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Dăruiți Speranță

Colega mea, Aida Boldeanu, ne-a

povestit că într-una din călătoriile

sale a asistat involuntar la discuția

dintre două doamne. Una dintre ele

îi povestea celeilalte că fiica domniei

sale tocmai a terminat facultatea, că

și-a susținut licența dar că acum s-a

înscris la a doua facultate, la

asistență socială pentru că "asistența

socială este peste tot”. Acesta este

principalul merit al campaniei

CNASR, acela de a fi readus pe

buzele tuturor asistența socială,

pentru că prin excelență este atât

profesia cât și știința speranței.

 

Când am pornit la drum în această

campanie, am pornit cu gândul să

mobilizăm asistenții sociali,

oficialitățile centrale și locale,

jurnaliștii, angajatorii, societatea

civilă, universitarii, celebritățile

implicate în campanii sociale,

prietenii și susținătorii profesiei

noastre, într-un scop comun acela de

a reda demnitatea asistentului social

iar asistenței sociale gloria și

splendorile pe care le merită această

nobilă profesie. În mod paradoxal,

nouă ni se solicita ajutorul: „CNASR să

schimbe grila de salarizare” - ne rugau

colegii asistenți sociali, „CNASR să

organizeze cursuri pe tematică socială 
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pentru reprezentanții mass-media” - ne

sfătuiau jurnaliștii, „puneți presiune pe

guvern” - ne povățuiau reprezentanții

societății civile, etc.

 

Și-atunci ne-am dat seama câtă nevoie

de speranță există în jurul nostru.

Speranța învăluie universul, întreaga

istorie a umanității este istoria

speranței, viața însăși este despre

speranță. Speranța o întâlnim în

centrele de plasament, pe paturile de

spital, în penitenciare, în familiile care

se confruntă cu sărăcia sau cu violența

domestică, în inimile copiilor ai căror

părinți sunt plecați la muncă în

străinătate sau în sufletul celor care se

confruntă cu discriminarea, cu

marginalizarea, cu stigmatizarea sau cu

excluderea socială. Peste tot întâlnim

nevoia de speranță. Și acesta este un al

doilea merit al campaniei CNASR, acela

de a fi dăruit speranță peste tot în jurul

nostru.

 

Campania CNASR mai are și un al

treilea merit, acela de a fi reînviat

spiritul de breaslă în rândul comunității

noastre profesionale. Iar acest fapt a fost

posibil datorită devotamentului și

implicării președinților noștri de filială

și a liderilor locali care efectiv au ridicat

țara în picioare pentru asistența 

socială. Mulți dintre ei s-au

autodepășit prin organizarea unor

evenimente spectaculoase, complexe

și de dimensiuni impresionante.

 

Numele lor vor rămâne scrise, pentru

eternitate, în istoria CNASR: Cristina

Ciucur, Rita Guliman, Mirela Negruș,

Daniel Ursu, Lucian Bodor, Cristina

Teoroc, Claudia Torje, Marinela

Grigore, Marius Roman, Cosmin

Goian, Ecaterina Croitor, Mihaela

Motoc, Andreea Dumitrașcu, Roxana

Stoian, Alin Potinche, Vormair

Szilárd, Cristina Grasu, Ionuț Rotaru,

Viorel Iulian Vlad, Nelida Ghițulescu,

Lavinia Bucur, Ionela Dehelean,

Lavinia Popp, Felicia Andrioni, Adina

Rebeleanu, Violeta Ioan, Ana-Maria

Borteș și Florian Sălăjeanu. 

 

Mulțumesc în mod special celor

patru lideri de la nivel central ai

CNASR, pe aripile cărora a stat

campania noastră: Cristian Roșu,

Diana Cristea, Ioan Durnescu și

Smaranda Witec.

Doru Buzducea

Președinte CNASR
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Comisia de avizare şi atestare profesională
791 asistenți sociali înregistrați
 

ÎMPĂRȚIREA NUMERICĂ PE JUDEȚE

 

Biroul Executiv

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNASR publicat în Mof. al

României nr.265/23.IV.2012 și al calendarului afișat pe site-ul CNASR – www.cnasr.ro,

Biroul Executiv al CNASR s-a întrunit în 12 ședințe lunare în cadrul cărora a vizat:

- aprobarea înregistrării în Registrul Național al Asistenților Sociali din România și

eliberarea avizelor de exercitare a profesiei de asistent social sau a atestatelor de liberă

practică în asistență socială.
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Statistici
 
ÎMPĂRȚIREA NUMERICĂ PE TREPTE DE COMPETENȚĂ

 

8281
ASISTENȚI SOCIALI ÎNREGISTRAȚI

La data de 31 decembrie 2018 în

Registrul Național al Asistenților

Sociali din România erau înregistrați

8281 asistenți sociali.

518
CERERI TREAPTĂ SUPERIOARĂ

 

 
 

Oana Clocotici - Preşedinte

Smaranda Witec - Membru

Theodora Ene - Membru

Nelida Ghiţulescu - Membru

Florina Balint - Membru
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Activități curente

 

respingerea unui număr de 22 cereri

privind înregistrarea în Registrul

Național al Asistenților Sociali din

România, ca urmare a neîndeplinirii

condițiilor prevăzute de Legea

466/2004 privind statutul asistentului

social;

aprobarea înregistrării formelor

independente de exercitare a profesiei

în RNASR și eliberarea certificatelor de

înregistrare a formelor independente de

exercitare a profesiei de asistent social la

propunerea Comisiei de avizare și

atestare profesională pentru 16 forme

independente;

aprobarea cererilor vizând

suspendarea activității formei

independente de exercitare a profesiei

de asistent social sau suspendarea

calității de membru al  Colegiului;

aprobarea cererilor vizând

înregistrarea modificărilor la 

certificatul  de înregistrare a formei

independente de exercitare a profesiei

de asistent social;

coordonarea activităților de

promovare a profesiei de asistent

social;

comunicate cu privire la confuziile din

media referitoare la profesia de

asistent social ce dezinformau publicul

larg;
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transmiterea de adrese către Guvernul

României, Administrația Prezidențială,

Ministerul Muncii și Justiției Sociale,

Ministerul Sănătății, Ministerul

Educației Naționale, organizații

sindicale privind salarizarea

asistenților sociali din sectorul public;

scrisori deschise pentru susținerea

salarizării asistenților sociali din

sectorul public;

întâlniri cu reprezentanții Ministerului

Sănătății pentru susținerea intereselor

asistenților sociali angajați în sistemul

public de sănătate;

gestionarea RNASR, reactualizarea și

publicarea acestuia în Monitorul

Oficial al României, Partea I, în

condițiile Legii;

organizarea, prin intermediul

sucursalelor teritoriale, de evenimente

de promovare a profesiei dar și a altor

evenimente marcante – Zilele

Asistenței Sociale sub egida Federației

Internaționale a Asistenților Sociali

(IFSW);

protocoale încheiate cu diferite

instituții în vederea promovării

profesiei de asistent social și totodată

profesionalizării sistemului național de

asistență socială - Avocatul Poporului,

Administrația Națională a

Penitenciarelor, Universitatea Emanuel

din Oradea;

contracte de sponzorizare/parteneriat

încheiate în vederea organizării Galei

Naționale a Excelenței în Asistență

Socială;
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participarea la sedințele Comisiei de

soluționare a contestațiilor din cadrul

Autorității Naționale pentru Protecția

Drepturilor Copilului și Adopție;

întâlnirea Adunării Generale a Federației

Internaționale a Asistenților Sociali

(IFSW);

întâlnirea delegaților Federaţiei

Internaţionale a Asistenţilor Sociali

Regiunea Europa;

vizita unor delegații din Armenia și

Marea Britanie;

organizarea ședinței ordinare a

Consiliului Național al Colegiului

Național al Asistenților Sociali din 23

iunie 2018;

CNASR împreună cu FONPC a înaintat

Ministerului Muncii și Justiției Sociale o

scrisoare deschisă referitoare la

Proiectele de Ordin pentru aprobarea

standardelor minime de calitate în

domeniul serviciilor sociale și a

Proiectului de Hotărare de Guvern

privind aprobarea standardelor minime

de cost pentru servicii sociale;

întâlniri cu reprezentații Ministerului

Muncii și Justiției Sociale și ai Autorității

Naționale pentru Persoane cu

Dizabilități și transmiterea unor puncte

de vedere cu privire la introducerea în

COR a ocupației Manager de caz pentru

persoanele cu dizabilități;
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derularea proiectului ''Întărirea

capacității forței de muncă din

serviciile sociale", proiect finanțat de

UNICEF. Prin acest proiect se

urmărește elaborarea unui document

complex care să conțină recomandări 

pentru ministerele de resort

referitoare la profesia de asistent social.

Totodată, prin ghidul de instrumente

ce va fi elaborat în cadrul acestui

proiect, asistenții sociali vor putea

promova calitatea muncii pe care o

desfășoară;

derularea în cadrul proiectului

''Întărirea capacității forței de muncă

din serviciile sociale" a 31 de focus

grupuri în 24 de judeţe ale ţării la care

au participat 482 de persoane (421

asistenţi sociali şi 61 persoane cu

atribuţii)

 

reprezentarea și apărarea intereselor

membrilor Colegiului precum și

sesizarea organelor de drept cu privire

la cazurile de încălcare a cadrului

organizatoric privind exercitarea

profesiei de asistent social -  anularea

unor concursuri de angajare pe posturi

de asistent social care nu respectau

prevederile Legii 466/2004 privind

statutul asistentului social;

desemnarea unor reprezentanți

CNASR în comisii de concurs pentru

ocuparea unor posturi vacante de

asistent social;

participarea la conferințe, evenimente,

gale organizate de parteneri,

colaboratori, actori sociali;

partener în susținrea școlii de vară

organizată de Facultatea de Sociologie

și Asistență Socială din cadrul

Universității din București;



Raport 2018 10

Comisia de formare profesională continuă

 

 

Obiectivele strategice la nivelul CNASR avute în vedere de CFPC în activitatea desfăşurată în

anul 2018 au fost:

 

- Consolidarea legăturii cu furnizorii de formare profesională în vederea dezvoltării

programelor de formare;

- Atragerea de noi furnizori de formare profesională în vederea diversificării ofertei de

formare;

- Realizarea de programe de formare profesională;

- Asigurarea unui management responsabil al CNASR.

 

Comisia de formare profesională continuă a analizat 130 cereri  după cum urmează:

- 8 cereri individuale de creditare depuse de către asistenți sociali

- 3 noi furnizori de formare profesională avizați de către CNASR

- 5 Furnizori de formare profesională reavizați

- Asociaţia Alianţa România fără orfani – 1 summit, 2 conferinţe

- Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti ProSocial – 4 cursuri, 2 seminarii, 4 ateliere de

lucru

- Asociaţia Mâini Întinse – 2 ateliere

- Asociaţia Mentor în munca socială – 1 conferinţă, 1 atelier de lucru

- Asociaţia pentru asistenţă psihopedagogică Impakt – furnizor nou – 1 curs, 1 atelier

- Asociaţia pentru dezvoltarea copilului – 1 conferinţă

- Avangarde – 4 cursuri, 1 atelier

- C.I.S Improve – 6 ateliere

- Centrul pentru dezvoltarea serviciilor sociale – 4 cursuri

- CFCECAS – 1 conferinţă

- Fundaţia Pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale– 9 ateliere

- Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany – 1 curs

- Fundaţia Sensiblu – 1 curs

- Organizatia Umanitară Concordia – 8 cursuri

- Sucursala Teritorială Bacău– 2 ateliere

- Sucursala Teritorială Bihor  - 7 ateliere, 1 conferinta, 1 seminar

- Sucursala Teritorială Braşov – 1 atelier
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- Sucursala Teritorială Cluj  – 1 atelier

- Sucursala Teritorială Constanţa – 2 ateliere

- Sucursala Teritorială Dolj  -4 ateliere

- Sucursala Teritorială Gorj – 1 atelier

- Sucursala Teritorială Iaşi – 5 ateliere, 3 seminarii, 2 conferinte

- Sucursala Teritorială Prahova – 3 ateliere

- Sucursala Teritorială Satu Mare – 6 ateliere

- Sucursala Teritorială Tulcea – 3 ateliere, 1 conferinţă

- Sucursala Teritorială Vâlcea – 2 seminarii, 1 atelier

- Sucursala Teritorială Vaslui – 2 ateliere

- Sucursala Teritorială Vrancea – 1 ateliere

- Universitatea de Vest Timişoara – 1 conferinţă

- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de

asistenţă socială - 1 conferinţă, 4 ateliere

 

Au fost avizate şi creditate un număr de 114 programe de formare profesională continuă pentru

asistenţii sociali.

 

S-a iniţiat demersul de modificare a normelor de formare profesională continuă prin

consultarea furnizorilor de formare profesională înscrişi în Registrul furnizorilor, Sucursalelor

teritoriale prin reprezentanţii acestora. Acest demers urmează a fi finalizat în anul 2019.

 

Au fost realizate comunicări cu furnizorii de formare profesională avizaţi de către CNASR în

vederea continuării de programe de formare profesională de către aceştia.

 

 

Preşedinte: Andreea Pontoş

Membri: Marinela Grigore, Emilia Sorescu



Raport 2018 12

Comisia de deontologie profesională 

 

 

Activitatea internă:

-          Realizare model formular pentru sesizare către Comisia de deontologie profesională

-          Realizare schemă procedură de lucru Comisie de deontologie profesională

-          Realizarea demersurilor necesare în vederea soluționării sesizărilor primite pentru

Comisia de deontologie profesională.

 

Sesizări/reclamaţii:

-          4 sesizări 

 

Preşedinte: Romelia Blejan

Membri: Viorel Vlad, Lavinia Iagăr

Comisia de strategie şi dezvoltare profesională

 

 

Activitatea internă:

-          Monitorizarea obiectivelor strategice asumate prin programul managerial pentru

mandatul 2017-2022

-          Propunerea unui nou format pentru newsletterul CNASR

-          Implicarea în buna desfăşurare şi organizare a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă

Socială - atragerea unor sponsori şi parteneri

 

Preşedinte: Cristina Teoroc

Membri: Marius Roman, Ionuţ Rotaru
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Comisia de imagine şi comunicare

 

 

Activitate internă:

-        conceperea și elaborarea lunară a  newsletterului CNASR, care începând cu luna februarie

2018 are un nou design și format, newsletter ce adună în paginile sale principalele știri și

informații despre activitatea Colegiului, dar și noutăți din domeniul asistenței sociale. Lunar,

prin grija membrilor comisiei, în paginile publicației apar articole și interviuri cu asistenți

sociali din diferite domenii de activitate, cu experiență bogată și realizări notabile, asistenți

sociali care fac cinste breslei noastre, dar și interviuri cu personalități, factori de decizie,  șefi de

instituții de asistență socială sau alte persoane care susțin activitatea asistenților sociali.

Newsletterul prezintă și promovează  activitatea Structurilor Teritoriale ale  CNASR, în acest

sens existând o pagină dedicată evenimentelor derulate în teritoriu. De asemenea, newsletterul

preia principalele comunicate și luări de poziție ale conducerii CNASR.

-          la ședințele Biroului executiv, Comisia, prin reprezentantul său, a adus în discuție

subiecte legate de  apariția unor probleme în legătură cu imaginea Colegiului, în vederea

soluționării acestora.

-          a colaborat la conceperea unor comunicate de presă ce vizau știri apărute în mass-media

despre profesia de asistent social și a elaborat un comunicat de presă pentru a anunța

 finalizarea și publicarea cercetării ,,Dincolo de senzațional Imaginea asistenților sociali din

România în mass-media: 2010-2016", cercetare realizată sub egida Comisiei de cercetare în

asistență socială a Colegiului.

-           membrii Comisiei au promovat Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ca un

eveniment marcant dedicat asistenților sociali și au atras parteneri și sponsori pentru derularea

optimă a acesteia.

 

Preşedinte: Ştefania Savin

Membri: Alin Potinche, Mihaela Motoc, Mirela Negruş, Violeta Ioan
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Comisia de cercetare în Asistență Socială

Comisia de cercetare în asistență socială a CNASR a câștigat premiul la categoria

Asistență Socială decernat în cadrul Galei Tritonic Bestseller ediţia a II-a - 3 februarie

2018

 

În perioada 4-7 iulie în Dublin, Irlanda a avut

loc Joint World Conference on Social Work,

Education and Social Development (SWSD).

În cadrul conferinței au fost realizate două

prezentări ale unor cercetări realizate cu

sprijinul CNASR.

Titlul prezentărilor:

- “Correlates of the conflict between work

and family among Romanian social workers”

realizată de dl. Florin Lazăr, președinte al

Comisiei de Cercetare în Asistență Socială a

CNASR împreună cu Daniela Gaba,

Georgiana-Cristina Rentea, Anca Mihai,

Alexandra Ciocănel și Shari Munch.

- “Learning pathways of Romanian social

workers” realizată de asistent social, lect.dr.

Georgiana-Cristina Rentea, împreună cu

Florin Lazăr, Daniela Gaba, Anca Mihai,

Alexandra Ciocănel și Shari Munch.

În 16 iulie, la cel de-al XIX-lea Congres Mondial de Sociologie, de la Toronto, Canada, dna.

prof.univ.dr. Valentina Marinescu a prezentat cea mai recentă cercetare realizată sub egida

Comisiei de Cercetare în Asistență Socială a CNASR, împreună cu prof.dr. Florin Lazăr și

conf.dr. Silvia Branea: Media Representation of Social Work Profession in Romania.

https://isaconf.confex.com/…/wc…/webprogram/Paper104843.html
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În perioada 20-23 iulie la Amsterdam,

Olanda, precedând Conferința Mondială

în domeniul HIV (AIDS 2018), a avut loc

cea de-a 4-a conferință internațională a

științelor sociale și umaniste în domeniul

HIV. În cadrul conferinței, dl. Florin

Lazăr, președinte al Comisiei de

Cercetare în Asistență Socială a CNASR, a

prezentat o cercetare realizată cu sprijinul

CNASR.

Titlul prezentării:

“Compassion satisfaction, burnout and

compassion fatigue among social workers

working with people living with HIV in

Romania” – realizată împreună cu Shari

Munch, Alexandra Ciocănel, Daniela

Gaba, Anca Mihai, Georgiana Rentea și

Adrian Luca.

Lansarea  cercetării ,,Dincolo de

senzațional Imaginea asistenților sociali

din România în mass-media: 2010-2016".

Care este imaginea asistenților sociali

prezentată în mass-media din România?

Cum sunt prezentați asistenții sociali?

Sunt asistenții sociali consultați în

articolele de presă pe teme de asistență

socială? Care sunt subiectele din

domeniul asistenței sociale cel mai des

prezentate în mass-media? Răspunsul la

aceste întrebări se regăsesc în cea mai

recentă cercetare publicată sub egida

CNASR.

22 noiembrie - Conferința UNICEF -

Întărirea asistenței sociale și a forței de

muncă din serviciile sociale în Europa și

Asia Centrală – Investiția în Viitorul

Copiilor – Florin Lazăr, președintele

Comisiei de cercetare în asistență socială

din cadrul CNASR a susținut prezentarea

”Provocările asistentului social în

România”.

 

Preşedinte: Florin Lazăr

Membri: László Csaba Dégi, Iovu Bogdan
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Programul DIALOGURI

 

 

"Imaginile ca instrument de conectare" -

18 februarie 2018, invitată Silvia Mișu -

educator, trainer și animator socio-

educativ.

 

"Terapia prin Artă ca modalitate de lucru

cu copiii" - 20 aprilie 2018, invitată

Andreea Ene - psiholog, psihoterapeut -

psihoterapia psihanalitică a copilului şi

adolescentului, terapie de familie şi

psihoterapie expresivă prin artă.

 

"Povești de implicare în voluntariat" - 23

mai 2018, invitați Sorin Marinescu și

Tatiana Duță, asistenți sociali principali.

 

"Cancer survivorship: coping, well-being

and personal growth" - 15 iunie 2018,

invitată prof.dr. Miri Cohen, director

School of Social Work, University of

Haifa, Israel.

 

”Gândirea critică în contextul asistenței

sociale” - 17 octombrie 2018, invitată

Monica Minoiu - experiență pe

leadership, reproiectare și reorganizare

organizațională.

 

”Gestionarea situațiilor de criză” - 15

noiembrie 2018, invitat Ionuț Neacșu -

psiholog și negociator în situații de criză.

 

”Identificarea nevoilor utilizatorilor de

scaune rulante, echipamente și servicii

destinate acestora” - 3 decembrie -

realizat în parteneriat cu Fundația

Motivation
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Cel mai important eveniment al anului 2018 de promovare a profesiei de asistent social, a

fost organizarea la Ateneul Român a celei de-a cincea ediții a Galei Naționale a

Excelenței în Asistență Socială.

Evenimentul a marcat Ziua Mondială a Asistenței Sociale – 20 martie 2018 și a            

recompensat performanța și excelența celor care și-au adus contribuția la

dezvoltarea  asistenței sociale și la promovarea profesiei de asistent social în anul

2017.

Gala Națională a Excelenței în 
Asistență Socială

 

ediția a V-a



Raport 2018 18

 
Gazdă a evenimentului a fost cea care a sprijinit Gala

încă de la prima ediție,  Andreea Marin -Ambasadorul

Excelenței în Asistență Socială.

 

La ediția din acest an am avut parte de muzică pentru

suflet și din suflet a Alexandrei Ușurelu și Muse

Orchestra iar captivantele acorduri ale violonistei

Rusanda Panfili alături de cei 4 muzicieni internaționali

ce formează Panfili & Friends ne-au fascinat și ne-au

purtat într-o lume de poveste despre frumosul și

generozitatea din om.
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Câștigătorii Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială ediția 2018  sunt:

 

Premiul Asistentul Social al anului 2017: Stoian Roxana Maria (Vâlcea)

Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului: Chiran Mihaela Emilia (Dolj)

Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi: Antonie Ramona

(București)

Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale: Diaconu Nicoleta

Emilia (București)

Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de

libertate: Herea Steliana Camelia (Prahova)

Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost: Biru Lucian

(București)

Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu:

Hamza Claudia Gina (Vaslui)

Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi: Andreș

Laura (Arad)

Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie socială: Mâță

Ilarion (Bacău)

Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare: Ogrean Bogárka-

Zsuzsána (Sibiu)

Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infecției

cu HIV, consumului de droguri și exploatării sexuale: Ioan Violeta (Dâmbovița)
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Premiul pentru jurnalism: Chiriac Irina (Radio Trinitas București)

Premiul politicianul anului: Brașoveanu Sorin (Președintele Consiliului Județean Bacău)

Premiul instituţia anului: Fundația ”Un copil, O Speranță (Sibiu)

Premiul personalitatea anului 2017 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţa socială:

Prof. Univ. Dr. Constantinescu Maria (Universitatea din Pitești)

Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistentsocial: Croitor

Ecaterina (Cabinet individual de asistență socială, Suceava)

Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale: Grigore Marinela (asistent

social principal, Constanța)

Premiul pentru cea mai activă sucursală CNASR:  Sucursala CNASR Mehedinți.

În cadrul Galei a avut loc și lansarea colecției de DVD-uri a Galei Naționale a Excelenței în
Asistență Socială 2014-2017 iar în contextul Campaniei România se ridică în picioare pentru
Asistența Socială au fost apreciați la scena deschisă jurnaliștii care au susținut Campania
CNASR.
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Campania de promovare a profesiei 
"România în picioare pentru asistență socială

Campania a debutat în județul Gorj în anul 2017 și a continuat în alte 15 județe ale

țării: Sibiu, Neamț, Bacău, Ialomița, Ifov, Giurgiu,Vaslui, Argeș, Constanța, Timiș,

Arad, Bihor, Mehedinți, Caraș Severin, Dâmbovița și Suceava. 

 

În anul 2018 s-au alăturat Campaniei și s-au ridicat în picioare pentru asistență

socială și  următoarele județe: Dolj, Hunedoara, Tulcea, Vâlcea, Satu Mare, Cluj,

Alba, Brăila, Harghita şi Maramureș.
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Prin această campanie de avengură națională Colegiul Național al Asistenților

Sociali și-a dorit să redea demnitatea asistentului social.

 

Campania a beneficiat de sprijinul substanțial al jurnaliștilor din toate județele care

s-au alăturat Campaniei. Acest fapt a asigurat o viziblitate fără precedent profesiei de

asistent social.
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“ROMÂNIA ANILOR CE VOR URMA -
VIZIUNEA UNUI ASISTENT SOCIAL”

În data de 4 iunie 2018, la Alba Iulia, în cadrul campaniei România în picioare

pentru Asistență Socială,  Colegiul Național al Asistenților Sociali, a prezentat

Declarația Asistenților Sociali din România, cu titlul “ROMÂNIA ANILOR CE VOR

URMA – VIZIUNEA UNUI ASISTENT SOCIAL”. Prin aceasta Colegiul dorește să

marcheze cei 100 de ani de la Marea Unire. Declarația cuprinde o analiză a situației

societății românești de astăzi ca punct de plecare pentru dezvoltarea viitoare.

De ce astăzi sistemul de asistență socială este așa cum îl cunoaștem? Cum se poate

dezvolta România în viitor și care sunt premisele de la care trebuie să plecăm în

vederea asigurării unei devoltări durabile și eficiente?

Răspunsul la aceste întrebări se încearcă a fi dat în acest document, o scrisoare

deschisă pentru noi toți, scrisă de un asistent social din România anului 2018.
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Raport Sucursala teriorială Arad

 

 

În perioada martie – decembrie 2018 , Sucursala teritorială Arad a participat la

următoarele evenimente ca invitat, ca organizator sau coorganizator:

 

1.      Organizarea alegerilor pentru conducerea Sucursalei teritoriale CNASR Arad. Noua

componență a Comitetului Sucursalei este: Președinte - Laura Andreș, Vicepreședinte -

Raul Stepan, Membri - Izabela Monica Tirsin, Monica Marc, Codruța Vaida.

2.      Conferința cu tema “Ziua mondială a Asistenței Sociale” organizată de DAS ARAD +

Sucursala teritorială Arad a participat în calitate de invitat. Cu această ocazie, președintele

suscursalei a avut o intervenție în plen cu privire la nevoia de unitate și colaborare a

asistenţilor sociali sub cupola CNASR – 19 martie 2018.

3      Biblioteca vie în Asistență Socială – eveniment în care Sucursala a fost co-organizator

alături de Universitățile locale și ONG-uri cu activitate în domeniul social – 27 martie

2018.

4.     Workshop : “Utilizarea basmelor terapeutice în munca cu copiii “ organizat în

colaborare cu Asociația Oaza și Andreș Laura CIAS – 30 martie 2018.

5.      Marșul asistenților sociali "Inima umană", organizat de DGASPC ARAD, urmat de o

acțiune de donare de sânge din partea  asistenților sociali, acţiune la care Sucursala

teritorială Arad a participat ca  invitat - 21.03.2018.

6.      Ziua națională a adopției – lansarea a 600 de baloane cu heliu în cinstea tuturor

copiilor asistați în jud Arad, acțiune organizată de Federația Plus în colaborare cu DGASPC

ARAD - Sucursala teritorială Arad a participat în calitate de invitat – 30 mai 2018.

7.      Direcția de Asistență Socială Arad a organizat în perioada  6-7 septembrie 2018 o

întâlnire de lucru peer-review la nivelul instituțiilor publice de asistență socială din

România, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență, a modelelor de bune

practici  și identificarea celor mai oportune modalități de intervenție în practica socială –

sucursala teritorială Arad a fost reprezentată de președinte care a avut o prezentare despre

CNASR, cine este, cu ce se ocupă și cum este reprezentat în teritoriu.

8.      Workshop : “Îngrijirea personală a asistenților sociali “ – workshop organizat de

Sucursala teritorială Arad în data de 23 noiembrie 2018.
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Raport Sucursala Teritorială Bacău

 

 

Plecând de la misiunea ei: „Continuarea consolidării profesiei de asistent social,

construirea unității profesionale și creșterea valorii sociale în cadrul comunității din

județul Bacău ”, echipa Sucursalei Teritoriale Bacău a Colegiului Naţional al Asistenţilor

Sociali din România a desfășurat pe parcursul anului 2018 următoarele activități:

 

1.  03.02.2018 – Participare la ”Seara Asistenților Sociali din Modova” – Aula Mare a

Bibliotecii Centrale Universitare  ”Mihai Eminescu din Iași”.

2.  Nominalizarea asistenților sociali, membri ai Sucursalei Teritoriale Bacău  în cadrul

Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, care s-au remarcat prin activitatea

profesională în anul 2017. La cea de-a V-a ediție a Galei au fost nominalizate un număr de

9 persoane, 2 instituții și Sucursala teritorială Bacău. Județul Bacău a reușit să obțină 2

mari premii:

-     premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale - pr. Ilarion Mâță,

președintele Asociaţiei „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja-Oituz;

-     titlul „Politicianul anului 2017” a fost acordat de juriu și de votanți lui Sorin

Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

3. Promovarea Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, Ediția a V-a în rândul

membrilor CNASR – Sucursala teritorială Bacău  și  în mass-media locală. În acest sens, au

fost transmise mail-uri tuturor membrilor Sucursalei  și a fost folosită pagina de facebook.

De asemenea, a fost transmis un comunicat de presă în Cotidianul Deșteptarea.

4.  20.03.2018 - Participarea la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială a unui

număr de 7 asistenți sociali.

5.  30.03.2018 - Organizarea, în cadrul  ZAS 2018, a Workshop-ului “Asistența socială,

pilon al dezvoltării sustenabile a comunității”, în parteneriat cu Asociația Betania,

Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, Centrul de Prevenire, Evaluare și

Consiliere Antidrog Bacău, Asociația Socio-Medicală SILOAM – Centrul Izvorul

Tămăduirii. La eveniment au participat un număr de 67 persoane, din care 56 asistenți

sociali – membri CNASR care au obținut credite profesionale.

6. Organizarea alegerilor pentru conducerea Sucursalei Teritoriale Bacău, conform

Regulamentului Electoral al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. Noua

componență a Comitetului Sucursalei este: Președinte - Lucian Bodor, Vicepreședinte -

Elena Ardeleanu,  Membri - Mihaela Georgiana Ioja, Alina Mihaela Lupu, Elena

Ungureanu.
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7.  23.06.2018 - Participare la ședinţa Consiliului Național al Asistenților Sociali – Sinaia;

8.  05.07.2018 - Participarea domnului Lucian Bodor - Preşedinte Sucursala teritorială

Bacău, în calitate de președinte al comisiei de evaluare la examenul de promovare în

funcția de asistent social principal organizat de Spitalul Municipal de Urgență Moinești.

 9.  02.10.2018 – Workshop “Istoria Socială Gerontologică în Anul Centenar”, organizat în

parteneriat cu Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja în contextul Zilei

Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Au participat 57 persoane, incluzând asistenți

sociali, profesori universitari și reprezentanți ai altor ONG-uri. Evenimentul a fost creditat

CNASR.

10.  02.11.2018 – Workshop – Modele de bună practică în asistență socială, parte a

Simpozionului Internațional “Școala – principala modalitate de păstrare a libertății

sufletului în mediul oprimant”. Partener: Penitenciarul Bacău. La eveniment au participat

un număr de 72 asistenți sociali care au primit credite și 8 lectori.

11.  Promovarea și mediatizarea în rândul membrilor Sucursalei teritoriale Bacău a

concursurilor organizate pentru ocuparea unor  posturi  de asistent social de către

instituții publice și private din județul Bacău. Totodată, au fost făcute demersuri în

vederea respectării prevederilor Legii 466/2004 privind statutul asistentului social de

către potențialii angajatori, astfel încât aceștia să încadreze pe posturi de asistent social

doar persoanele care dețin avizul de exercitare a profesiei.

12.  Facilitarea plății cotizației de membru al CNASR pentru salariații din cadrul

D.G.A.S.P.C. Bacău, prin Serviciul Economic și Financiar Contabil al instituției precum și

actualizarea periodică a situației centralizate a acestor plăți.              

 Deasemenea, în toată această perioadă, comitetul sucursalei a  oferit constant

informații/consultanță membrilor Sucursalei privind actualizarea treptelor de

competență, obținerea avizului de exercitare a profesiei și a atestatului de liberă practică,

înființarea formelor independente de exercitare a profesiei.
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Raport Sucursala teritorială Bihor

 

 

În anul 2018, Sucursala teritorială Bihor a derulat urmatoarele activități:

 

1.    Alegerea conducerii Sucursalei teritoriale Bihor – în luna martie 2018 au avut loc

alegeri pentru conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru

perioada 2018 -2023 este: Claudia Torje –preşedinte, Andreea Pontoş – vicepreşedinte,

Cociorva Gheorghe – membru, Ioana Ostahie – membru, Paula Gîrba – membru.

2.    Derularea de ateliere – în anul 2018 au avut loc opt ateliere care au fost organizate

pentru dezvoltarea profesională a asistenților sociali din județul Bihor. La unele dintre

aceste ateliere au participat asistenți sociali și din alte județe. Atelierele derulate au fost

următoarele:

a.    Cum abordăm relația cu beneficiarii? Debut, Evoluție, Încheiere. 7-10 mai 2018 – 2

credite – 17 participanți;

b.    Arta în vindecarea sufletului – iunie 2018 – 2 credite – 40 participanţi;

c.    Identificare şi intervenție în traumă și adicții – iunie 2018 – 3 credite;

d.    Asistentul social – între realitatea activității și nevoile de dezvoltare  - septembrie 2018

– 2 credite – 60 de participanți;

e.    Eficiență și satisfacție în munca de asistent social  - noiembrie 2018 – 26 participanți;

f.     Rolul ONG-urilor în asistarea comunităților marginalizate – noiembrie 2018 – 2

credite – 19 participanți;

g.    Atelier de dezvoltare profesională și personală – 27 noiembrie 2018 – 2 credite

profesionale -  60 participanți;

3.    Gala Naţională a Excelenţei în Asistență Socială

Cea de-a V-a  ediţie a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială a avut loc marţi, 20

martie 2018, la Ateneul Român din Bucureşti. Sucursala teritorială Bihor a transmis

nominalizările asistenţilor sociali din județ.

4.    Conferința internațională Practici în asistență socială – organizată în data de 27

noiembrie de către Universitatea Emanuel din Oradea, în parteneriat cu Sucursala

Teritorială Bihor. Evenimentul a fost creditat cu  3 credite -75 participanți.
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5.    Organizarea a 4 focus grupuri –  Aceste focus grupuri au fost organizate în cadrul

proiectului “Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România”, derulat de către

CNASR si finanțat de UNICEF, perioada de derulare fiind iunie-septembrie 2018. 

6.    Participarea la completarea chestionarului din cadrul proiectului “Intărirea forței de

muncă din serviciile sociale din România”– chestionarul a fost folosit ca instrument in

cercetarea realizată în cadrul proiectului privind competenţele asistenților sociali din

România.

7.    Diseminarea informațiilor primite de la CNASR către membri – toate informațiile

primite de la CNASR spre informarea membrilor Colegiului au fost transmise către

aceştia. Au fost transmise newsletter – urile editate de membrii Comisiei de Imagine şi

comunicare.

8.    Participare la ședinta Consiliului Național al Asistenților Sociali – La sedinţă au

participat Claudia Torje – Președintele Sucursalei teritoriale Bihor  şi Andreea Pontoş –

Preşedintele Comisiei de Formare Profesională Continuă din cadrul CNASR.

9.    ZAS 2018 – În judeţul Bihor marcarea Zilelor Asistenței Sociale s-a realizat prin

organizarea atelierului “Resursele asistentului social" - Autocunoașterea profesională a

asistentului social prin tehnici de psihodramă - Participanţii au primit 2 credite. Au

participat 17 asistenți sociali.

 

Începând cu luna octombrie 2018  Sucursala teritorială Bihor este membru observator

permanent în cadrul Comisiei de Dialog social din cadrul Prefecturii Bihor.
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Sucursala teritorială Botoșani

 

 

În anul 2018, Sucursala teritorială Botoșani a derulat urmatoarele activități:

 

1.    Alegerea conducerii Sucursalei – în luna octombrie 2018 au avut loc alegeri pentru

conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru perioada 2018

-2023 este: Daniel Hliban –preşedinte, – vicepreşedinte, Raluca Sorlescu – membru,

Carmen Elena Şmit – membru, Lucian Ursu – membru.

2.   Elaborarea și adoptarea strategiei Sucursalei teritoriale Botoșani.

3.   Construirea paginii de facebook a Sucursalei teritoriale Botoșani.

4.    Organizarea evenimentului „Care este  (DIZ)ABILITATEA TA?” cu ocazia Zilei

Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități pe data de 3 decembrie 2018. Evenimentul a

fost organizat de Sucursala teritorială Botoșani în parteneriat cu DGASPC Botoșani și alte

instituții și organizații de la nivel local.

5.    Președintele Structurii teritoriale Botoșani a susținut un interviu în publicația (scrisă și

on line) Monitorul de Botoșani – în data de 17.12.2018 - ce a a avut ca temă promovarea

profesiei de asistent social.

6.   Președintele Structurii teritoriale Botoșani a fost nominalizat la Gala organizată în data

de 21.12.2018 – de către Primăria Municipiului Botoșani - în cadrul căreia au fost premiate

o sută de personalităţi care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea oraşului şi la

promovarea imaginii Botoşaniului. Decernarea plachetei omagiale „Centenarul Marii

Uniri” a fost corelată și cu calitatea sa de Președinte al Structurii teritoriale Botoșani.

7.   Participare, în luna decembrie 2018, ca membri ai comisiei de concurs și de contestație,

la desfășurarea concursului de ocupare a postului de asistent social vacant la U.P.U. din

cadrul Spitalului Județean Mavromati Botoșani;

8.   Comunicarea cu membrii Sucursalei și informarea și îndrumarea absolvenților pentru

înregistrare în CNASR.
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Sucursala teritorială Brașov

 

 

În anul 2018, Sucursala teritorială Brașov a derulat urmatoarele activități:

 

1.    07.02.2018 - Întâlnirea echipei de coordonare a Sucursalei Brașov de la investire. În

cadrul acesteia au avut loc discuții pe marginea: Strategiei Sucursalei; necesitatea de a

iniția o bază de date cu asistenții sociali; a fost prezentat Regulamentul de Organizare și

Funcționare a Sucursalei Teritoriale a Colegiului Național al Asistenților Sociali; sigla

Sucursalei; necesitatea facilitării accesului la comunicare a membrilor (cont mail și

facebook); pregătirea evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței

Sociale.

2.   februarie 2018 - Crearea canalelor de comunicare pentru membrii structurii în scopul

facilitării accesului la informații, la resurse, la sprijin,etc.

3.   februarie - martie 2018 Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială - Au fost

propuși spre nominalizare la Gală 7 asistenți sociali de pe raza Județului Brașov care

activează atât în instituții publice de asistență socială, cât și în ONG-uri. S-au efectuat

demersuri pentru promovarea și susținerea acestora la nivelul comunității. Participare la

Gala Naţională a Excelenței în Asistența Socială organizată de CNASR - 11 asistenți sociali.

4.  28.03.2018 -  Ziua Mondială a Asistenței Sociale - La nivelul Județului Brașov a fost

organizat evenimentul ”Ziua Asistenței Sociale în comunitatea Brașoveană”, eveniment la

care Sucursala teritorială Brașov a luat parte alături de furnizorii de servicii sociale de pe

raza județului Brașov. La eveniment au luat parte 129 de persoane dintre care 44 asistenți

sociali și 85 reprezentanți, furnizori de servicii sociale și personal care activează în cadrul

respectivelor structuri, studenți și profesori ai Universității Transilvania Brașov, Facultatea

de Sociologie și Comunicare, precum și beneficiari, respectiv aparținători ai acestora.

5.     24 mai 2018 - Workshop ”Prevenirea violenței în familie” - organizat de Inspectoratul

de Poliție Județean Brașov în colaborare cu Universitatea Brașov, Facultatea de Sociologie

și Comunicare, Biserica Reformată ”Casa Speranței” Brașov, Sucursala teritorială Brașov,

DAS Brașov și  DGASPC Brașov. - 42 participanți (asistenți sociali din cadrul instituțiilor

publice și mediul ONG de la nivelul Județului Brașov, psihologi, sociologi, cadre din

poliție, profesori universitari și studenți)
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 6.    14.09.2018 - Focus grup organizat în cadrul proiectului ”Întărirea forței de muncă din

serviciile sociale din România”. În cadrul acestui focus grup organizat ca urmare a

inițiativei CNASR, asistenții sociali participanți au avut oportunitatea de a contribui cu

recomandări și sugestii concrete venite ca rezultat a experiențelor trăite în derularea

atribuțiilor zilnice. Au participat 31 asistenți sociali din cadrul instituțiilor publice și ONG-

urilor care activează la nivelul Județului Brașov.

7.   11.10.2018  - Întâlnire informală a membrilor Sucursalei teritoriale Brașov:

- 18 participanți: asistenți sociali, psihologi și reprezentanți ai Penitenciarul Codlea Brașov

8.  07.12.2018 Workshop: ”Accesul la servicii de asistență socială a persoanelor private de

libertate” - 18 participanți: asistenți sociali, psihologi și reprezentanți ai Penitenciarul

Codlea Brașov.

9.   13.12.2018  Caravana magică de Crăciun.

Participanți: 14 asistenți sociali, cadre didactice ale unităților de învățământ din cele două

comunități  și 164 de copii.

10. 14.12.2018  Bilanţul anului 2018 la ceas de sărbătoare.Prezentarea activităților derulate

de Sucursala Brașov în anul 2018.

Participanți: 32 asistenți sociali care activează pe raza Județului Brașov.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Cluj a derulat urmatoarele activități:

 

1.     Alegerea conducerii Sucursalei – în luna iunie 2018 au avut loc alegeri pentru

conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea Sucursalei pentru perioada 2018

-2023 este: Arpad Mathe –preşedinte, Floriana Claudia Prahoveanu – vicepreşedinte,

Mihaela Oltean -  membru, Simona Nadia Angheloiu – membru, Daniela Constantinescu –

membru.

2.    Participarea la ședinta Consiliului Național al Asistenților Sociali - 23 iunie 2018

3.    Întălnire cu membrii echipei privind diseminarea informațiilor de la Consiliului

Național al Asistenților Sociali și a discuțiilor avute în cadrul proiectului ''Întărirea

capacității forței de muncă din serviciile sociale" proiect CNASR- finanțat UNICEF;

4.    Organizarea a două focus grupuri în loc. Turda, jud. Cluj, în cadrul proiectului

”Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România”, proiect CNASR, finanțat

UNICEF.

Evenimentele au fost creditate CNASR iar la acestea au participat 16 asistenți sociali.

Sucursala teritorială Cluj
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În anul 2018, Sucursala teritorială Dolj a derulat urmatoarele activități:

 

1.     Februarie 2018 „Cetatea Băniei s-a ridicat în picioare pentru asistență socială” - Județul

Dolj s-a alăturat Campaniei naționale desfășurate de CNASR.  Acest eveniment a fost

realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj,

Universitatea din Craiova-Facultatea de Știinţe Sociale precum și cu reprezentanți ai

sectorului social privat (Organizația Salvați Copiii-filiala Dolj, Fundația World Vision,

Fundaţia Adina Stifftesen, Fundația  Terre des hommes, Asociația Vasiliada, Asociatia Acces

Oltenia, fundația Atos și Asociația Protector). 

2.    Martie 2018 - Sub egida temei stabilite pentru al doilea an consecutiv de Federaţia

Internaţională a Asistenţilor Sociali (IFSW) – PROMOVAREA SUSTENABILITĂȚII

COMUNITĂȚII ȘI A MEDIULUI la nivel local au fost organizate ZAS 2018.

3.   Martie 2018 - Dezbatere publică cu caracter profesional - “Conștientizarea necesității

dezvoltării, la nivel local, a rețelei de asistență socială”. Evenimentul s-a desfășurat  în

parteneriat cu fundația Terre des hommes, cu sprijinul deosebit al colegului, asistent social,

Mihai Enache,  Direcţia Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Dolj și

Universitatea din Craiova-Facultatea de Științe Sociale.

4.   Martie 2018 -Workshop  “Eficientizarea comunicării în rândul asistenților sociali”

eveniment organizat cu implicarea Tamarei Piele, asistent social membru Sucursala

teritorială Dolj.

 5.   Martie 2018 - Serata cultural-artistică – realizată cu sprijinul şi implicarea colegilor,

asistenţi sociali, în special, Iuliana şi Viorel Popescu. 

6.   Martie 2018  - Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială- Sucursala teritorială Dolj

a avut reprezentanți, în finală, la 6 din cele  18 premii ale acesteia.

Pentru meritele deosebite aduse în sfera protecției copilului, doamna Mihaela Chiran a fost

premiată cu titlul de asistentul social din domeniul protecției copilului pentru activitatea

desfășurată în anul 2017.

7.    Iunie 2018 - Sucursala teritoriala Dolj a realizat o întâlnire de bilanț a Sucursalei prilej

cu care a transmis colegilor informaţiile primite cu ocazia participării la Consiliul CNASR.

8.    Septembrie 2018, în cadrul proiectului Colegiului Național al Asistenților Sociali

„Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România”, finanţat de UNICEF, la

nivelul judetului Dolj, Sucursala a realizat două focus grupuri la care au participat colegi,

asistenți sociali. 

Sucursala teritorială Dolj
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9.    Noiembrie 2018 - Workshopul „Asistentul social în situații de criză- implicații

emoționale” - invitat Stela Manda - psihoterapeut sistemic de familie și cuplu, psiholog.

10.   Decembrie 2018, într-un cadru prielnic socializării, asistenţii sociali din cadrul

Sucursalei Teritoriale Dolj au organizat Secret Santa.

11.    27.02.2018- emisiune TV în contextul mediatizării evenimentului Cetatea Băniei se

ridică în picioare pentru asistenţă socială. Emisiunea a avut loc la TVR Craiova, în cadrul

emisiunii Tableta de sănătate. În cadrul emisiunii au fost prezenți și domnul Doru

Buzducea - președinte CNASR și domnul Cristian Roșu - vicepreședinte CNASR.  

12.    01.03.2018 - articol presa locală- Cuvântul Libertății- “România se ridică în picioare

pentru asistenţă socială”. A fost mediatizată campania CNASR și implicit, a fost adusă în

discuție, munca asistentului social.

 13.    02.03.2018 - articol presa locală- Cuvântul Libertății – “Doljul este fruntea”. A fost

mediatizat rezultatul votului online pentru nominalizații Doljului la Gala Națională a

Excelenței în Asistență Socială.

14.    24.03.2018 - articol presa locală - Cuvântul Libertății –“Acțiune organizată cu prilejul

Zilelor Asistenței Sociale în România”.

15.    28.12.2018 - articol presa locală- Cuvântul Libertății –“Asistența socială doljeană la ora

bilanțului acestui an”.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Giurgiu a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.     Alegerea conducerii Sucursalei – în luna mai 2018 au avut loc alegeri pentru

conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru perioada 2018

-2023 este: Mariana Lixandru –preşedinte, Nadia David – vicepreşedinte, Veronica Ștefan -

membru, Luciana Mardale – membru, Mădălina Bragadireanu – membru.

2.    Elaborarea și adoptarea Strategiei Sucursalei teritoriale Giurgiu.

3.    Menținerea legăturii cu membrii Sucursalei și informarea acestora asupra activităților

CNASR.

4.    Colaborarea  cu partenerii locali în vederea unei bune desfăşurări a activităţilor de

asistenţă socială.

 

 

 

 

 

Sucursala teritorială Giurgiu
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În anul 2018, Sucursala teritorială Hunedoara a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.     15 februarie 2018 - în cadrul Campaniei CNASR România în picioare pentru asistență

socială, Sucursala teritorială Hunedoara a organizat conferința cu tema: “Asistența Socială

la granița dintre provocările contemporane și echilibrul social”. Principalele teme abordate

în cadrul conferinței au vizat prezentarea campaniei „România se ridică în picioare pentru

asistența socială!"; Viitorul sistem de asistență socială din România; Prezentarea strategiei

CNASR. Evenimentul a fost organizat în cadrul unei locații deosebite din perioada

interbelică La Belle Epoque - Teatrul Vechi din Petroșani - 84 participanți.

2.    Elaborarea și adoptarea Strategiei Sucursalei teritoriale Hunedoara.

3.    15 mai 2018 - Workshop Issues Regarding Multiculturalism and Multi-ethnicity in

Romania and the Czech Republic – Social Work Perspectives, eveniment organizat în

parteneriat cu Universitatea din Petroşani şi Casa de Cultură a Studenţilor Petroşani. - 30

participanți.

4.    26 septembrie 2018 - Focus grupul derulat în cadrul proiectului Întărirea forței de

muncă din serviciile sociale din România, implementat de CNASR și finanțat de UNICEF.

5.    noiembrie-decembrie 2018 - Direkthilfe e.V. Germania, Asociația Direct Hilfe

România, Asociația Maica Precista Petroşani, în parteneriat cu Sucursala teritorială

Hunedoara, Universitatea din Petroșani, Primăria Vulcan, Primăria Petroșani și Școala

Generală ”IG Duca” Petrosani au pus bazele unui parteneriat social, ce urmărește

constituirea unei rețele de suport social destinată persoanelor defavorizate din Valea Jiului.

Scopul parteneriatului vizează asigurarea unui sprijin social persoanelor aflate în

dificultate. Rețeaua de suport social va asigura servicii primare complementare la cele

existente.

6.    22 noiembrie 2018 - workshopul intitulat ”Sustenabilitatea socială bazată pe

voluntariat” - 60 de participanți.

 

 

 

 

 

Sucursala teritorială Hunedoara
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În anul 2018, Sucursala teritorială Iași a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.     15 februarie 2018 - februarie 2018 a fost organizată “SEARA ASISTENȚILOR SOCIALI

DIN MOLDOVA”, Ediția I de către Sucursala Teritorială Iași şi Asociația “Aproape de

Oameni” Iași – A.D.O - 400 de participanți.

2.    alegerea conducerii Sucursalei teritoriale Iași – în luna martie 2018 au avut loc alegeri

pentru conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru perioada

2018 -2023 este:  Roxana Necula –preşedinte, Denisa Nechita – vicepreşedinte, Valentin

Mîncă - membru, Marionela Vartolmei – membru, Marius Vlaicu Aonicesei – membru.

3.    29 martie 2018, studenţii Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași,

din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași”, Secţia Teologie Ortodoxă Asistenţă

Socială au participat la dezbaterea pe tema: „Asistența socială ca resursă alternativă pentru

sănătatea comunității și a mediului”. Această dezbatere a avut loc în cadrul celei de-a IV-a

ediții a Cercului de asistență socială ”Mitropolit Pimen Georgescu” și s-a desfășurat cu

ocazia evenimentelor dedicate Zilelor Asistenței Sociale din Județul Iași.

4.    30 martie 2018 a avut loc evenimentul anual ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE 2018 la

Iaşi, Ediţia a VI-a, care s-a desfășurat în Aula Magna "Mihai Eminescu" din cadrul

Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi și la care au participat aproximativ 350 de

persoane (asistenți sociali, cadre didactice universitare, studenți, masteranzi, doctoranzi).

5.    30 martie 2018 a avut loc Workshopul național „DIMENSIUNEA COMUNITARĂ A

DETENȚIEI ÎN PLANUL FUNCȚIONARII SOCIALE” eveniment integrat în cadrul

ZILELOR ASISTENŢEI SOCIALE 2018 la Iaşi, Ediţia a VI-a. Membrii CNASR care au

participat la workshop au realizat 2 credite profesionale.

6.    24 - 25 mai 2018 s-a desfășurat SEMINARUL REGIONAL "FAMILIA ÎN SOCIETATEA

CONTEMPORANĂ" 2018, EDIȚIA a V-a.

Evenimentul s-a defășurat în două sesiuni: în data de 24 mai 2018 a avut loc DEZBATEREA

PUBLICĂ pe tema „Familia în societatea contemporană” în SALA BAPTISTERIU din

cadrul MUZEULUI MITROPOLITAN IAȘI.

Invitații speciali ai acestei dezbateri publice au fost: Prof. univ. dr. Cristina GAVRILUȚĂ,

Preot Prof. univ. dr. Ioan C. TEȘU și Prof. univ. dr. Marie Jeanne ALDEA.

 

 

 

 

 

Sucursala teritorială Iași
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În data de 25 mai 2018 s-a desfășurat sesiunea științifică a seminarului SEMINARUL

REGIONAL "FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ" 2018, EDIȚIA a V-

a la Centrul de Formare Profesională al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Iași – 2 credite CNASR.

7.    7 iunie 2018, a fost organizat workshop-ul regional "Asistentul social și intervenția în

regim de urgență!", care a avut loc în Aula Magna a Universității "Petre Andrei" din Iași.

Workshop-ul a fost organizat de către Facultatea de Psihologie, Științele Educației și

Asistență Socială - Universitatea "Petre Andrei" din Iași și Sucursala Teritorială Iași în

cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice a Universităţii "Petre Andrei " din Iași - 2018.

Membrii CNASR care au participat la workshop-ul regional au realizat 2 credite

profesionale.

8.    31 august -1 septembrie 2018 a avut loc prima ediție a Școlii de Vară în Asistență Socială

2018, Ediția I cu tematica "Rolul Intervenției Multidisciplinare în Profesionalizarea

Serviciilor de Asistență Socială din Comunitate" - coordonată de către dr. Magdalena

Roxana Necula - Președinte Sucursala Teritorială Iaşi și Lect. dr. Polixenia Nistor -

Specializarea Asistență Socială, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" Iași -

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Membrii CNASR care au participat la toate

secțiunile Școlii de Vară în Asistență Socială 2018, Ediția I au realizat 5 credite profesionale.

- participanți: 90 de persoane

9.   8 septembrie 2018 s-a desfășurat workshop-ul „Suportul social în urgențele pediatrice”

în cadrul Conferinței I-PEM 2018 (Iasi-Pediatrics Emergency Medicine) la Iași. Moderatorii

workshopului au fost: Lector univ. dr. Oana Lăcrămioara Bădărău, dr. Magdalena Roxana

Necula, Florentina Ciornea. Membrii CNASR care au participat la workshop au realizat 2

credite profesionale.

10.   17 septembrie 2018 au fost organizate două focus grupuri cu asistenții sociali la

inițiativa Colegiului Național al Asistenților Sociali din România în cadrul proiectului

"Întărirea forței de muncă din serviciile sociale din România".

11.    26 octombrie 2018 a avut loc lansarea cărții "Drogurile. O carte obligatorie", Autor

Mihai Copăceanu care a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din

Iași. Evenimentul a fost organizat de către Sucursala Teritorială Iași, Biblioteca Centrală

Universitară “Mihai Eminescu” din Iași, Asociația Atitudini pentru Viață “Vatra Cetății”-

A.P.V., Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă Asistență Socială din

Iași, Asociația “Aproape de Oameni” Iași -A.D.O.
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12.    22 - 23 noiembrie 2018 s-a desfășurat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conferința Internațională “Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii”, Ediţia a

III-a. La eveniment au participat aproximativ 400 de persoane.

Prima zi a Conferinței Internaționale a debutat cu workshop-ul ”Managementul Furiei”

unde am avut ca invitat special pe domnul Psihoterapeut Cornel Celmare. Membrii

CNASR care au participat la toate secțiunile conferinței internaționale au realizat 3 credite

profesionale.

13.    5 decembrie 2018 Sucursala Teritorială Iaşi în parteneriat cu Asociația Studenților și

Absolvenților de Teologie Ortodoxă Asistență Socială din Iași și Ateneul Iași au organizat

pentru voluntarii C.N.A.S.R. Iași “Ziua Internațională a Voluntariatului”.

14.    7 decembrie 2018 a fost organizată Conferinţa Regională ”Etică și responsabilitate în

activitatea de voluntariat” 2018 - Ediția I, ce a avut loc în Aula ”Anton Durcovici” din cadrul

Catedralei Romano-Catolice ”Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Voluntar pentru Viitor - Centrul de

formare al voluntarilor” cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntariatului. Membrii CNASR

care au participat la conferința regională au realizat 2 credite profesionale.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Neamț a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.     În luna februarie a avut loc o întâlnire de lucru a conducerii Sucursalei teritoriale

Neamţ în care s-a discutat despre propunerile referitoare la nominalizarea

persoanelor/instituțiilor pentru Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială;

2.    În data de 3 februarie, Sucursala Teritorială Iași a organizat "Seara Asistenților Sociali

din Moldova", ediția I, la care au fost invitați și membrii Sucursalei tertioriale Neamț. La

eveniment au participat și asistenți sociali din județul Neamț, iar Sucursala Neamț a fost

răsplătită de colegii din Iași cu o Diplomă de recunoștință pentru "aportul valoros și

constant la dezvoltarea Asistenței Sociale, promovarea profesiei, sprijinul oferit și buna

colaborare în desfășurarea proiectelor și activităților Sucursalei Teritoriale Iaşi pe parcursul

anilor 2013-2018"

3.    În luna martie a avut loc o altă întâlnire de lucru a BEX-ului în care s-au făcut

propuneri pentru activitățile ce vor fi organizate cu ocazia  Zilelor Asistenței Sociale,

acestea fiind următoarele:

-   Campanie de distribuire fluturași cu tema “Promovarea sustenabilității comunităților și

mediului”- 15 - 20 martie. Fluturașii au fost distribuiți de către membrii Sucursalei

teritoriale Neamţ în SPAS-urile din județ și în instituții publice/private cu atribuții în

domeniul asistenței sociale.

-  Participarea membrilor Sucursalei teritoriale Neamț la Gala Națională a Excelenței în

Asistența Socială - 20 martie cu sprijinul DGASPC Neamț, cu care Sucursala teritorială

Neamț are încheiat un Acord de parteneriat, mai mulți asistenți sociali ai direcției și nu

numai au asigurat prezența la acest eveniment, unde și-au susținut colegii nominalizați.

Asistenții sociali, personalitățile și instituțiile nominalizate la Gala Națională a Excelenței în

Asistența Socială au fost promovate în presa locală și pe pagina de facebook a Sucursalei.

-   Promovarea profesiei de asistent social- 20 martie, ora 13.00 (întâlnire cu elevii de liceu

din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a de la profilul științe sociale de la Colegiul Național "Petru

Rareș" din Piatra Neamț). Activitatea a fost susținută de Eliza Ventaniuc, Daniel Manea și

Mirela Orza-Cohuţ, asistenți sociali din județul Neamț.

 

 

 

 

 

Sucursala teritorială Neamț
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-  Pentru desfășurarea activităților ZAS a fost încheiat un parteneriat între Sucursala Neamț

a CNASR și Colegiul Național "Petru Rareș" din Piatra Neamț. Acțiunea a fost mediatizată în

presa locală și pe site-ul colegiului respectiv.

4.   A fost reînnoit parteneriatul Sucursalei Teritoriale Neamț cu Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț pentru încă o perioadă de 3 ani (Acord de

parteneriat nr.4/13.06.2018).

5.    În luna septembrie au fost organizate alegeri electorale pentru funcția de președinte a

Structurii Teritoriale Neamț a CNASR și a membrilor acesteia. Echipa care se află la

conducerea sucursalei pentru perioada 2018 -2023 este: Mirela Negruș - președinte,

Nicoleta Ciocârlan - vicepreședinte, Ana-Otilia Boureanu- membru, Diana-Elena Lungu -

membru și Eugen-Daniel Manea - membru.

6.    Asistenții sociali din județ au participat la Școala de Vară în Asistența Socială organizată

de Sucursala Teritorială Iași, la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, în perioada 31 august

-1 septembrie 2018.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Prahova a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.     Alegerea conducerii sucursalei – în luna mai 2018 au avut loc alegeri pentru

conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru perioada 2018

-2023 este: Cleopatra Heroi  – preşedinte, Elena Rudeanu – vicepreşedinte, Doina

Jilăveanu - membru, Adriana Tufan – membru, Orlic Antigona – membru.

2.    30 august 2018 - workshopul regional cu tema: ”Eficientizarea activității asistentului

social în furnizarea serviciilor către beneficiari - Managementul stresului, managementul

timpului, inteligență emotională” – organizat în parteneriat cu Penitenciarul Ploiești

- Serviciul Educaţie şi  Asistenţă Psihosocială.

3.    19 octombrie 2018 - workshopul cu tema: ,,Colaborarea interinstituțională în vederea

facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate" - organizat în parteneriat

cu  Penitenciarul Mărgineni.

4.    26 noiembrie 2018 - atelier de lucru cu tema: ,,Biblioteca vie” organizat în parteneriat

cu  Penitenciarul Slobozia.

5.    Sesizarea CNASR cu privire la cazurile de încălcare a cadrului organizatoric privind

exercitarea profesiei de asistent social, CNASR acționând pentru anularea unor concursuri

de angajare pe posturi de asistent social care nu respectau prevederile Legii nr. 466/2004

privind statutul asistentului social.

6.   Sesizarea CNASR cu privire la confuziile din mass media referitoare la profesia de

asistent social ce dezinformau publicul larg.

7.    Apariții în diverse numere ale newsletter-ului CNASR, a mesajului președintelui

Sucursalei Teritoriale Prahova, cât și a altor membri din cadrul Sucursalei.

8.    Participarea Președintelui Structurii Teritoriale Prahova la ședința ordinară a

Consiliului Național al CNASR – 23.06.2018.

9.    Menținerea legăturii Structurii Teritoriale Prahova cu membrii Sucursalei.

10.  Difuzarea și completarea de către membrii Sucursalei Teritoriale Prahova a

chestionarului, transmis de către CNASR, din cadrul proiectului: "Întărirea capacității forței

de muncă din serviciile sociale" finanțat de UNICEF.

 

 

 

Sucursala teritorială Prahova
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11.   Consultarea tuturor membrilor Sucursalei Teritoriale Prahova  cu privire la

propunerea Comisiei de formare profesională continuă de modificare și completare a

Hotărârii nr. 19 din 30 martie 2013 privind aprobarea normelor privind formarea

profesională.

12.   Întâlniri ale echipei Structurii Teritoriale Prahova în care au fost stabilite activitățile ce

vor fi întreprinse.

13.   Întâlniri cu membri ai Structurii Teritoriale Prahova. Discuțiile au vizat următoarele

aspecte: prezentarea Programului echipei Sucursalei pentru perioada 2018-2023, dezbateri

referitoare la dificultățile cu care se confruntă asistenții sociali din cadrul  Structurii

Teritoriale Prahova, fiind formulate soluții pentru o parte a problemelor identificate;

propuneri privind organizarea, în colaborare cu Administrația Serviciilor Sociale

Comunitare (SPAS) din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, a unor întâlniri cu elevi din

licee de pe raza orașului Ploiești în vederea promovării profesiei de asistent social, cât și

pentru promovarea voluntariatului în servicii sociale.  De asemenea, dezbaterile au vizat și

aspecte cu privire la promovarea imaginii profesiei de asistent social.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Satu Mare a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.     Alegerea conducerii sucursalei – în luna aprilie 2018 au avut loc alegeri pentru

conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru perioada 2018

-2023 este: Sanda Florica Pop  – preşedinte, Mihaela Florina Motoc – vicepreşedinte,

Maria Cristina Bala - membru, Maria Pocenuc – membru, Gabriela Silaghi – membru.

2.   Seminarii, workshop-uri pentru  asistenții  sociali desfășurate în anul 2018:

         -Focus grup cu tema ,,Întărirea capacității forței de muncă din serviciile sociale,,

proiect finanțat de UNICEF.

         -Workshop – 2 module cu temele: *,,Locul și rolul evaluării detaliate în intervențiile

asistentului social, resursele și limitele relației”

                                                                        *,,Rolul asistentului social în munca comunitară”.

3.   Informarea și menținerea legăturii cu asistenții sociali din județ:

          - actualizarea datelor de contact

          - transmiterea informațiilor 

4.   Au avut loc 4 întâlniri de lucru cu membrii din conducerea structurii locale.

5.   Acțiuni de promovare a profesiei de asistent social:

- acțiuni de promovare, având în vedere calitatea de membru al Comisiei de promovare și

imagine a doamnei vicepreședinte Mihaela Motoc.

- s-au transmis adrese scrise către primăriile din județ cu privire la importanța angajării

asistenților sociali cu studii superioare.

- articole, interviuri în presa scrisă și on-line, cu privire la profesia de asistent social.

- participarea la Festivalul Voluntariatului – prezentarea serviciilor furnizate de instituțiile

și ONG-urile locale.

- campanie în școli pe tema violenței domestice, traficul de persone și drepturile copilului.

- administrarea paginii de facebook

- participarea la emisiuni TV și apariții în presa scrisă pe tema violenței domestice, Gala

Națională a Excelenței în Asistență Socială, rolul asistentului social în comunitate, etc.

 

 

Sucursala teritorială Satu Mare
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În anul 2018, Sucursala teritorială Sibiu a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.    Reprezentarea constantă a nevoilor, dificultăților şi intereselor profesionale ale

asistenților sociali în organismele de conducere ale CNASR; îmbunătățirea comunicării

între teritoriu și nivelul central.

2.    Dezvoltarea şi consolidarea relațiilor cu autorităţile publice, cu instituții publice/private

care dezvoltă activităţi în domeniul asistenţei sociale, cu societatea civilă, agenți promotori

ai economiei sociale şi cu mediul universitar: rezultatul obținut a constat în conjugarea

eforturilor de promovare a profesiei, dar şi în crearea unui climat favorabil pentru

exercitarea acesteia.

3.    Întărirea capacităţii organizaționale, dar şi a sustenabilității financiare a Structurii

Teritoriale a jud. Sibiu, prin derularea de proiecte în parteneriat cu alte organisme

profesionale cu activitate relevantă în domeniul asistenței sociale, agenți economici, actori

sociali din mediul public și privat, societatea civilă.

4.   Continuarea activităţilor de promotor principal al formelor independente de exercitare

a profesiei la nivelul județului Sibiu; sprijinirea asistenţilor sociali cu drept de liberă

practică în înfiinţarea/dezvoltarea de cabinete individuale, societăți civile.

5.    Promovarea  formării profesionale continue a asistenţilor sociali/persoanelor cu

atribuții de asistenţă socială, condiție esențială pentru furnizarea unor servicii de înaltă

calitate;

6.   Sprijinirea asistenţilor sociali în identificarea unor oportunități de angajare pe piaţă

muncii.

7.    Promovarea sănătăţii şi siguranţei asistentului social la locul de muncă; inițierea de

acțiuni de advocacy atât la nivel teritorial, cât şi la nivel central, pentru  dezvoltarea

activităţii de supervizare. Supervizarea eficientă realizată de către profesioniști este

condiție esențială pentru creșterea motivației pentru muncă, prevenirea instalării burnout-

ului, menținerea standardelor profesionale ridicate şi implicit creșterea calității serviciilor

prestate.

8.    Identificarea dificultăților şi priorităților pentru intervenția în promovarea altor

profesii din domeniul asistenţei sociale, ca actori complementari la responsabilitățile

asistenţilor sociali. Rezultatul obținut a constat într-o abordare multidisciplinară a nevoilor

beneficiarilor, eficientă şi profesionistă, ceea ce a dus la creșterea gradului de satisfacție al

beneficiarilor, dar şi al profesioniștilor implicați.  

Sucursala teritorială Sibiu
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9.    Reînnoirea parteneriatului cu Universitatea "Lucian Blaga Sibiu" – Facultatea de Ştiinţe

Socio-Umane;  obținerea unui nou spațiu pentru desfășurarea activității Sucursalei

Teritoriale.

10.   Constituirea/actualizarea bazei de date cu asistenții sociali activi din județ şi persoanele

cu atribuţii de asistenţă socială; (activitate permanentă).

11.    Desemnarea specialiștilor participanți în Comisiile de organizare a concursurilor

pentru ocuparea posturilor vacante de asistent social.

12.    Administrarea paginii de facebook a Sucursalei teritoriale Sibiu.

13.    Menţinerea legăturii cu membrii Sucursalei, informarea acestora asupra noutăţilor

legate de profesie, locurile de muncă vacante, informări transmise de către CNASR.

14.    Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială - Identificarea şi nominalizarea

asistenților sociali, instituțiilor, personalităților și jurnaliștilor cu activitate relevantă în

domeniul asistenței sociale din judeţul Sibiu; Elaborarea  comunicatelor de presă;

transmiterea acestora atât în mass media locală, cât și în cea națională; Susținerea celor

nominalizați în etapa votului online prin prezentarea activității acestora pe toate canalele

de comunicare; motivarea asistenților sociali și a altor profesioniști, a instituțiilor, ONG-

urilor, societății civile în acordarea unui vot de încredere; Elaborarea adreselor de felicitare

pentru angajatorii asistenților sociali calificați în etapa finală a Galei și comunicarea

acestora;

15.    Participarea  președintelui Sucursalei la Consiliul Național al CNASR desfășurat în

luna iunie la Sinaia;
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În anul 2018, Sucursala teritorială Tulcea a derulat urmatoarele activități:

 

 

1.    Evenimentul cel mai important de promovare a profesiei de asistent social din cursul

anului 2018 s-a desfășurat la Tulcea, în data de 13 aprilie prin organizarea Conferinței

”Importanța parteneriatului public – privat și rolul asistentului social în furnizarea și

dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar – oportunități și provocări”, conferință

derulată în cadrul Campaniei naționale - România se ridică în picioare pentru asistența

socială.

2.   22-24 iunie 2018 - Sinaia - participare la work-shopul organizat în cadrul proiectului

''Întărirea capacității forței de muncă din serviciile sociale", proiect derulat de CNASR,

finanțat UNICEF.

3.   7-8 septembrie 2018 – Aspecte ale comunicării și relaționării interumane în domeniul

social / Burnout-ul și efectele sale în plan psiho-emoțional și comportamental – workshop

desfășurat în cadrul Proiectul Asociației Mâini Întinse, finanțat de Primăria municipiului

Tulcea - ”Instruire, Implicare, Impact” . Activitatea a avut ca scop îmbunătățirea

competențelor și abilităților necesare unui comportament etic în recuperarea și asigurarea

integrării, accesului la educație în sistemul de învățământ public de masă a copiilor cu

dizabilități prin instruirea specialiștilor din comunitatea tulceană.

4.    11 septembrie 2018 - implicarea și participarea a 15 asistenţi sociali la 2 focus-grupuri,

în   cadrul proiectului derulat de CNASR, finanțat UNICEF.

5.    17-19.10.2018,  12-14.11.2018 – București - participarea asistenților sociali la workshop-

uri organizate de Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în cadrul proiectului

“Asistență socială unitară și  eficientă în serviciile pentru protecția copilului”. 

6.   15 noiembrie 2018 – Workshop ”Toleranță, egalitate de șanse și de gen, nediscriminare

- Spune NU violenței!”. Workshopul a avut ca scop combaterea violenței, promovarea

egalității de gen și de șanse, nediscriminarea. În cadrul evenimentului s-au desfășurat

activități de conştientizare a  fenomenului de abuz și violență precum și prezentarea

modalităților de intervenție și tipurile de servicii ce pot fi furnizate.

Sucursala teritorială Tulcea
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7.   07 decembrie 2018 - Slobozia - ”Colaborarea interinstituţională - element facilitator al

reintegrării sociale a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate”

activitate desfășurată în colaborare cu Penitenciarul Slobozia.

8.   12 decembrie 2018, Workshop - Împreună pentru o societate fără bariere pentru

persoanele cu dizabilităţi”-

9.   Protocoale încheiate: Consiliul Județean Tulcea la data de 28.03.2018, Asociația Mâini

Întinse la data de 02.04.2018, Penitenciarul Tulcea la data de 18.05.2018, Biblioteca

Județeană ,,Panait Cerna” Tulcea și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor

Publice din România (ANBBPR) – Filiala Tulcea la data de 07.11.2018, Penitenciarul

Slobozia la data 19.12.2018.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Vâlcea a derulat următoarele activități:

 

 

1.    Alegerea conducerii sucursalei – în luna aprilie 2018 au avut loc alegeri pentru

conducerea Sucursalei. Echipa care se află la conducerea sucursalei pentru perioada 2018

-2023 este: Roxana Stoian  – preşedinte, Liliana Carmen Duţulescu– vicepreşedinte, Sonia

Iorga - membru, Remus Georgescu – membru, Florin Popescu – membru.

2.     Organizarea evenimentului intitulat „România se ridică în picioare pentru asistenţă

socială” în data de 14 februarie 2018, între orele 12.00-14.00, la Sala Mare de Festivităţi a

Consiliului Judeţean Vâlcea, la care au fost invitaţi să participe toţi asistenţii sociali şi

persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din judeţ, reprezentanţi ai instituţiilor publice

locale şi judeţene care au în subordine servicii de asistenţă socială ori atribuţii în acest

domeniu, ai ONG-urilor active din judeţ şi mass-media locală.

2.   30 și 31 mai 2018 - Interesul superior al copilului - Seminarul a abordat principiul din

perspectivă psiho-sociologică, filozofică şi juridică, accentuând importanţa respectării,

promovării şi garantării drepturilor copiilor în dezvoltarea lor ulterioară, precum şi a

asigurării unui mediu familial normal şi echilibrat - 23 participanți - 2 credite

profesionale. 

3.   19 și 20 noimebrie 2018 - Drepturile copilului sunt lege! – Scopul academic urmărit

prin seminar a reprezentat în egală măsură o provocare şi un îndemn adresate

profesioniştilor: sistemul de protecţie a copilului din România reprezintă un sistem centrat

pe drepturile copilului şi ale familiilor acestora - 35 particpanți - 2 credite profesionale.

4.    Participarea la masa rotundă cu tema „Meseria de părinte”, organizată în data de 15 mai

2018, a cărei tematică a vizat principiile educaţiei parentale, responsabilităţi parentale şi

utilizarea internetului şi a reţelelor de socializare online. Concluziile dezbaterii au

accentuat importanţa unei comunicări asertive cu copilul – condiţie esenţială a relaţionării

şi a formării personalităţii lui.    

Sucursala teritorială Vâlcea
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5.   Participarea la două întâlniri de lucru, în datele de 30 mai 2018 şi 31 mai 2018, la care au

luat parte 67 de asistenţi sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială/persoane

cu atribuţii de asistenţă socială din aparatele proprii ale consiliilor locale comunale din

judeţul Vâlcea şi unităţilor medicale, specialişti ai D.G.A.S.P.C. Vâlcea, reprezentanţi ai

instituţiilor publice judeţene cu atribuţii în acest domeniu şi ai ONG-urilor. 

6.   Participarea la două întâlniri de lucru, în datele de 19 noiembrie 2018 şi 20 noiembrie

2018, la care au luat parte 82 de asistenţi sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă

socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială din aparatele proprii ale consiliilor locale

comunale din judeţul Vâlcea şi unităţilor medicale, specialişti ai D.G.A.S.P.C. Vâlcea,

reprezentanţi ai instituţiilor publice judeţene cu atribuţii în acest domeniu şi ai ONG-

urilor. 

7.    Acordarea de asistenţă şi consultanţă pentru asistenţii sociali în vederea înscrierii în

CNASR sau pentru obţinerea unei trepte de competenţă profesională superioară.

8.    Informarea permanentă a membrilor Sucursalei Teritoriale Vâlcea a Colegiului

Naţional al Asistenţilor Sociali asupra demersurilor şi acţiunilor întreprinse de CNASR.

9.   Promovarea profesiei de asistent social în mass-media locală.
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În anul 2018, Sucursala teritorială Vrancea a derulat urmatoarele activități:

 

1.    Sprijnirea asistentilor sociali din judetul Vrancea în vederea înregistrării în RNASR;

2.   Campanii de informare şi sensibilizare faţă de misiunea şi valorile CNASR;

3.    Articole de sensibilizare pe pagina de Facebook a CNASR Vrancea;

4.    Întâlniri periodice ale conducerii Sucursalei teritoriale Vrancea şi activităţi curente ale

Sucursalei teritoriale Vrancea - 4 întâlniri.

5.    Fluxuri identice şi periodice de e-mailuri şi informări de la stuctura naţională către

membrii Sucursalei teritoriale Vrancea (informări cu conţinut unic);

6.    Fluxuri periodice de informaţii pe pagina de facebook a Sucursalei teritoriale Vrancea;

Consultanţă şi asistenţă/facilitare mediere între CNASR şi asistenţii sociali locali;

7.     11 intâlniri individuale cu asistenţii sociali membri ai colegiului din Sucursala

teritorială Vrancea;

8.     Informare despre Strategia CNASR 2017 – 2022;

9.     Promovarea newsletter-ului CNASR, elaborat începând cu luna august 2017 şi

identificarea de membri ai Sucursalei teritoriale Vrancea care să fie promovaţi la nivel

naţional, promovarea asistenţilor sociali vrânceni la nivel naţional în anul 2018 (dl Mihai

Matache – asistent social la Penitenciarul Focşani);

10.    Campanie de informare a membrilor sucursalei despre modificarea modelului de aviz

de exercitare a profesiei, din anul 2013;

11.     Zilele Asistenţei Sociale – 30 martie 2018, Focşani - „Promovarea sustenabilităţii

comunităţii şi mediului”. Pentru a marca ZAS 2018, Sucursala teritorială a organizat o

întâlnire cu tema C.E.A. - Elemente de Implicare şi Responsabilitate, privind asigurarea

sustenabilităţii în intervenţia comunitară, la care au fost prezenţi asistenţi sociali vrânceni.

12.    Marcarea unor zile internaţionale relevante pentru domeniul asistenţei sociale - Ziua

Mondială a Refugiaţilor, iunie 2018;

13.    Participare la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială – Ediţia a V-a, în data de

20 martie 2018, la Ateneul Român, Bucureşti;

14.    Campanie de promovare a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială către

asistenţii sociali vrânceni: invitaţia de a se înscrie/a participa la categoriile asistentul social

al anului, din domeniile consacrate ale Galei.

Sucursala teritorială Vrancea
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15.    Participarea preşedintelui ca membru în juriul Galei Naţionale a Excelenţei în

Asistenţă Socială;

16.    Iunie 2018 - "Crosul Roşu -  aleargă pentru cei pe fugă!";

17.    Iunie 2018 - participare la primul workshop din proiectul „Întărirea capacității forței

de muncă din serviciile sociale", proiect derulat de CNASR, finantat UNICEF;

18.    12 septembrie 2018 -   Pregătirea și derularea focus-grupurilor cu specialiştii în

domeniul asistenţei sociale în cadrul proiectului derulat de CNASR „Întărirea capacității

forței de muncă din serviciile sociale", finanţat UNICEF. Proiectul a reprezentat, pentru

specialiştii locali o oportunitate de a-şi explora şi prioritiza dificultăţile pe care le

întâmpină în activitatea profesională, de a-şi contura mai clar viziunea asupra dezvoltării

profesiei de asistent social şi de a reflecta asupra competenţelor profesionale relevante.

Asistenţii sociali locali au avut o abordare  plină de interes, amănunţită a subiectelor supuse

discuţiei, în ambele focus-grupuri;

 19.   12-13 aprilie 2018 “Prevenirea separării copilului de familie”, training organizat în

parteneriat cu ROMACT România. Formarea a fost destinată specialiştilor implicaţi în

proces - asistenţi sociali, psihologi, consilieri şcolari, asistenţi medicali, profesori - din

instituţii cheie: DGASPC, DAS/SPAS, ISJ, CJRAE, instituţii de învăţământ şcolar şi

preşcolar. Participanţi - 25 de persoane.
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Company 
Profile

COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI

Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, București, cod poștal 010393 

tel1: 0748 124 585, tel2: 021 317 51 25, fax1: 031 817 20 47, fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

web: www.cnasr.ro

https://www.facebook.com/ColegiulNationalalAsistentilorSociali/

 


