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Asistență socială și demnitate umană,  

analize, demersuri teoretice și modele de bună practică 
Marti, 24 martie, Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene,  municipiul Suceava, strada Universității  

(în apropierea Patinoarului Artificial Areni), orele 11 

• Cuvânt de deschidere a manifestărilor prilejuite de sărbatorirea Zilelor Asistenței Sociale la Suceava dl. ION LUNGU- primar al mun. Suceava .  

• Perspectivă asupra asistenței sociale în judetul Suceava – d-na Angela Zarojanu – vicepreședinte Comisia Județeană de Egalitate de Șanse  

• În apărarea demnității umane- Lector Univ. Dr. VASILE M. DEMCIUC, Director al Departamentului de Stiinte Umane si Social Politice, 

Facultatea de Istorie si Geografie, Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Toleranța și empatia valori centrale ale asistenței sociale, premise ale realizării demnității umane- Prof. Univ. Dr. SORIN TUDOR MAXIM, 

Univ. Stefan cel Mare Suceava, Facultatea de Istorie si Geografie, Departamentul de Stiinte Umane si Social Politice 

• Internaționalizarea asistenței sociale. Componenta etica – Prof. Univ. Dr. GEORGE NEAMTU, Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Profesiograma asistentului social- Conf. Univ. Dr. DAN IOAN DASCĂLU , Univ. Stefan cel Mare Suceava 

• Modele de intervenție în practica cu persoane aflate în situații de risc – Coordonator regional clinici ALIAT, as. social ALINA CIUPERCOVICI  

• Demnitatea umană în cuvinte, imagini și rezultate - ECATERINA CROITOR- Președinte Filiala Suceava a Asoc. Profesionale Neguv. de 

Asistență Socială ASSOC   
În organizarea evenimentului au fost cooptate autorități publice locale și județene, mass-media, organizații nonguvernamentale, instituții de învățământ, reprezentanți ai instituțiilor 

deconcentrate din județul Suceava, asistenți sociali și beneficiari ai sistemului de asistență socială.  
 Sunt așteptați să participe asistenți sociali, studenți care urmează o specializare / program de studii în domeniul asistenței sociale, actori sociali implicați în acest domeniu de 
activitate, beneficiari direcți sau indirecți ai sistemului de asistență socială, alte persoane interesate să promoveze și să susțină profesia de asistent social.  
 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) acordă un credit profesional tuturor participanţilor la acest eveniment şi 2 credite profesionale celor care vor 
susţine prezentări sau vor fi implicaţi în procesul de organizare a evenimentului. 
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