
                                                                                 
SUCURSALA TERITORIALA BISTRITA NASAUD 

      Tel. 0740-876060, adresa mail: bistrita@cnasr.ro 

 
Colegiul Asistenților Sociali din România- Sucursala Teritorială Bistrița Năsăud în colaborare cu  

Primăria Municipiului Bistrița – Direcția Municipală de Servicii Sociale 

Centrul Cultural Municipal  

 

organizează în data de  

3 decembrie 2013 la Bistrita, 

 

Conferința județeană  ”Indiferenta – cel mai mare handicap” –  

Ziua internationala a persoanelor handicap. 

 

  Evenimentul reunește asistenții sociali din județ care lucrează cu persoanele cu handicap sau 

asistenți sociali care iși doresc dezvoltarea cunoștințelor în acest domeniu, precum și alți specialiști 

care doresc să cunoască metodele de intervenție pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane. 

Conferința va avea 2 părți: 

1. Prezentări în plen 

2. Exemple de buna practică - acordarea serviciilor de asistență socială pentru persoanele cu 

handicap sau apartinatorii acestora. 

 

  Va fi un eveniment cu caracter profesional prin care dorim să facem cunoscute modalitățile prin 

care intervenim în rândul persoanelor cu handicap, serviciile sociale existente destinate persoanelor cu 

handicap din județul BN/municipiul Bistrița. 

De asemenea se va lua în considerare și abordarea persoanelor cu handicap: atitudinea fata de 

persoanele cu handicap, integrarea socioprofesionala a persoanelor cu handicap, accesibilitatea 

persoanelor cu handicap in municipiul Bistrita, ocrotirea familiala profesionista- o solutie viabila 

pentru ingrijirea persoanei cu handicap. 

Evenimentul va avea loc in Teatrul de Vara (cortul alb din spatele Bisericii Evanghelice) pe 

pietonal, in intervalul orar 13.30-16.30 si va fi creditat de către CNASR cu 2 credite profesionale. 

Înscrierea se face completând formularul de înscriere atașat. 

Formularul de înscriere și actul de identitate (scanat) se vor transmite la adresa de mail 

bistrita@cnasr.ro până în data de 26.11.2013. 

 *Nu se percepe taxa de participare. 

Asistenții sociali înscriși în colegiu vor primi 2 credite profesionale iar cei care vor prezenta lucrari 

vor mai primi alte 0,5 credite. 

 

Comitetul Sucursalei Teritoriale: 

Președinte – Daniela Bulcu  

Vicepreședinte – Radu Scripa  

Membri: Marin Mic 

Mirela Maria Sangeorzan  

Flaviu Bercea 
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