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Craciun fericit şi La mulţi ani!
Cu ocazia sărbătorii Crăciunului și a
Noului An, doresc sa transmit întregii
comunități a asistenților sociali din Banat și
asociației reprezentative a acestora calde
urări de sănătate, nădejdea că va reuși în
activitățile asumate pentru sprijinirea celor
aflați în nevoie în cadrul proiectelor pe care
le-a inițiat și îmi exprim convingerea că
generoasele demersuri de diagnostic și
intervenție socială se vor materializa fericit!
Facultatea de Sociologie și Psihologie de la
Universitatea de Vest apreciază caracterul
profesionist al implicării dumneavoastră în
consolidarea școlii de asistență socială
timișorene și prețuiește contribuția științifică
remarcabilă, dar si mobilizarea nemijlocită
în proiectele care vizează dezvoltarea
solidarizării comunitare din Banat.

Generozitatea sufletească a

Dragi colegi,

profesiei noastre de asistent
social

sporeşte

sinceritatea

urărilor de a petrece
Crăciun Vesel!
Sărbători fericite!
Anul Nou, 2015 cu împliniri!
La mulţi ani!

Craciun fericit şi La mulţi ani!

Vă mulţumesc pentru reprezentarea în
2014 a CNASR, pentru toate contribuţiile
voastre la dezvoltarea şi profesionalizarea
asistenţei sociale şi vă doresc, ca naşterea
Mântuitorului Isus Hristos să fie un prilej de
sărbătoare în casele şi familiile voastre!
Anul 2015 să vă aducă fiecăruia dintre voi
mai mult decât îndrăzniţi să visaţi!

Prof. univ. dr. Viorel Prelici
Cu prietenie,

Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc
Decanul Facultății de Sociologie și
Psihologie
Universitatea de Vest din Timișoara

www.cnasr.ro

Doru Buzducea
Preşedinte CNASR
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E vremea colindelor, a bucuriei și a
sărbătorilor…. E vremea când, mai mult
decât în orice altă perioadă a anului, ne
întoarcem privirea către cei de lângă noi,
către cei aflați în suferință și dificultate,
când încercăm să ajutăm, să aducem o
rază de speranță în viața celor mai puțin
norocoși. Sunt lucruri pe care voi,
asistenții sociali, le faceți zi de zi, dar care
în aceste zile capătă o amploare aparte,
punând astfel într-o lumină caldă tot ceea ce este legat de sfera
socială și de asistența socială în general.
Vă mulțumesc, în numele meu, al colegilor mei și ai tuturor celor
care au beneficiat de sprijinul vostru pentru tot ceea ce ați realizat,
pentru generozitate, pentru binele adus în viața unor oameni care,
datorită vouă, văd lumea prin alți ochi. Vă doresc ca Nașterea
Domnului să vă găsească alături de cei apropiați și să vă aducă
lumină, dragoste, căldură sufletească, belșug în casă și voie bună.

www.asistenta-sociala.uvt.ro

Permiteţi-mi să vă felicit
din toată inima
Permiteţi-mi să vă felicit din toată inima dragi colegi şi oameni cu
suflet mare care alcătuiţi comunitatea asistenţilor sociali din Banat,
care nu aţi stat deloc deoparte în acest an şi aţi fost adevăraţi
profesionişti, frumoşi şi puri înlăuntrul vostru, întrucât toate acţiunile
apar din impulsurile noastre interioare. Profesionalismul dvs. a condus
la acţiuni asistenţiale care au reflectat în toată plenitudinea fiinţa
interioară a asistentului social, actor social de mare delicateţe
sufletească, care nu a uitat de suferinţa aproapelui.
O nouă lume şi o nouă dimensiune se deschid în faţa noastră, cu
toţii fiind învăluiţi de o putere şi o dorinţă infinită de a face bine.
Sărbători pline de bucurie, sănătate şi pace sufletească.

Crăciun fericit și La mulți ani!
Director General,
Emilia Milutinovici

Dragi colegi,
Vă felicit pentru activitatea voastră, pentru tot
ce aţi reusit să schimbaţi în bine în cursul anului
ce trece. E momentul să ne sărbătorim în familia
asistenţilor sociali din Banat şi să întâmpinăm
împreună viitorul cu optimism şi încredere.

Cu aleasă preţuire,
Conf.univ.dr. Lavinia Popp
Preşedinte Sucursala Teritorială Caraş-Severin a CNASR

Vă doresc sănătate şi LA MULŢI ANI!
Iosif Csatlos - Dima

Vă doresc ca sărbătoarea naşterii Domnului Iisus Hristos să vă
aducă iubire şi bucurie în suflete pe care să o împărtăşiţi cu cei dragi.
Iar anul 2015 să îl aflaţi cu multe binecuvântări. Toate cele bune!
Asistent Social Ionela Dehelean, Sucursala Arad
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Stimaţi colegi,
Cu paşi mărunţi, dar repezi, a mai trecut un an, an în care aţi sprijinit familii şi copii în dificultate, persoane fără adăpost, persoane cu
dizabilităţi, persoane vârstnice şi de fapt, orice persoană aflată în nevoie. Important este să vă continuaţi misiunea pentru care aţi fost formaţi,
adică, să-i ajutaţi pe cei care au nevoie de susţinerea voastră să devină persoane care pot şi vor, să-şi asume roluri în societate, să-i ajutaţi să
descopere ceea ce e valoros în ei şi în cei din jurul lor. Şi pentru că Sărbătorile de iarnă şi noul an 2015 se apropie - bucuria, înţelepciunea şi
generozitatea să vă fie călăuză în tot ceea ce veţi face. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!
Director Zonal,
Codruţa Darida,
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany - Timişoara
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Asistența socială este o profesie care se face

www.asistenta-sociala.uvt.ro

Crăciunul celor înţelepţi: o meditaţie creştină

în principal cu sufletul.
De aceea, doresc ca Sărbătoarea Crăciunului să vă găsească
alături de cei dragi, cu multă pace și liniște sufletească.
Pentru anul 2015, vă doresc sănătate, multă putere în ceea ce
întreprindeți, satisfacții personale, dar și profesionale.
La mulți ani!
Director executiv ,
Maria Stoianov
Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara

Conform relatărilor biblice, unii dintre primii oameni care au avut
privilegiul să Îl întâlnească pe Pruncul Isus au fost magii. În Orientul
antic slujba de mag avea de regulă asocieri cu religia, filozofia şi
astrologia, ceea ce făcea ca astfel de persoane să fie privite ca
înţelepţi de marcă ai vremii. Nu întâmplător, desemnarea englezească
a magilor din istoria Crăciunului este aceea de wise men („înţelepţi”).
Într-un anumit sens, ei au rămas în istorie ca pildă a ceea ce
înseamnă a sărbători Crăciunul în mod înţelept:
(1) Un Crăciun al căutării Pruncului. Fiecare căutăm ceva
special cu ocazia sărbătorilor: să ne odihnim, să ne
simţim bine, să petrecem un timp de calitate cu cei dragi
etc. Toate aceste căutări sunt legitime, cel puţin până la
un punct. Întrebarea este însă dacă nu cumva în mijlocul
atâtor alte căutări riscăm să uităm de Cel sărbătorit, sau
să Îl trecem pe un plan secundar. Istoria magilor ne
aminteşte că, de sărbători, cei înţelepţi (de atunci şi de
astăzi) Îl caută în primul rând pe Prunc!
(1) Un Crăciun al închinării. Aflăm că magii „s-au aruncat cu
faţa la pământ şi I s-au închinat”, aducându-I aur, tămâie
şi smirnă. Semnificaţia acestor daruri este, după cum se
ştie, recunoaşterea statutului Său de Rege, Preot şi
Profet. Ocazia pe care au avut-o magii o avem şi noi
astăzi: acceptarea autorităţii, jertfei şi învăţăturii Sale.
(1) Un Crăciun al transformării. După întâlnirea cu Pruncul,
magii „s-au întors în ţara lor pe un alt drum”. Poate există
„drumuri” pe care unii dintre noi le bătătorim de mult, deşi
ştim că nu merg în direcţia bună. Apropierea de Cel
întrupat poate însemna şi pentru
noi şansa unui drum nou – un
drum pe care păşesc cei înţelepţi.

Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe,
Departamentul de Asistenţă Socială,
Universitatea de Vest din Timişoara
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SĂRBĂTORI FERICITE
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Stimați colegi, dragi prieteni și colaboratori

Din partea copiilor de care ati avut grija!
Haide să celebrăm acest Crăciun precum un copil. Să ne bucurăm de fericirea inocentă a Crăciunului căci un cântec s-a auzit din
cer în noaptea sfântă: "Mântuitorul s-a născut, pace pe pământ şi
slavă lui Dumnezeu în înălţimi!"
Sărbători fericite!
În numele celor peste 450 de
copii protejaţi cu blândeţe în
2014,
Lorena Rusovan,
MissioLink International

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului.
E vremea colindelor, vremea bucuriei ...
Finalul de activitate aduce cu sine și inevitabile momente de
bilanț. Privind în urmă rememorăm şi retrăim, prin frânturi de imagini,
cuvinte scrise, vorbe, zâmbete, uneori singuri, alteori împreună cu
ceilalţi, câte o părticică din vieţile noastre. Cu bune şi rele, cu urcuşuri
şi coborâşuri, cu temeri şi speranţe.
De-a lungul timpului am aflat că lucrurile se întâmplă uneori mai
uşor, alteori drumul este anevoios. La început este greu, construieşti
temelii, promovezi idei, concepte. Apoi începi să vezi cum prind
contur, cum cresc şi se dezvoltă. Simţi că devin proiecte asumate care
nu sunt numai ale tale, ci aparţin tuturor.
La finalul unui an plin, ne amintim cu recunoştinţă de cei care șiau dedicat timpul și energia pentru a pune lucrurile în mişcare, pentru
a atinge dezideratele profesiei de asistent social.

E vremea colindelor
E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea naşterii
Mântuitorului cuprinde sufletele şi le înobilează. În această zi Sfântă
de Crăciun să păstrăm gânduri bune şi frumuseţea sufletului ce
străluceşte în fiecare dintre noi. Fie ca Magia Sărbătorilor de Crăciun
cu zvon de colinde şi clopoţei să vă
aducă fericire, sănătate şi bunăstare
alături de cei dragi.
Vă doresc un Crăciun
binecuvântat şi un An Nou prosper pe
toate planurile.

Director, Jr. RODICA COJAN
Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost Timişoara

În ajun de sărbătoare, vă dorim să vă umpleţi inima de lumina
sfântă a Crăciunului şi să păşiţi plini de încredere în Noul An!
Organizația Kolping România multumește tuturor asistenților
sociali din Banat și vă transmite un gând bun şi multă speranţă pentru
viitor.
Craciun fericit și An Nou plin de bucurii!
Manager proiect, Monica Munteanu
Organizația Kolping România

De cînd Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, purtând soarta noastră
pământească, aplecânduse la cei mai mici și nevoiași, de atunci nu e
rușine să fim oameni, chiar cu tristețe și lacrimi – cu zîmbet și
satisfacții! Cu speranță fermă oftăm: Doamne vindecă-ne pas cu pas
cu bucuria Nașterii Tale. Cu acest mesaj de bucurie să ne însoțească
Isus în munca nostră atât de benefică! 2015 BINECUVÎNTAT
Pr.Kobor Gheorghe,
Caritas Ciacova
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Dragi colegi,

Dragi colegi,

Cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun şi în pragul trecerii către noul
an, doresc a transmite un salut călduros tuturor profesioniştilor din
domeniul asistenţei sociale din Banat. Vă mulţumesc pentru
deschiderea de a ne sprijini în formarea profesională a studenţilor
noştri şi sper in colaborări viitoare la fel
de
fructuoase.
Entuziasmul,
înţelepciunea, solidaritatea, perseverenţa
şi profesionalismul să fie caracteristicile
ce ne vor călăuzi în 2015.

Pentru că se apropie Sărbătorile de iarnă și un An Nou este
momentul să descoperim noi orizonturi, să ne gândim și să realizăm
noi visuri, să redescoperim puterea și credința, să ne bucurăm de
fiecare lucru mărunt și să ne pregătim de noi provocări. Doresc tuturor
colegilor mei şi nu numai Sărbători fericite, Un An Nou care se apropie
cu multe împliniri, multă sănătate și prosperitate. La mulți ani !

La mulţi ani!
Asist. univ. dr. Loredana Marcela Trancă,

Maria Ciurcaş,

Departamentul de Asistenţă Socială,

Serviciul Căminul pentru Pensionari,

Universitatea de Vest din Timişoara

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
Timişoara

Fie ca Sf. Sărbători să ne
găsească împăcaţi cu sine, cu
Dumnezeu, cu semenii şi cu tot
ceea ce ne înconjoară. Anul Nou să
ne daruiască şansa unei noi
deveniri, personale şi profesionale,
la finalul căreia să fim recunoscători
pentru harurile primite. La Mulţi Ani
2015!

Lect. univ. dr. Carmen Bărbat,
Departamentul de Asistenţă Socială,
Universitatea de Vest din Timişoara

www.cnasr.ro

www.aasbanat.ro

www.asistenta-sociala.uvt.ro

pagina

|6

Facultatea de Sociologie și Psihologie

JURNALUL ASISTENȚILOR SOCIALI

Credinţa face orice posibil, speranţa şi unitatea ne dau putere să
continuăm. Dragostea face ca orice să fie mai frumos. Lumina Naşterii
Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura
şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai aproape! Crăciun Fericit şi
un An Nou cu împliniri, gânduri bune şi urări de sănătate!

www.asistenta-sociala.uvt.ro

Munca asistenților sociali nu se poate cuantifica în bani, la fel ca
și în cazul medicilor, ci în vieți salvate. Cine poate să spună cât
valorează viața unui om? Vă mulțumesc pentru devotamentul vostru și
vă doresc: putere de muncă și dragoste de oameni și în anul care
vine! Sărbători fericite! și un sincer La mulți ani!
Dr. Kalliope Silberberg,
Direcţia de Sănătate Publică Timiş

Preşedinte Asociație,
Claudia Radu,
Asociaţia Creştină For Help - Timişoara

Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Timiș
vă urează Crăciun Fericit și cele mai bune gânduri pentru un An Nou
plin de succese.
Alături de urările tradiționale de Sărbători, vă transmitem
mulţumirile noastre pentru încrederea acordată și vă dorim
dumneavoastră, familiilor şi colaboratorilor un Crăciun Fericit şi un an
plin de realizări, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă
doresc multă sănătate şi să aveţi sufletul
plin de magia bucuriei sprijinului dat celor
ce-l caută. Sărbători fericite alături de cei
dragi! Fie ca Anul Nou să vă aducă
nenumărate realizări profesionale, putere
de muncă, fericire şi cel mai de preţ dar:
mulţumirea sufletească. La mulţi ani!
Asistent Social,
Alina Lozici,
Arhiepiscopia Timişoarei

Georgeta-Aurelia ZORLIU
Asistent social C.J.R.A.E. TIMIȘ

LA MULŢI ANI!
Asociaţia Ador Copiii adresează tuturor asistenţilor sociali din
Banat urarea de Sărbători fericite, pline de bucuria Naşterii Domnului
şi un An Nou fericit!
Director Executiv,
Simona Czudar,
Organizația ADOR COPIII, Timişoara
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Sfânta Sărbătoare de Crăciun să vă lumineze sufletul, să vă
aducă linişte interioară. Iubirea, bunătatea, înţelepciunea şi
generozitatea să vă fie călăuze, iar vorba bună, privirea blândă,
zâmbetul să vă însoţească pretutindeni. Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
Otilia Rasa,

www.asistenta-sociala.uvt.ro

Sfintele sărbători de Crăciun şi Anul
Nou să vă aducă sănătate, putere de
muncă şi multe satisfacţii alături de cei
dragi. Craciun Fericit si La mulţi ani!
Bujdei Mădălina,
Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT

În prag de sărbătoare vă doresc ca Anul care vine să vă aducă
speranța unui nou început, energia necesară pentru împlinirea tuturor
obiectivelor, înțelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe
care vi le oferă viața. Vă doresc multă
încredere în sine și curaj, presărat cu
grijă și determinare, omogenizat de
bucurie și perseverență, închegat cu
bucurie și reușită. Așa va arăta anul
2015 pentru asistenții sociali din Banat.
La mulți ani 2015 !

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă vă
doresc multă sănătate, fericire şi mult
noroc pe viitor. Sper ca această
sărbătoare să vă aducă numai fericire
în casă şi familie! De asemenea vă
doresc să aveţi cât mai multe numere,
să continuaţi acest minunat jurnal!
Crăciun fericit şi La mulţi ani!

Lect.univ.dr. Ioviță Daniela Cristina
Bujdei Lorena,
Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT

Promoția asistenților sociali 2010 ID de la UVT urează tuturor
asistenților sociali din comunitea Banatului cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, sănătate, bucurii și împliniri, un an mai bogat și plin de realizări
în plan profesional și personal.
De asemenea, urăm un călduros La mulți ani cu ocazia noului an
2015 Departamentului de Asistență socială UVT condus de
conf.univ.dr.Cosmin Goian, pentru calitatea profesională de formare a
asistenților sociali de-a lungul timpului. Promotia 2010 ID are un nr. de
6 asistenţi sociali care lucrează în străinătate şi peste 15 care lucrează
în zona de Vest a Banatului, 1 în Craiova, iar ceilalţi lucrează în alte
domenii de activitate, dar ceea ce este mai important e faptul că toți
am rămas în strânse legături de prietenie şi abia așteptăm să ne revedem în 2020 la întâlnirea de 10 ani împreună cu profesorii noștri.
Cu drag,
Asistent Social Ionel Caşcaval

www.cnasr.ro

www.aasbanat.ro

Fie ca splendoarea acestor sărbători
să vă reamintească de Cel ce merită
toate laudele -Domnul Isus Cristos. ,,Căci
un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat,
şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia
9:6 Sarbatori Fericite si Un an nou
binecuvantat!
Huszar Annamaria,

Studentă anul I - Masterat Practica asistenţei sociale centrată pe valori,
UVT
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Fie ca spiritul acestor sărbători de iarnă să
aducă în inimile dumneavoastră mulţumirea a tot
ce aţi realizat în acest an şi totodată căldură,
dorinţă şi promisiunea unor realizări mai mari în
anul care vine. Pentru noi, actuali sau viitori
asistenţi sociali nu există bucurie mai mare decât
aceea de a te dărui câte puţin în fiecare lucru.
Sărbători fericite!
Adriana But,
Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT

www.asistenta-sociala.uvt.ro

„A început cea mai frumoasă lună
din an” – auzim de multe ori la
început de decembrie, şi într-adevăr
luna decembrie este una cu totul
specială, o lună în care lumea îşi
doreşte să fie mai bună, mai darnică,
mai atentă faţă de cei din jurul lor.
Dar mai mult decât atât, această lună este specială pentru că
sărbătorim naşterea Celui care a împărţit istoria în două, înainte şi
după El. De fapt El este motivul pentru care celebrăm an de an
Crăciunul. Doresc ca de aceste sărbători inima să vă fie plină de
bucurie şi de iubire, iar anul care vine să fie cel mai bun de până
acum. Sărbători fericite!
Sorhenţ Maria,

Sărbători frumoase alături de cei
dragi! Un Crăciun minunat şi An Nou cu
bucurii, sănătate şi noroc! Cu mult drag,

Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT

Ramona Son (Borcovici),
Studentă anul I ID Asistenţă Socială, UVT

Timpul ne aduce din nou la ieslea din Betleem, ca acolo să
înceteze iarăși căutările noastre, să regăsim mereu Pruncul, să
începem alt drum și să învățăm smerenia si adorarea.

Minunatele nopţi ale Crăciunului,
colindelor şi datinilor strămoşeşti să vă
găsească la ceas de bucurie, alături de
oaspeţii cei dragi. Vă doresc tot binele,
gândurile bune şi curate să vă însoţească
pretutindeni, fericirea şi succesul să vă fie
mereu alături! La mulţi ani cu bucurie!
Camelia Bogdan,

Ca și inima Mariei, să vă fie inima potir de
aur în care Dumnezeu să toarne mirul fericirilor
sublime! Ca și ciobanii de la izlazul Efratei, să
auziți cântarea de laudă a cerului și armoniile
corului de îngeri! Ca și cei din jurul ieslei
Domnului, să vi se umple ființa cu mireasma
harului iubirii Pastorului cel bun! Ca și magilor
din răsărit, să vă fie viața luminată de steaua
călăuzitoare înspre Pruncul născut în paie, iar darurile să vă fie jertfă
și prinos pentru Gloria Împăratului Păcii! Iar în Anul Nou în care pășim
să vă dea Dumnezeu belșug în toate, sănătate, fericire și sfânta pace.
Iar cântarea îngerilor să vă fie realitate vie în familie, cu toți cei dragi.
Sărbători sfinte, pașnice și pline de lumina feței Pruncului!
Denisa Fülöp,
Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT
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În Noaptea Sfântă de Crăciun lasă
deoparte grijile şi supărările. Deschide-ţi
inima şi primeşte un strop din
binecuvântarea care se revarsă peste
lume în această noapte! Această
sărbătoare să vă aducă multă sănătate,
fericire şi împlinirea tuturor dorințelor! CRĂCIUN FERICIT şi UN AN
NOU FERICIT!
Tomescu Mădălina,
Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT
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Fie ca sărbătorile de iarnă si noul an să vă umple inima și casa cu
bucurie, sănătate, noroc, prosperitate și progres, să vă aducă
realizarea celor mai dragi dorințe! La mulți ani!

Echipa de redacție
Maria Boţoi,
Studentă anul I - Asistenţă Socială, UVT

Cosmin Goian

Loredana Trancă

Luiza Vlaicu

Dănuţ Bălăuţă
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