
Stimați Colegi,

Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Naţional al Asistentilor Sociali din 
România, împreună cu Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Asociația 
LUMEN și Universitatea Valahia din Târgoviste, vă invită să participaţi în data 
de 17 noiembrie 2016 (joi), orele 
10.00 - 14.30 la evenimentul acreditat CNASR: Workshop-ul “Valori 
etice     în Asistență     Socială/Ethical Values in Social Work  ”.

Evenimentul va avea loc în cadrul Conferinţei 2nd Central & Eastern 
European LUMEN International Conference Multidimensional 
Education & Professional Development, Ethical Values/ LUMEN 
MEPDEV 2016, la Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Litere şi Comunicare, B-dul Carol I, Nr. 2, Târgovişte.

Scop | Scopul atelierului este de a dezbate practica socială în cadrul 
provocărilor de etică contemporane. Sunt așteptate prezentări care să  
abordeze problematica  asistenței sociale actuale din perspectiva valorilor etice
care o guvernează, la nivel teoretic și practic, fără a trasa o limită precisă între 
teorie și practică. Încurajăm abordările transdisciplinare care depășesc clivajul
existent între teorie și empiric.

Teme de dezbatere |
 Valorile etice în practica asistenței sociale;
 Promovarea autonomiei individuale;

 De la responsabilitatea individuală la responsabilitatea socială în 
activitatea socială;

 Principiul dreptății în practicile de asistență socială și a resurselor;

 Principii directoare ale practicii asistenței sociale;

 Asistența socială și bioetică;

 Cadrele etice ale strategiilor și programelor sociale;

 Supervizarea în asistența socială;

 Supervizarea de etică;

 Managementul eticii în practica socială;
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 De la caritate la servicii sociale profesionale;

 Asistența socială bazată pe puncte tari (Strengths- based social work);

 Rezolvarea dilemelor etice în practica asistenței sociale;

 Analiza etică a cazurilor din asistența socială;

 Expertiza etică în asistența socială;

 Consiliere de etică;

 Auditul etic organizațional;

 Bunele practici și codurile de etică;

 Comitetele de etică care funcționează în practica asistenței sociale. 

Vă aşteptăm cu drag.

-- 
Cu stimă,
Dr. Roxana NECULA
Președinte CNASR Iași
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