități 
de comunicare nonverbală cu beneficiarul, capacitatea de a înţelege perspectiva 
beneficiarului, de a-l motiva și susţine pe acesta în ceea ce priveşte planul de 
acțiune pentru a rezolva o problemă. 



Scop

Promovarea și valorificarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunității

prin creșterea implicării  participanților în relațiile de colaborare și comunicare cu

beneficiarii, partenerii externi și mass media.



Obiective educaţionale ale modulului de curs
• Conștientizarea rolului comunicării în dezvoltarea unui climat constructiv la nivelul echipei și comunităților 

asistate

• Cunoașterea conceptelor și enumerarea a cel puțin 3 atribute ale tipologiei unei comunicări eficiente;

• Dezvoltarea abilităților specifice unei comunicări eficiente

• Enumerare a cel pui 3 bariere și 3 beneficii specifice (identificarea modalităților de interacțiune pentru 
optimizarea comunicării cu diferite categorii de beneficiari) unei comunicări eficiente;

• Înțelegerea procesului de facilitare și a rolului de facilitator prin realizarea unui plan al discuției cu un 
beneficiar care să cuprindă toți pașii unei comunicări eficiente;

• Dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare gestionării relațiilor cu beneficiarii şi terţii demonstrată 
prin enumerarea principalelor 3 roluri ale lucrător comunitarului care desfășoară vizite la domiciliu și 
listarea principalelor 3 activități pe care le desfășoară pentru construirea parteneriatului dintre familii și 
lucrătorii comunitari;

• Identificarea a 3 modalități de interacțiune pentru optimizarea comunicării cu diferite categorii de 
beneficiari.

• Identificarea rolurilor prin redarea a câte 3 exemple pentru fiecare dintre cele 4 dimensiuni acoperite de 
activitatea lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu

• Identificarea a minimim 2 calități esențiale ale lucrătorului comunitar care desfășoară vizite la domiciliu;

• Indicarea celor patru elemente cheie ale practicii profesionale în vizita la domiciliu; 

• Conturarea a cel puțin 3 direcții strategice (direcții de acțiune) pentru susținerea unei bunei comunicări cu 
alți profesioniști din comunitate.



Pe scurt: ideile principale ale acestui modul sunt 
de a…

• ghida procesul de autoevaluare a abilităţilor de 
comunicare și a nevoilor de exersare/formare/ 
autoformare particulare; 

• abilita lucrătorii comunitari să ofere suport pentru 
dezvoltarea mesajelor și activităților necesare bunei 
implementări a serviciilor comunitare integrate. 



Ce este comunicarea?

• Comunicarea este o activitate complexă care implică
stăpânirea “artei conversaţiei”, capacitatea de a
negocia, de a convinge şi de a-i învăţa pe alţii.

• Comunicarea reprezintă modul de interacţiune realizat
în limbaj articulat sau prin alte coduri, în scopul
transmiterii unui mesaj.

• Comunicarea pune persoanele în relaţii cu alte
persoane.



Cuvinte cheie

• abilitate

• atitudine

• competență cheie, 

• învățarea pe parcursul
întregii vieții

• observare

• comunicare nonverbală

• comunicare verbală
• comunitate
• empatie
• autocunoaștere
• deprindere
• valori
• stereotipuri
• competență socială



Situația optimă de comunicare 

Cel ce se exprimă nu se simte judecat, analizat,

interpretat, ghidat de sfaturi, manipulat, hărțuit prin
întrebări, ci se simte pur și simplu ascultat.

În situațiile în care oamenii se simt realmente

ascultați, ei se exprimă cel mai bine, adică cel mai

autentic.



Particularităţile și rolul comunicării 

• Comunicarea are rolul de a pune în legătură oamenii, în mediul în

care aceştia evoluează;

• Orice proces de comunicare este contextualizat, el având loc într-un

anumit spaţiu psihologic, fizic, temporal, social şi cultural;

• În procesul de comunicare, prin conţinutul mesajului, se urmăreşte

realizarea scopurilor şi transmiterea semnificaţiilor;

• Procesul de comunicare are un caracter dinamic, orice comunicare

are, după momentul iniţierii, o anumită evoluţie, se schimbă şi schimbă
persoanele implicate în proces;

• Orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent, uneori acesta din

urmă fiind mult mai semnificativ;

• În situaţii de criză, procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o

sferă mai mare de cuprindere.



comunicare intrapersonală
realizată de fiecare individ în forul său interior;

Formele comunicării

comunicare interpersonală
realizată între indivizi în cadrul grupului / organizaţiei;

După modul în care indivizii participă la procesul de comunicare

comunicare de masă (de grup, publică)
realizată pentru publicul larg



comunicare ascendentă
fluxurile informaţionale se realizează dinspre 

nivelele inferioare ale unei organizaţii spre 
cele superioare;

Formele comunicării

comunicare descendentă
fluxurile informaţionale se realizează dinspre nivelele 

superioare ale unei organizaţii spre cele inferioare;

După modul de realizare a procesului de comunicare

comunicare orizontală 
fluxurile de informaţii se realizează între indivizi 

aflaţi pe poziţii ierarhice similare 



Formele comunicării

Elementele procesului de comunicare 

1.Cuplul emiţător/receptor

2.Modul de transmitere (capacitatea de a
alege codul potrivit)

3.Codul

4.Mesajul

5.Canalul de transmitere a mesajului

6.Limbajul comunicării

7.Contextul

8.Mediul de comunicare

9.Feed-back-ul

10.Barierele de comunicare

Comunicare:
verbală, paraverbală, 
nonverbală

Funcţii ale comunicării nonverbale asociate 
celei verbale (De Vito) 

• accentuează 
• completează
• contrazice
• reglează
• repetă
• substituie comunicarea verbală 



Distanţele spaţiale în comunicare

Formele comunicării
PROCESUL COMUNICĂRII

45 cm – spațiul intim, ”corp la 
corp”
- parteneri, familie

1,2 m – spațiul personal
- prieteni, colegi

3,7 m – spațiul social
- distanța ”oficială”

7,6 m – spațiul public



Nevoile relaționale exprimate prin comunicare

PROCESUL COMUNICĂRII

1. nevoia de a spune;

2. nevoia de a fi înţeles;

3. nevoia de a fi recunoscut;

4. nevoia de a fi valorizat;

5. nevoia de a influenţa;

6. nevoia de intimitate.

POTENȚIAL
EMPATIE

COMUNICARE 
VERBALĂ/NONVERBALĂ/PARAVERBALĂ



Axiomele comunicării

• Comunicarea este inevitabilă.

• Comunicarea este un proces continuu, ce nu 
poate fi tratat în termeni de cauza-efect sau 
stimul- răspuns. 

• Comunicarea este ireversibilă. 

• Comunicarea presupune procese de ajustare 
și de acomodare. 

(A.Nuţă, 2004)



Importanța abilităților de comunicare
...fiecare este un agent al schimbării

Fiecare acţionează ca o „interfaţă” între cel asistat, familia acestuia şi spaţiul
social:

• familia lărgită, 

• prieteni,

• comunitatea locală, 

• unităţi de formare (școala, gradinița), 

• organizaţii (ex.ONG-uri)

• instituțiile angajatoare, alte institutii de asistență (medicală, juridică) etc



Puzzle-ul schimbării

A fi dispus să te schimbi înseamnă că ai înţeles importanţa
schimbării – vreau să schimb ceva;

A fi capabil să te schimbi înseamnă să ai încredere în puterea ta
de a te schimba - pot să schimb ceva (auto-eficacitate);

A fi pregătit să te schimbi înseamnă să poţi începe schimbarea –
vreau şi pot să schimb ceva acum.



Despre abilitatea de comunicare

Abilitatea este alcatuită din numeroase microabilități care
dozate și întrepătrunse conduc la succesul interacțiunii cu ceilalți.

Abilitatea de comunicare nu este înnăscută, ci este în mare
masură un comportament învăţat.

Abilitatea de comunicare se bazează pe valorile pe care le avem
și pe atitudinile față de ceilalți



Abilitatea de comunicare
Microabilități

• Capacitatea de a face observații și interpretări asupra unui caz

• Capacitatea de a intra în interacțiune cu celalalt în comunicarea
verbală

• Capacitatea de comunicare nonverbală și paraverbală cu 
beneficiarul

• Capacitatea de a înțelege perspectiva beneficiarului

• Capacitatea de a-l motiva și sustine pe beneficiar în ceea ce
privește planul de acțiune pentru a rezolva problema abordată

• Capacitatea de a conecta beneficiarul cu comunitatea



Abilități de comunicare
Capacitatea de a face observații și interpretări asupra unui caz

• observarea comportamentului verbal, nonverbal, paraverbal al 
beneficiarului/ grupului din care face parte beneficiarul

• observarea aspectelor ce țin de contextul fizic, social, ideologic

• capacitatea de auto-observare

(cum mă comport eu când întâlnesc un beneficiar?)*



Abilități de comunicare

• atenția pe care un lucrător comunitar o dă cadrului de comunicare

• maniera în care adresează întrebările

• stilul de culegere a  informațiilor și structurarea acestora

• respectarea limitelor legate de comunicare a mesajelor dificile pentru interlocutor

• maniera în care oferă alternative și date pentru a permite alegeri informate

Capacitatea de a intra în interacțiune cu celalalt în comunicarea verbală



Abilități de comunicare

Capacitatea de a comunica nonverbal și paraverbal cu beneficiarul

vă ajută să:

• Stabiliți contactul vizual

• Oferiți suport prin salutul nonverbal

• Vă stabiliți adecvat pozitia față de beneficiar, expresivitatea facială. 

Alte aspecte pe care le puteți observa sunt expresiile ce arată: 

• plictiseala, suferinţa, frica, bucuria, supărarea, ezitările etc. 

Atingerea și spatiul personal sunt și ele foarte importante. 



Abilități de comunicare

Capacitatea de a înțelege perspectiva beneficiarului

Maniera în care puteți obține consensul cu beneficiarul pe

care-l asistați, rămânând sensibil la credințele, interesele,

intențiile, beneficiile, grijile şi expectaţiile unei persoane aflate

într-o situație de vulnerabilitate.

Prin înțelegerea perspectivei celuilalt:

• creați un sentiment de familiaritate și apartenență,

• grijile și nevoile celor cu care lucrați sunt mai ușor de gestionat,

• puteţi să găsiți o agendă comună cu cei cu care lucrați.



Abilități de comunicare

Capacitatea de a-l motiva și susține pe beneficiar în ceea ce priveşte planul de 
acțiune pentru a rezolva problema abordată

Este important să:

•Motivaţi şi să încurajaţi persoana prin accentuarea beneficiilor imediate, observabile (ex: 
enumerați ce poate fi imediat observat utilizând un limbaj prietenos)

•Nu judecaţi pentru ca încă nu se implică într-o activitate concretă/plan concret pe
moment (ex: evitați să spuneți că nu va reuși vreodată)

•“Întăriţi” reuşitele şi analizaţi cauzele eventualelor eşecuri (ex: dacă un copil reușește să-
și facă temele într-o zi și nu reușeste în alta, nu-l blamați, evitați să generalizați
comportamentul negativ)

•Faceţi ca mediul să conducă la schimbarea dorită, să fie “susţinător” (ex: lucrați cu
familia, vecinii când doriți ca un copil să meargă zi de zi la șoală)

•Prezentați soluții pentru alegere fără a le exagera (ex: dacă un copil trebuie dus la școală, 
nu exagerați cu ofertele, încercați să ”împuterniciți” părintele pentru a se implica)



Abilități de comunicare

Capacitatea de a conecta beneficiarul cu comunitatea

Este important să știți că:

• pentru a putea informa beneficiarii este nevoie să faceți efort de 
reactualizare a datelor despre comunitate.

• pentru a culege informații este nevoie să vă alocați timp, să aveți o 
rețea de networking profesional activ.

• pentru a avea informații relevante pentru un beneficiar este 
nevoie să le selectați pe cele legate de nevoile lui.



Abilitățile de comunicare

• Umanizează omul.

• Mijloace de influențare educativ – informativă a individului

• Pun în mișcare alte mecanisme psihice

• În lipsa lor, individul nu se poate integra in comunitatea socială

• Absența lor afectează interacțiunea naturală dintre oameni, iar
cooperarea devine imposibilă



Bariere în comunicare

Caracteristicile lucrului în comunitate

Aplicație
Încercaţi să stabiliţi ce bariere de comunicare pot să apară, ca urmare a folosirii lor și apoi
identificați cum le-ați putea neutraliza prin comunicare cu beneficiarii:

- ” un copil cu risc de abandon nu mai poate fi reechilibrat”
- ” săracul cu săracul, bogatul cu bogatul”
- ” eu te-am făcut, eu te omor ”
- ” pe femeie să o bați că știe ea de ce”
- ” nimeni de la asistența socială nu face nimic”
- ” medicul te consultă doar dacă îi dai bani”
- ” bătaia este ruptă din rai ”
- ” nimeni nu angajează țigani”
- ” mergi la psiholog - esti nebun”
- ” în Romania nu merge nimic”
- ” nu folosesc contraceptive pentru că este păcat”
- ” consilierul știe și rezolvă tot”



Bariere în comunicare

• Atitudinile şi ideile preconcepute: stereotipiile, prejudecăţile
• Diferenţa de statut
• Egocentrismul
• Tendinţa de polemică
• Rezistenţa la schimbare
• Viteza de vorbire, recepţionare şi prelucrare a informaţiei
• Limbajul

Tendința de a auzi numai ceea ce ne-am 
obișnuit să auzim
Ignorarea informațiilor care sunt în dezacord cu 
ceea ce cunoaștem
Evaluarea subiectivă, de către receptor, a sursei 
obiective (emițătorul) de transmitere a 
mesajului
Recepționarea în moduri diferite a aceluiași 
mesaj



VALORILE

• Deoarece apar și preferințele subiective, valorile personale nu

sunt o repetiție a valorilor spațiului sociocultural

• Oamenii învață valori și norme urmărind constant persoanele

din jurul lor, mesajele din comunitate, având anumite

”modele de comportament”

• În cadrul echipelor, angajații noi învață de la cei vechi, atât

aspecte practice legate de profesie, cât și diferite valori.



Beneficii

• Mediul sociocultural constituie fundalul însușirii valorilor și formării

convingerilor.

• Valorile au rol de ghid în alegerile persoanelor, decizii, selecția

profesiilor, partenerilor, a prietenilor.

• Începutul formării sistemului personal de valori este în copilărie și este

deschis toată viața.

• Valori personale: familia, profesia, adevărul, prietenia, fidelitatea, etc.

• Valori profesionale: stabilitatea financiară, salariu bun, rol de lider, etc.



Construirea încrederii

Elementele Încrederii

Deschiderea

Împărtășirea informațiilor, 
ideilor, gândurilor, sentimentelor
și reacțiilor la elementele de risc
întreprinse de personal. 

Împărtășirea

Oferirea materialelor și resurselor
necesare celorlalți pentru a avansa
către realizarea obiectivelor lor.



Construirea încrederii

Elementele Încrederii

Acceptarea

Comunicarea aprecierii unei persoane și 
a contribuției sale la activitatea grupului.

Sprijinul 

Comunicarea recunoașterii punctelor 
forte ale unei persoane și a încrederii 
în capacitățile sale de a administra 
situațiile de risc în care se află. 



Construirea încrederii

Elementele Încrederii

Intențiile de colaborare

Exprimarea speranței că toata lumea 
va colabora și că fiecare membru al 
echipei va coopera în vederea 
realizării obiectivelor personale și 
comune.

Comportament de încredere

Comunicarea recunoasterii punctelor 
forte ale unei persoane și a încrederii 
în capacitățile sale de a administra 
situațiile de risc în care se află. 



Construirea încrederii
Elementele Încrederii

Zece pași pentru stimularea încrederii - http://www.lominger.com

➢Faceți angajamente simple
➢Evitați angajamentele excesive
➢Renunțați la ambiția de a dovedi că aveți dreptate
➢Renunțați la ambiția de a impresiona
➢Evitați conflictele

http://www.lominger.com/


Construirea încrederii

Elementele Încrederii

Zece pași pentru stimularea încrederii - http://www.lominger.com

➢Renunțați la preocuparea de a câștiga
un avantaj
➢Căutați să fiți consecvenți
➢Căutați să finalizați
➢Căutați să respectați termenele
➢Renunțați la tendința de a ignora nevoia de respect a celorlalți

http://www.lominger.com/


Instrumentele unei comunicări eficiente

Să ne reamintim



Calităţile necesare comunicării

• Claritate

• Acurateţe, corectitudine

• Sistematizare

• Adecvare scopului

În plus pentru comunicarea orală:

➢ Contact vizual

➢ Înfăţişare

➢ Postură

➢ Voce

➢ Debitul verbal

➢ Pauzele de vorbire

➢ Atitudine

➢ Sinceritate.



Strategia unei comunicări interne eficiente

Presupune parcurgerea a trei etape:
1. Stabilirea a cinci probleme de bază:

• Mesajul – Ce spunem?
• Emiţătorul – Cine spune?
• Destinatarul – Pentru cine? Profilul auditorului
• Impactul căutat – În ce scop?
• În cât timp - Cât de imperativ este ca mesajul să fie de 

actualitate? 

2. Evaluarea exigenţelor:
• Ce se aşteaptă de la mesaj?
• Cât cheltuim pentru asta?

3. Alegerea unui suport de comunicare în funcţie de răspunsurile la 
primele două etape.



Exerciţiu

Gândiţi-vă la felul cum emiteţi şi recepţionaţi informaţiile şi
răspundeţi la următoarele întrebări:

• Îmi pun gândurile în ordine înainte de a comunica?

• Acord atenţia cuvenită cuvintelor şi imaginilor pe care le 
folosesc?

• Transmit informaţiile într-un mod care exprimă clar sensul pe 
care-l doresc?

• Îmi aleg întotdeauna cuvintele astfel încât să fiu cât mai bine 
înţeles de către receptor? 

• Mă supun convenţiilor gramaticale şi de vocabular pentru a fi 
sigur că mă fac înţeles?

• Consider că răspunsul receptorului indică succesul comunicării?



Ascultarea Activă
sfaturi practice

- Arătați interes şi înţelegere referitor la informaţiile pe care le primiți în 
acel moment – puneți întrebări eficiente pentru a vă spori înțelegerea;

- Sondați atitudinea celeilalte părţi asupra diferitelor aspecte ale problemei;
- Concentrați-vă pe subiect;
- Urmăriți înţelegerea mesajului - ”a auzi nu înseamnă a asculta”;
- Analizați având stabilite nişte criterii de evaluare;
- Stăpâniți-vă sentimentele, dar vă puteţi exprima atât abilitatea de a ajuta, 

cât şi căldura, acceptarea, grija;
- Evitați interpretările personale, fără „DE CE?” şi fără sfaturi personale!



Ascultarea Activă
factori perturbatori 

• factori de natură perceptuală care conduc la atenţia, înţelegerea şi reţinerea selectivă în 

procesul de ascultare

• factori dependenţi de relaţia dintre comunicatori

• lipsa deprinderilor de ascultare

• factori de natură semantică

• factori de natură externă fizică şi factori fiziologici

• atenţia prefăcută

• tendinţa de a evalua modul cum este prezentat mesajul şi cum arată vorbitorul

• efectuarea simultană a altor activităţi



Ascultarea Activă
tehnici de îmbunătăţire

Rezumarea
Această tehnică se referă la partea de conţinut a mesajului şi presupune să-i spui 
emiţătorului ceea ce înţelegi tu din mesajul lui. Această parafrazare poate avea loc la 
intervale regulate şi are următoarele avantaje:
• verifică gradul de înţelegere;
• oferă oportunităţi pentru clarificări;
• arătându-i vorbitorului că aţi ascultat ceea ce a spus, vă demonstraţi astfel interesul;
• oferă vorbitorului feedback asupra a cât de bine a fost exprimat mesajul.

Reflectarea
Această tehnică poate fi comparată cu ţinerea unei oglinzi în faţa vorbitorului, reflectând 
frazele pe care le auziţi. Astfel creşte claritatea dialogului şi permite vorbitorului să ştie că 
îl auziţi. 
Puteţi reflecta informaţia sau sentimentele. În ultimul caz, recunoaşterea sentimentelor 
vorbitorului creşte empatia dintre voi.



Cum să lucrezi cu oamenii

• Deschidere
• Empatie
• Încredere
• Onestitate
• Dăruire
• Respect



Conflictele

“Neînțelegerile reprezintă cea mai des întâlnită
formă a comunicării”.
Conflictul presupune o opoziție bazată pe
incompatibilitate opiniilor, intereselor, scopurilor, 
convingerilor, sentimentelor.
Fazele apariției unui conflict:

• Dezacord
• Alimentarea dezacordului
• Ruptura



Gestionarea situațiilor conflictuale
sfaturi practice

Atunci când adopţi o atitudine pe timpul negocierii, ai grijă 
ca aceasta să fie motivată, iar motivaţia să îndeplinească 
următoarele condiţii:
- să fie relevantă;
- să fie clară;
- să fie compatibilă cu atitudinea;
- să fie bazată pe fapte;
- să poată fi folosită în situaţii similare



Gestionarea situațiilor conflictuale
sfaturi practice

Indiferent de stilul de negociere adoptat, respectați regulile de mai jos:

- nu creați niciodată, în momentele tensionate, o situaţie învins/învins;

- evitați, atât cat se poate, crearea unei situaţii învingător/învins;

- remiza este baza de plecare la o negociere sub care nu se coboară;

- scopul Dumneavoastră trebuie să fie crearea unei situaţii
învingător/învingător.



Gestionarea situațiilor conflictuale
sfaturi practice

Cele mai cunoscute reguli de comportament in calitate de mediator sunt:

- să rămâneți mai calm decât ceilalţi;
- să vorbiți mai liniştit decât ceilalţi;
- să încetiniți ritmul discuţiei;
- să gândiți înainte de a vorbi;
- să nu vă lăsați provocat.



Gestionarea situațiilor conflictuale
sfaturi practice

Pentru a vă stăpâni emoţiile se recomandă adoptarea următoarelor 
norme de comportament:

- nu vă pierdeți cumpătul şi nu provocați nici partenerului această reacţie;
- nu puneți întrebări retorice şi nici nu răspundeți la astfel de întrebări;
- lăsați-vă partenerul să elibereze din tensiunea acumulată;
- dacă amândoi v-aţi ieşit din fire, atunci amânați discuţia;
- ajutați-vă partenerul să se ajute singur.



Ce este eficient în rezolvarea conflictelelor

Focalizarea pe obiective sau mai curând pe nevoile părților decât pe
poziţiile ocupate
Condamnarea conflictul propriu-zis, nu a participanţilor
Distanţarea participanţilor de situaţia conflictuală
Orientarea atenţiei participanţilor pe comportamentele viitoare
Identificarea de soluţii pozitive
Fixarea unor sarcini stabile, structurate şi acceptate de grup
Facilitarea comunicării
Evitarea situaţiilor câştig-pierdere.



Obstacole în rezolvarea conflictelelor

• Tendința naturală de a explica mai întâi care este 
punctul nostru de vedere.

• Ineficiența noastră ca ascultători.

• Teama că lucrurile nu vor ieși așa cum ne dorim.

• Presupoziţia ca noi vom pierde, iar celălalt va câștiga.



Sesiunea 4.2

COMUNICAREA 

ȘI 

RELAȚIA CU BENEFICIARII



Autocunoașterea

Reflecție, observație, interpretarea și
adaptarea mesajului



Autocunoașterea

Să reflectăm la următoarea situație:

Amintiți-vă o situație dificilă din viața voastră…

La cine ați mers să vă ajute? Ce a făcut persoana respectivă? Ce v-a placut din
ceea ce a comunicat cu voi? Ce nu v-a plăcut? Dacă ar fi să mai apelati iarași la
ea, ați face asta? Motivați de ce Da sau Nu. Peste timp, ce mesaj i-ați transmite
legat de comunicarea cu voi?

• Încercați să aveţi un portret ideal a ceea ce aţi dori voi să fiți când comunicați
/asistaţi pe cineva

• Evaluați cum sunteți acum!

• Dacă sunt diferenţe, ce vă propuneți să faceţi?

• Dar dacă nu sunt diferențe?



Competențe cheie

• dialog

• discuție

• consiliere

• mediere

• competență lingvistică

• ascultare

• competențe sociale



Competențe sociale

1. Cunoştinţe – înţelegerea felului în care indivizii îşi asigură un 
optim fizic şi mintal, inclusiv ca resursă pentru sine, pentru
familie, pentru mediul social imediat; înţelegerea dimensiunilor
multi-culturale şi socio-economice ale societăţilor europene; 
interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea
europeană. 

2. Deprinderi – abilitatea de a comunica constructiv în diferite medii
pentru a manifesta toleranţă; 

3. Atitudini – colaborare, asertivitate şi integritate.



Analiza SWOT
(S) Ce puncte tari am când comunic cu ceilalți?

de exemplu: am răbdare, îmi păstrez calmul etc.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(W) Ce nu reușesc acum și doresc să remediez în viitor legat de comunicare?

de exemplu: mă enervez repede, îi judec dacă nu fac ce le spun etc.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(O) Pe cine mă pot baza ca să fac schimbări când comunic?

de exemplu: am un manager de caz pe care mă bazez, am colegi cu experiență de la care învăț (sunt
mentorii mei) etc.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(T) Ce cred eu că este amenințător legat de comunicarea cu beneficiarii?

de exemplu: nu am suportul echipei (eu spun ceva și colegii altceva), schimbările legislative (nu pot 
informa corect pentru că apar schimbări), lipsa de transparență etc.

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



Eu și celălalt

Faceți un exerciţu de imaginație:

❑ aveți un caz dificil, imaginați situația cât mai detaliat.

❑ acum încercați să vă conştientizați starea pe care o aveaţi înainte să
interacționați (ce vă trece prin minte, ce simțiți).

❑ ce întrebări şi îngrijorări legate de caz aveti? Încercaţi să le enumeraţi aşa cum
vă vin ele in minte.

❑ evaluaţi-vă propriile emoţii şi senzaţii fizice, în mod anticipat. Ce emoții aveți,
ce senzații fizice, ce intensitate au?

❑ când vedeți persoana asistată, ce ”motto” aveţi în minte despre ea?

❑ dacă v-ați întâlni în alt context ce ați spune despre ea?



Pașii care mă pot ghida

✓ Deschiderea discuţiei

✓ Culegerea de informaţii

✓ Înţelegerea perspectivei persoanei

✓ Oferirea de informaţii

✓ Obţinerea acordului asupra problemelor de abordat

✓ Obţinerea acordului asupra planului de acţiune

✓ Identificarea şi sublinierea punctele tari, a resurselor şi a suportului

✓ Încheierea discuţiei



OBSERVAREA ȘI INTERPRETAREA MESAJELOR

• Observarea şi interpretarea adecvată implică identificarea punctelor 

forte/ slabe din comportamentul  verbal şi nonverbal al unei persoane;

• Observarea şi interpretarea adecvată necesită verificarea 

presupunerilor şi previne înțelegerea greşită a informaţiilor. 

Sintagme de început: observ că..., înțeleg că...,  mă întreb cum apreciezi 

că pot să...



OBSERVAREA ȘI INTERPRETAREA MESAJELOR

Observaţia neadecvată:

• derivă din faptul că specialistul nu recunoaşte influenţa variabilelor culturale și 
/sau familiale; 

• derivă din absenţa recunoaşterii stării emoţionale

Ex:  ”se preface ca să ia un ajutor financiar...”

Interpretarea neadecvată:

• derivă din prejudecăți, lipsa încrederii, lipsa empatiei și respectului pentru 
alegerile de viață

• derivă din judecăți/ atitudini judicative față de o persoană

Ex:  ”așa sunt romii”, ”de ce nu s-a gândit înainte de a mai face un copil”



OBSERVAREA ȘI INTERPRETAREA MESAJELOR

Poate sau nu poate fi neadecvat un lucrator comunitar?

Inadecvarea poate să apară...

• prin incompatibilitatea dintre percepţiile, gândurile şi comportamentele

sale cu cele ale comunitații, copilului sau familiei.

Percepţiile, gândurile şi comportamentele sunt considerate

incompatibile atunci când două persoane care au aceleaşi informaţii

ajung la concluzii total diferite.

Relatați o situatie de acest tip din activitatea dvs. Cum aţi procedat? Ce

aţi face diferit?



OBSERVAREA ȘI INTERPRETAREA MESAJELOR

Inadecvarea poate să apară...

• prin absenţa recunoaşterii starii emoţionale, cand nu ești ”sensibil” (nu poti

vedea perspectiva lui)

Mai jos sunt prezentate câteva situații/ stări emoţionale care pot fi observate

• Furia : modelul agresiv al discuţiei şi vocea ridicată, răspunsurile scurte, 

creşterea tensiunii musculare, creşterea pulsului

• Anxietatea: vorbirea precipitată, neliniştea, neatenţia, iritabilitatea, 

hipervigilenţa, creşterea tensiunii musculare.



OBSERVAREA ȘI INTERPRETAREA MESAJELOR

• Depresia: tristeţe, scăderea ori câştigul în greutate, scăderea

interesului pentru activitatea de joc şi învăţare, menţinerea slabă a

contactului ocular, scăderea spontaneităţii, vorbirea şi mişcarea lentă,

dificultăţile de concentrare.

• Manipularea: minciuna, linguşeala, neajutorarea, intimidarea, 

ameninţarea cu diferite comportamente (de exemplu, fuga de acasă).



Câteva concluzii

• Etapa de la început este o etapă foarte importantă, în care buna cooperare 
se bazează pe empatie, validare a nevoilor persoanei asistate.

• Atât la început, cât și pe parcurs, lucrătorul comunitar încearcă să 
îmbunătățească, să mențină relația sa cu persoana căreia îi oferă suport 
observând comportamentul 

• Este nevoie ca lucrătorul comunitar să fie atent și să nu lezeze încrederea 
printr-o atitudine critică sau de non-acceptare (“De ce nu faci aşa, uite cum 
e mai bine”, ”De ce ai mai venit la mine daca tot așa lucrați” etc.) sau prin 
atitudini care moralizează, evaluează, evită implicarea. 

• Atitudinea deschisă, tolerantă, fără a judeca interlocutorul, evitarea
etichetelor, autocontrolul pot să vă ajute! 



Sesiunea 4.3

COMUNICAREA 

ȘI 

RELAȚIA CU TERȚII



Cum formulăm un mesaj-cheie?

Comunicarea înseamnă talentul de a înţelege că nu suntem la fel. 
Octavian Paler



La ce am putea reflecta când adaptăm mesajele?

• Stimularea, în comunicare, a unui mediu favorabil promovării respectului și 

toleranței;

• Identificarea propriilor stereotipuri/ prejudecăți;

• Acceptarea diferențelor între indivizi;

• Comunicarea nonviolentă cu ceilalți 

• Identificarea propriilor emoții și atitudini problematice în raport cu persoanele/ 

grupurile asistate;

• Gestionarea propriilor răspunsuri impulsive; 

• Abilitatea de a relaționa pozitiv, prin comunicare, cooperare, lucru în echipă



Adaptarea mesajelor

Să discutam despre factorii de context/mediu ai comunicării la care este

nevoie să ne adaptăm mesajele

• Contextul material și de timp al persoanei asistate/ grupului asistat

• Contextul social (relații de vecinatate, cu autoritatile) 

• Contextul cultural si ideologic (ce crede, face, ințelege, valorizează) 

persoana/grupul



Adaptarea mesajelor

Ce obstacole legate de adaptarea mesajelor aţi întâlnit până acum?

Să discutăm:

- Care dintre aceste contexte vi se pare cel mai dificil şi vă este greu să vă
adaptaţi mesajul?

- Ce soluţii aţi căutat?

- Ce consideraţi valoros la aceste soluţii?

- Ce aţi schimba dacă aţi fi pus în aceeași situaţie din nou?

- Daca aţi fi mentor și aţi sfătui pe un lucrător comunitar, la început de carieră,
ce sfat i-aţi da / cum l-aţi ajuta?

- Ce consideraţi că este cel mai dificil în momentul în care sunteți în situația de
a vă adapta mesajele?

- Ce nu puteţi să faceți/ adapta sub nicio formă?



Când formulăm un mesaj-cheie?
Când avem un obiectiv clar de transmis legat de:

➢ prezentarea activității proprii
➢ solicitarea pentru susținerea activității
➢ soluționarea unei situații dificile
➢ organizarea unui eveniment etc.

➢ autorităților locale (primari și alți funcționari publici)
➢ potențialilor susținători (sponsori, donatori, voluntari)
➢ jurnaliștilor,
➢ comunității (prin campanii, dezbateri, afișe, broșuri)
➢ publicului unui eveniment

Cui îi adresăm mesajele-cheie?



1) stabilirea obiectivelor generale
2) analiza grupurilor-ţintă
3) analiza contextelor interne şi externe
4) stabilirea unor obiective măsurabile
5) alegerea strategiilor şi tacticilor

✓poziţionare (definirea acţiunii dorite din partea populaţiei- ţintă şi a 
beneficiilor care rezultă din aceasta)
✓difuzarea şi sursa mesajului; stabilirea canalelor de comunicare
✓conceperea mesajului
✓stabilirea parteneriatelor

6) urmărirea şi evaluarea
7) punerea în practică

Plan de acțiuni pentru implementarea unui proiect



✓stabilirea colaborării prin activitatea în echipă
✓furnizare de training în domeniul comunicării şi relaţiei cu media
✓crearea de mesaje destinate populaţiei generale şi profesioniştilor 
din sistemul de sănătate
✓dezvoltarea unui program destinat mass media
✓dezvoltarea unor programe educaţionale şi informaţionale pentru 
populaţia generală în colaborare cu mass media
✓dezvoltarea şi menţinerea unei pagini web.

Activităţi pentru implementarea strategiei de comunicare



Care e structura unui mesaj-cheie
Piramida răsturnată

Cuprinsul

Oferiți toate informaţiile esenţiale care 

să atragă atenţia ascultătorului :

(Cine?, Ce?, Când?, Unde?, De ce?, 

Cum?)

Contextul

oImaginați-vă, împreună cu 

interlocutorul, o situație din care 

va avea ceva de câștigat.

oDetaliați beneficiile pentru 

interlocutor/alte persoane

oAdăugați pata de culoare – o 

glumă, un joc de cuvinte (în 

funcție de disponibilitatea 

observată la interlocutor) NOUTATEA

SCENA, ACTORII, DECORUL 

CAPTATIO

Introducerea 

Faceți legătură cu contextul în care vă

aflați, atât dvs cât și interlocutorul dvs:

ziua săptămânii, evenimentul la care vă

întâlniți, locul în care vă aflați.

Prezentați beneficiile pentru 

interlocutor/alte persoane



•Criteriul uman - puterea exemplului
•Criteriul vital - vaccinări, campanii, sănătate publică etc.
•Criterii legate de nevoia de siguranță publică, violență domestică,
infracționalitate etc.
•Criteriul desfăşurării în timp, actualitatea, evoluţia unui eveniment,
perspectiva, durabilitatea
•Criteriul spaţial - este de interes ce se petrece în imediata apropiere
•Criteriul conflictualităţii - o înfruntare de forţe, discriminare
•Criteriul faimei şi criteriul oficial - faimoşi sunt cei care au făcut ceva sesizabil

Persoanele oficiale nu sunt obligatoriu faimoase, dar ele reprezintă puterea
şi au un impact asupra vieţii din comunitate

Criterii de stimulare a atenției unui reprezentant al autorității locale



3 pași în transmiterea unui 

mesaj-cheie:

Pasul 1: Comunicați cine sunteți și ce faceți.

Pasul 2: Atrageți persoana respectivă să-şi dorească să ştie mai multe.

Pasul 3: Răspunde la întrebările: Cine?, Ce?, Când?, Unde? , De ce?,
Cum?



Evaluează mesajul-cheie transmis!

După cum este transmis:

✓Noutatea
✓Claritatea
✓Acurateţea
✓Interesul uman
✓Echilibrul emoțional
✓Credibilitatea
✓Concizia

După cum este interceptat:

✓Atenția interlocutorului
✓Interesul de a asculta mai multe 
detalii
✓Angajarea lui în discuție
✓Promisiunea de implicare 
ulterioară
✓Gentleman agreement



Cum transmitem un mesaj-cheie în situații de criză?

Situaţiile delicate, dificile sau de criză implică o anumită etică 
în procesul de comunicare.

Principalele atributele ale procesului de comunicare în acest 
gen de situaţii sunt: 

✓claritatea, 

✓precizia prezentării faptelor

✓corectitudinea,

✓ integritatea, 

✓loialitatea, 

✓discreţia şi oportunitatea comunicării. 



Cum transmitem un mesaj-cheie în situații de criză?

•Analizați care este motivul, scopul şi impactul comunicării.
-Informarea cu privire la un incident sau o situație neplăcută;
-Corectarea unor informații eronate, difuzate de alte persoane, instituții;
-Contracararea unui val de opinie nefavorabil.

•Nota Bene! Mesajele nu sunt în sine etice sau neetice.
•O afirmaţie eronată, dacă apare în mod accidental, nu poate fi catalogată ca neetică, ci
neprofesională.
•O afirmație care este în mod deliberat eronată, având ca intenţie derutarea, manipularea, înşelarea
sau confuzia, este neetică.

•Acordați atenţie deosebită mesajelor negative.
-cu implicaţii emoţionale, de influenţare/convingere,
-cu substrat discriminatoriu, de excludere
Problemele de etică a comunicării trebuie analizate cu şi mai mare prudenţă

•Păstrați-vă calmul pentru a acţiona oportun şi eficient.

•Evitați neînţelegerile şi escaladarea conflictelor.

Recomandări:



Cum transmitem un mesaj-cheie?

REZUMAT

❑Exprimați mesajul clar şi concis 

❑ Tratați, pe rând, câte un singur subiect/aspect;

❑ Subiectul trebuie anunţat din prima frază;

❑ Oferiți o prezentare a subiectului şi o serie de documente scurte care 
dezvoltă aspecte particulare ale subiectului; 

❑ Oferiți detalii relevante despre subiect 

❑ Solicitați feedback pentru a vă asigura că mesajul a fost înțeles;

❑ Îndemnați spre o relaţie de parteneriat, de comunicare activă și 
constructivă. Interlocutorul/publicul să solicite clarificări și fiți deschis la 
întrebări;

❑ Demonstrați interesul pentru dezvoltarea unor relații viitoare 



Aplicarea conceptului de vizită 
la domiciliul beneficiarului în 
activitatea profesionistului 

din comunitate



Obiective educaționale

După aceste sesiuni, participanții vor putea să:

– Să redea minimum 3 exemple de roluri pentru fiecare 
dintre cele 4 dimensiuni acoperite de activitatea 
lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu;

– Să numească minimim două calități esențiale ale 
lucrătorului comunitar care desfășoară vizite la domiciliu;

– Să indice cele patru elemente cheie ale practicii 
profesionale în vizita la domiciliu;

– Să indice cel puțin trei strategii pentru susținerea unei 
bunei comunicări cu alți profesioniști din comunitate.



Rolul lucrătorului comunitar care realizează vizite la 
domiciliu

Împărtățirea informațiilor și alertarea

Documentarea și ținerea evidențelor
Realizarea de contacte și referirea
Reprezentarea
Responsabilitate pentru acțiuni proprii

• Susținerea legăturilor

• Identificarea nevoilor comune
• Identificarea resurselor

• Stimularea conștientizării

• Înțelegerea relațiilor

• Identificarea punctelor forte și a 
resurselor

• Comunicarea cu îngrijitorii

• Interacțiuni de sprijin prin oferirea de 
modele

• Susținerea așteptărilor

• Advocacy

Evaluarea, monitorizarea și alerta, 
în caz de nevoie
Oferirea de informații legate de 
promovarea sănătății

Să arate respect, grijă și 
compasiune

Acțiuni de consiliere Individual Familie

Diferite 
organizații

Comunități



Scopul profesional al lucrătorului comunitar
care realizează vizite la domiciliu

CE ESTE VIZITA LA DOMICILIU?

• activitate profesională distinctivă

• pune accentul pe familie și pe individ

• oferă sprijin și ghidare de care familia are nevoie

• vizează aspecte care țin de domeniul sănătate, cu interferențe
sociale, privind educația etc.

Ințial VIZITA LA DOMICILIU era legată de asistența în familie înainte
de naștere și pentru creșterea copilului. 



Ce oferă vizita la domiciliu?

• Evaluare realistă

• Identificarea punctelor forte

• Lucrul la nivel individual

• Abordarea dificultăților comune

• Obținerea unui bun angajament al părintelui pentru

asigurarea serviciilor



Legătura dintre familii și resursele din comunitate

Lucrătorii comunitari care fac vizite la 
domiciliu se gândesc mereu la 
"imaginea mai mare”

Principiile ecologice identifică indivizii
ca parte a contextelor lor de mediu

De ce? 

•Experiențele și nevoile copilului sunt
influențate de situația familială

•Situația familiei este influențată de 
comunitate

•Comunitatea este sub influența
mediului înconjurător.



Poziționarea lucrătorului comunitar care 
desfășoară vizite la domiciliu

Profesionistul 
care 

desfășoară 
vizite la 

domiciliu

Familia
B

Centrul 
de copii

Servicii 
specializate 
de sănătate

Familia 
C

Grup de 
părinți / 

copii

Familia 
A

Locuințe 
comunitare



Calități profesionale esențiale lucrătorului
comunitar care desfășoară vizite la domiciliu

1. concentrarea pe aspectele care-I valorizează pe beneficiar

2. capacitatea de a oferi servicii de calitate și

3. capacitatea de a oferi o experiența pozitivă beneficiarului
(clientului) său



Principii de bază în activitatea lucrătorului
comunitar care face vizite la domiciliu

Sunteți sanogen (creator de 

sănătate) 

Atitudine pozitivă față de 

ceilalți (valorizarea umanității)

Recunoașteți și plasați

persoana într-o anumită

situație (ecologia umană) -

identificați punctele forte, 

pentru a căuta proactiv soluții

adaptarea practicii la nevoile

persoanei, fără a renunța

vedeți circumstanțele

individuale și cautați o soluție

adaptată



Rolul profesionistului care face vizite la domiciliu 

• Sprijină părinții să depășească provocările, indiferent de 
natura lor

• Se centrează pe aspectele pozitive

• Ajuta familia să permită dezvoltarea noului lor copil



Cum căutați activ punctele forte și oferiți o 
abordare centrată pe aspectele pozitive existente?

• Găsiți zonele care se pot constitui în puncte forte ale 
respectivei familii

• Construiți abordarea pornind de la resursele existente.



• ”Activele” familiei = experiențele, preferințele și
cunoștințele beneficiarului

• Construiți pe ele

• Faceți din ele puncte forte

• Ajutați familia să găsească (datorită lor) soluții și să
construiască planuri de acțiune pentru alte provocări



Cum îi ajută aceasta pe părinți?

• gândesc pozitiv la situația lor

• sunt mai realiști, gândindu-se la ceea ce există

• împărtășeasc o înțelegere comună a situației lor

• descoperă mai multe despre ei înșiși și propriul lor potențial



Toate familiile cu copii sub trei ani
beneficiază de o gamă largă de servicii
(denumite și servicii universale) 

Ele sprijină:

• dezvoltarea părinților

• dezvoltarea copilului

• atașamentul parental

• menținerea unui mediu familial sigur

• accesul la alte servicii comunitare

• Informează

• Sfătuiește

• Consiliază

• Suport

• Monitorizează

• Evaluează

• Identifică

• Referă

• Alertează

Rolul serviciilor comunitare universale 



Diagrama modelului UNICEF de vizite la 
domiciliu realizate de lucrătorii comunitari

"vulnerabilități” =  ceva legat de 
copil, părinți sau familie
generează un risc de sănătate
fizică sau psihică, de dezvoltare
deficitară ori capacitate redusă
de a avea grijă de ei înșiși. 

dacă nu sunt abordate
vulnerabilitățile = copiii sunt
expuși riscului de a nu se 
dezvolta la întregul potențial. 

Când apar dificultăți complexe -
profesioniști lucreză într-o 
echipă multi-disciplinară



Elemente cheie ale practicii profesionale în
vizita la domiciliu (1)

1. Centrarea pe copil

• Înţelegerea locului copilului în
familie, a relaţiei acestuia cu 
ceilalţi membri. 

• Instrument - “harta relaţiilor” –
concept introdus de Ann 
Hartman (1978) 

2. Gestionarea riscurilor

• Perioada 0-2 ani este cea mai
vulnerabilă pentru copil

• Riscuri: alimentaţia necorespunzătoare, 
infecţiile, modul în care îngrijitorii –
părinţi, bunici sau alte persoane - au 
grijă de copii. 



Unde apar riscurile?

• La nivel individual (mama fumează în timpul sarcinii - greutate scăzută la naştere).

– Intervenție - Educaţie pentru sănătate mamei, reducând astfel riscul la care 
este expus fătul sau copilul mic. 

• La nivel de societate (nivelul vaccinării este scăzut - apariţia unor epidemii de 
rujeolă).

• La nivelul mediului înconjurător (familia locuieşte lângă o fabrică ce poluează)



Elemente cheie ale practicii profesionale în
vizita la domiciliu (2)

3. Acționați ca avocat al familiei –
procesul de referire

• În anumite cazuri sunteți legătura
dintre familie şi comunitate (organizaţiile
care pot ajuta) 

4. Ţinerea unui jurnal de vizite la 
domiciliu

•Ţinerea unui jurnal de vizite la domiciliu 
este utilă pentru procesul de 
conştientizare

•Ce analizăm?

– “Care au fost gândurile şi
sentimentele mele în legătură cu 
circumstanţele familiei şi
comportamentele parentale?”, 

– “Am avut o interacţiune bună sau
nu şi de ce?” sau

– “Ce aş putea face diferit la 
următoarea vizită?”.



Recomandări pentru vizită (durata – 30-60 min)

• Folosirea de informaţii actualizate despre situaţia familiei

• Schiţarea unor obiective clare ale vizitei

• Centrarea pe aspectele relevante pentru binele copilului

• Documentarea vizitei

– Asiguraţi-vă că familia este conştientă că țineți evidenţa în scris a 
vizitelor la domiciliu şi că această evidenţă este confidenţială. 

– De câte ori este posibil, scrieţi evidenţa vizitelor împreună cu familia.



Practica profesionistă este demonstrată prin ceea
ce spune și face lucrătorul comunitar care face 
vizite la domiciliu

profesionalismul: 

"... un concept holistic și o construcție
multidimensională, multi-fațetă constând din 

identitate profesională, atitudini profesionale și
comportament profesional”



Cum demonstrați profesionalismul?

1. Aplicarea standardelor (și metodologiilor) aprobate de practică

• Mai mult decât să știe CE să facă, profesionistul știe CÂND că facă un 
anumit lucru

• Ajuta profesioniștii să se poată auto-administra, să demonstreze că au o 
practică de încredere și sigură și să proiecteze o imagine adecvată a 
serviciului

CE PRESUPUNE APLICAREA LOR?

• Să respectați regulile, dar să și puneți întrebări atunci când ceva nu este
clar (evitând total atitudinea pasivă)

• Respectați nivelele de responsabilitate

• Documentați acțiunile, în momentul în care acestea apar

• Colaborați cu alții, pentru a dezvolta împreună planuri de acțiune

• Răspundeți de propriile dvs. acțiuni.



2. Imaginea
profesională

• Planificarea strategică a 

interacțiunilor cu alții ne ajută să

înțelegem care este imaginea
profesională pe care o afișăm

• Modul în care arătăm și vorbim
generează prima impresie și

influențează modul în care sunt

interpretate cuvintele noastre

de reținut:
• Importanța contactului vizual

• Expresii faciale relaxate

• Ton și viteza vocii (să transmită calm, dar și 

fermitate)

• Îmbrăcăminte îngrijită și igiena personală 

adecvată (mâinile, părul)

• Tipuri de întrebări - deschise sau închise?

• Alegerea cuvintelor și compatibilitatea cu 

limbajul corpului

• Modul în care sunt respectate promisiunile 

• Fiți corect(ă) și motivat(ă)

• Respectații pe ceilalalți (colegi și beneficiari)



3. Pregătirea și supervizarea lucrătorilor comunitari
care realizează vizite la domiciliu

• Formarea inițială și continuă adecvate (pornind de la analiza activităţilor şi

experienţelor anterioare, cât şi a activităţilor prezente)

• Grupuri de învăţare în comun sau grupuri de supervizare (pentru descoperirea

unor perspective şi metode de lucru noi)

• Supervizare:

– Supervizarea restaurativă

– Supervizarea clinică



Care sunt elementele care....

demonstrează
profesionalismul
lucrătorului comunitar ?

ce elemente ar fi de 
adăugat?



Situație

Este sâmbătă dimineața și primiți un telefon de la un coleg de serviciu care 
este o persoană prietenoasă. Se întâmplă să vină în cartierul dvs. și se gândea
să vă facă o vizită rapidă să vă salute.

1.La ce vă gândiți și cum i-ați răspunde?

2.Descrieți ceva care ar putea să vă neliniștească înainte de vizită?

Având în vedere propria experiență de a primi vizitatori în casa dvs. 

3. Ce credeți că ar putea să gândească părinții când îi vizitați?

4. Ce credeți că ar putea simți aceștia?

5. Cum ar putea influența aceaste gânduri vizita propriu-zisă?



Din perspectiva părinților, experiența vizitelor la 
domiciliu și conversațiile cu lucrătorii comunitari 
care-i vizitează ar trebui să le lase sentimentul că 

au fost ascultați și auziți. 



Colaborarea cu alți profesioniști

• Necesită mecanisme mai informale pentru schimbul
de informații, cum ar fi 

– e-mail-uri

– telefon

– întâlniri față în față



Strategiile recomandate pentru susținerea unei
bunei comunicări

• Stabilirea unui contact telefonic

• Utilizarea agendelor sau a jurnalelor

• Invitarea specialistului cu care colaborați le întâlniri comune
cu familia

• Participarea la sesiuni de instruire sau informare comune

• Participarea la întâlniri spontane sau întâlniri regulate



Există câteva modele de colaborare între sectoare

• Funcţionarea autonomă a sectoarelor - profesioniştii
din diversele discipline/sectoare lucrează împreună
pentru atingerea unor obiective comune.

• Funcţionarea coordonată – prin intermediul unei
agenţii umbrela sau grup de lucru.

• Funcţionarea integrată – profesioniştii acţionează ca 
o echipă, iar serviciile sunt furnizate în comun. 



Este foarte important ca profesionistul care face 
vizite la domiciliu să ştie către ce instituţie să facă
referirea şi cum poate să sprijine familia în timpul

procesului de referire



Folosind tabelul de mai jos, enumeraţi până la trei provocări pe
care le pot avea profesioniştii care fac vizite la domiciliu în timpul
procesului de referire către alte sectoare

Pentru fiecare dintre provocările identificate, indicaţi o soluţie
potenţială

Serviciul către care se 

face referirea

Provocarea Soluţia potenţială

1.

2.



Coordonare inter-sectorială eficientă

• definirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi

• înţelegerea bună a resurselor şi serviciilor disponibile în comunitate 

• înțelegerea procesului de referire către acestea

• existenţa unor protocoale de comunicare între furnizorii acestor servicii

• existența unor mecanisme de feedback



În loc de bun rămas

http://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY

Vă mulţumim pentru participare!

http://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY

