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            INVITAȚIE

        ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE 2017 ÎN JUDEȚUL IAȘI

Dragi colegi asistenți sociali, colaboratori și specialiști din domeniul social.

Sucursala  Teritorială  Iași  a  Colegiului  Național  al  Asistenților  Sociali  din  România

organizează evenimentul anual ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE 2017 ÎN JUDEȚUL IAȘI, Ediția a

V-a în perioada  10 – 31 martie 2017.  Evenimentele organizate în cadrul  Z.A.S. 2017 sunt dedicate

minunatei profesii de ASISTENT SOCIAL și acelor oameni deosebiți care au ales să o iubească.

Vă invităm în data de 10 martie 2017 - vineri, intervalul orar 10.00 – 14.00 la Festivitatea de

Deschidere a Zilelor Asistenței  Sociale 2017 în Județul Iași  cu tema  "Justiţia socială - valoare

necesară în depăşirea limitelor sociale", ce va avea loc în  SALA ROSSINI,  CONGRESS HALL -

PALAS IAȘI (Str. Palat, nr. 3A, Iași) la care vor participa aproximativ 300 de persoane.

Membrii Sucursalei C.N.A.S.R. Iaşi  împreună cu o serie de parteneri din domeniul social au

stabilit o serie de evenimente ce se vor desfășura în cadrul Z.A.S. 2017:

- în data de 13 martie 2017 – luni, intervalul orar 10.00 – 14.30, workshop acreditat C.N.A.S.R. (2

credite  profesionale)  „Disfuncţii  ale  sistemului  de protecţie  socială a persoanelor vulnerabile  în

societatea contemporană”, ce va avea loc la Centrul de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași

(Str. Azilului, nr. 1,  Iași);

- în data de 15 martie 2017 – miercuri, intervalul orar 10.00 – 14.30, workshop acreditat C.N.A.S.R.

(2 credite profesionale) ”Asistența Socială în Penitenciare – aplicații practice”, ce va avea loc la

Penitenciarul Iași (Strada Doctor Vicol, Nr. 10, Iași).  30 de locuri disponibile (20 de locuri pentru

membrii C.N.A.S.R. și 10 locuri pentru alte categorii) – înscrierea obligatorie la adresa de e-mail:

cnasriasi@gmail.com până la data de 12 martie 2017 – luni și cartea de identitate scanată.

- în data de  17 martie 2017 – vineri, intervalul orar 16.00 – 18.00,  Lansare de carte –  “Boala ca

fenomen social. Patologia socială în cazul persoanelor instituționalizate”, Editura LUMEN, Autor

dr. Alina Frunză, ce va avea loc la Casa de Cultură “Mihai Ursachi” Iași.
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Evenimentele Z.A.S. 2017 sunt organizate de către Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al

Asistenților Sociali din România în parteneriat cu: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Iași, Penitenciarul Iași, Editura LUMEN, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Sectorul de

Asistenţă Socială şi Medicală DIACONIA, Clubul Fotografilor Iași, Casa de Cultură “Mihai Ursachi”

Iași, Fundația  SOLIDARITATE  ȘI  SPERANȚĂ,  Centrul  Diecezan  CARITAS  Iași,  Asociația

ALTERNATIVE SOCIALE Iași. 

Parteneri  media:  RADIO  IAȘI, RADIO  TRINITAS,  ZIARUL  LUMINA,  PORTALUL

DOXOLOGIA.

Sponsori: S.C. IULIUS MANAGAMENT CENTER S.R.L., S.C. CARPATHIAN SPRINGS S.A..

Zilelor Asistenţei Sociale reprezintă o activitate de tradiție, fiind organizată în luna martie a

fiecărui an, aceasta reprezentând un moment de analiză referitor la dinamica serviciilor sociale,  la

problemele  sociale  și  la  obstacolele  profesionale  existente,  dar  și  o  oportunitate  de  promovare  a

profesiei de asistent social în comunitate, prin intermediul canalelor media, a presei tipărite și online.

Evenimentele organizate în cadrul Z.A.S. 2017, urmăresc să evidenţieze progreselor realizate în

domeniul asistenţei sociale, rolul asistentului social în contextul socio-economic actual şi importanţa

colaborării  tuturor  factorilor  decizionali în  crearea  unei  societăţi  în  care se  manifestă  grija  pentru

fiecare membru al ei.

Pentru  a  obține  mai  multe  informații  despre evenimentul  Zilele  Asistenței  Sociale  2017 în

județul  Iași,  vă rugăm să ne contactați  la  tel.  0740 041 580, adresa e-mail:  cnasriasi@gmail.com,

persoană de contact Roxana NECULA, Președinte Structura Teritorială CNASR IAȘI.

Vă aşteptăm cu drag.

Dr. Roxana NECULA

Președinte CNASR IAȘI
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