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  Mișcarea „Oastea Domnului” 

     –  în cadrul Bisericii Ortodoxe Române 

 
Asociația „Preot Iosif Trifa” 

     C.U.I. 40091687, str. Aleea Bârsei nr. 5 ap. 32  

          Cont (lei): RO65BTRLRONCRT0469300201 

 

 

ANCHETĂ SOCIALĂ 
  
I. DATE FACTUALE DESPRE PERSOANA INTERVIEVATĂ:  

 
Numele şi prenumele: ................................................................... 

Adresa: ......................................................................................... ..........................................; 

Telefon: .....................................; E-mail: ..................................................; 

Ocupație: ..................................................; Statut marital: ............................................; Nr. copii în întreținere: ...........................;  

Naționalitate: ........................., Religie: ............................;  

 

II. DATE DESPRE PERSOANĂ ŞI MEDIUL DE VIAŢĂ  

 

1. Date generale privind familia  (Câte persoane intră în componența familie? Câți dintre copii sunt majori? Dintre 

cei majori, câți vă oferă sprijin în situația prin care treceți? Simțiți sprijinul familiei, în general? Dar al rudelor, al prietenilor și 

al altor cunoscuți? Alte detalii considerate importante.): 

 

 

 

 

 

2. STAREA DE SĂNĂTATE (Povestiți-ne despre afecțiunile stării de sănătate – somatice și psihice – pe care le aveți 

în prezent și despre cele din trecut. Cum este starea de sănătate a membrilor familiei dvs? Cum vă descurcați cu plata 

medicamentelor și a tratamentelor medicale? Există în familia dvs persoane cu boli cronice? Dar cu dizabilități? Alte detalii 

considerate importante.) 
 

 

 

 

 

 

 

3. SITUAŢIA MATERIALĂ: (Aveți nevoie de cazare gratuită la Centrul EMAUS? Care sunt veniturile/cheltuielile 

lunare ale dumneavoastră și ale familiei? Mai beneficiați de sprijin și din partea altor persoane fizice/ONG-uri/Biserici/etc? Alte 

detalii considerate importante.) 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONDIŢII DE LOCUIT: (Locuința dvs este proprietate personală? Câte persoane locuiți împreună? Câte camere are locuința? 

Este racordată la rețelele de utilități? Alte detalii considerate importante.) 
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Anexe la ancheta socială: a. Copie C.I./B.I.; b. Copie document medical, care atestă diagnosticul; c. 

Copii după alte documente considerate relevante; 

 

III. RECOMANDĂRI PRIVIND INTERVENŢIA 

 
In urma efectuarii interviului evaluativ si a redactarii anchetei sociale, apreciati in urmatorul tabel pe o scala de la 1 la 10 gravitatea situatiei 
familiei/persoanei  (1 – deloc grav, iar 10 - insemnand extrem de grav ), din cele patru perspective surprinse in cadrul intervievarii:  

 

Perspectiva din care acordati punctajul Punctaj 
Date generale privind familia   
Starea de sănătate  
Situatia materiala a familiei   
Conditiile de locuit   

Total =  ............... 

 

Având în vedere toate cele de mai sus, constatate în urma interviului evaluativ, recomand ca persoana 

intervievată să beneficieze / să nu beneficieze (încercuiți varianta pe care o propuneți) de sprijin gratuit 

prin intermediul Proiectului „Centrul EMAUS”. 

 

Data: .............................................................. 

 

Numele persoanei care a realizat ancheta sociala: ............................................................................ 

 

Functia în cadrul proiectului: ................................................. 


