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Dragi colegi, 
 
 
 

Anul ce tocmai s-a încheiat a fost 

un an marcat de ample dezbateri pe 

agenda publică ce au pus în 

evidență importanța și forța 

societății civile; iar în acest context, respectarea drepturilor omului și rolul 

profesiilor umaniste în asigurarea justiției și echității sociale au devenit o 

preocupare reală și pentru politicieni. Între aceste profesii, asistența socială a 

făcut obiectul unor modificări legislative de substanță, care sperăm să 

producă rezultatele scontate.  

Pentru comunitatea internațională a asistenților sociali, 2016 a fost un an 

dedicat conștientizării și promovării demnității umane. Obiectiv ce a avut în 

vedere în primul rând profesioniștii din prima linie: asistenții sociali, fără de 

care îndeplinirea scopului asistenței sociale ar fi practic imposibilă. 

Continuând demersurile începute în anii anteriori, Colegiul Național al 

Asistenților Sociali a militat și anul acesta pentru respectarea și valorizarea 

profesiei de asistent social, angajându-se într-un dialog constant cu 

decidenții politici, precum și cu instituțiile partenere din sfera publică și 

privată. Amintim în acest sens aportul Colegiului, alături de eforturile altor 

parteneri, la modificarea drepturilor salariale ale asistenților sociali. 

Totodată, pentru că avem convingerea că dezvoltarea profesiei noastre poate 

avea loc doar în condițiile în care se bazează pe evidențe științifice, care 

susțin realitatea din teren, CNASR a realizat prima cercetare reprezentativă la 

nivel național în rândul asistenților sociali. Rezultatele cercetării arată nevoile 

și problemele cu care se confruntă comunitatea asistenților sociali, dovezi 

greu de ignorat de către decidenți în dialogurile viitoare privind resursa 

umană din sistemul național de asistență socială. 
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Motivați de crezul că respectul și valorizarea unei profesii încep din interior, 

în cadrul celei de-a treia ediții a Galei Naționale a Excelenței în Asistență 

Socială, CNASR a premiat efortul și excelența din activitatea de zi cu zi a 

asistenților sociali, dar și a celor care susțin și promovează în sfera publică 

demersurile noastre. Și această ediție a Galei a fost un eveniment definit de 

eleganță și profesionalism și un prilej de celebrare a bucuriei și onoarei de a 

face parte dintr-o comunitate profesională al cărei unic scop este 

îmbunătățirea și valorizarea vieții celuilalt. 

Pentru anul ce urmează nu îmi rămâne decât să sper la o comunitate a 

asistenților sociali mai unită, mai puternică și mai vizibilă în eforturile de 

promovare și valorizare a statutului profesional.  

 

Doru Buzducea 
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Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNASR publicat în 

Mof. al României nr.265/23.IV.2012 și al calendarului afișat pe site-ul CNASR – 

www.cnasr.ro, Biroul Executiv al CNASR s-a întrunit în 12 ședințe lunare și 

două ședințe extraordinare în cadrul cărora a vizat: 

- aprobarea înregistrării în Registrul Național al Asistenților Sociali din 

România și elibererarea avizelor de exercitare a profesiei de asistent so-

cial sau a atestatelor de liberă practică în asistența socială. 

Grafic 1 - Asistenți sociali înregistrați în anul 2016 - repartizare județe 
 

-  în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, la propunerea Comisiei de avi-

zare și atestare profesională a CNASR, Biroul Executiv a aprobat înregis-

trarea în Registrul Național al Asistenților Sociali din România pentru 831 

de persoane (a se vedea  Graficul 1 - Repartizarea înregistrărilor noi pe 

județe și Graficul 2 - Împărțirea numerică pe trepte de competență și sexe). 

- de asemenea au fost aprobate 419 de solicitări privind obținerea unei trepte 

de competență profesională superioară. 
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Grafic 2 -  Împărțire numerică pe trepte de competență și sexe  
   

La data de 31 decembrie 2016 în Registrul Național al Asistenților Sociali 

din România erau înregistrați 6678 asistenți sociali.  

Din seria activităților curente: 

  

 respingerea unui număr de 22 cereri privind înregistrarea în Registrul 

Național al Asistenților Sociali din România, ca urmare a neîndeplinirii 

condițiilor prevăzute de Legea 466/2004 privind statutul asistentului so-

cial. 

 aprobarea înregistrării formelor independente de exercitare a profesiei în 

RNASR și eliberarea certificatelor de înregistrare a formelor 

independente de exercitare a profesiei de asistent social la propunerea 

Comisiei de avizare și atestare profesională pentru 13 forme 

independente. 

 aprobarea cererilor vizând suspendarea activității formei independente 

de exercitare a profesiei de asistent social sau suspendarea calității de 

membru al  Colegiului; 

 aprobarea cererilor vizând înregistrarea modificărilor la  certificatul  de 

înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de asistent 

social; 

 aplicarea de sancțiuni disciplinare și soluționarea contestațiilor formulate 

împotriva hotărârilor  de sancționare dispuse de Comisia de deontologie 

profesională;  
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  înregistrarea a 9 furnizori noi de formare profesională continuă în 

asistență socială și avizarea a peste 90 de programe de formare profe-

sională continuă; 

 coordonarea activităților de promovare a profesiei de asistent social; 

 organizarea, prin intermediul sucursalelor teritoriale, de evenimente de 

promovare a profesiei dar și a altor evenimente marcante – Ziua Națională 

a Adopției, Zilele Asistenței Sociale sub egida Federației Internaționale a 

Asistenților Sociali (IFSW) 

  protocoale încheiate cu diferite instituții în vederea promovării profesiei 

de asistent social și totodată profesionalizării sistemului național de 

asistență socială - Avocatul Poporului, Asociația de Consultanță și Consil-

iere Economico-Socială Oltenia; 

 acte adiționale și protocoale noi cu toate universitățile din țară în cadrul 

cărora există facultăți de asistență socială  în vederea facilitării înregis-

trării în RNASR a absolvenților de asistență socială. 

 în luna martie, în vederea organizării Galei Naționale a Excelenței în 

Asistență Socială au fost încheiate contracte de sponsorizare/parteneriat. 

 transmiterea de adrese de informare privind condițiile de exercitare a 

profesiei conform Legii 466/2004 privind statutul asistentului social către 

toate Consiliile județene și Consiliile locale cu rugăminterea redirecționă -

rii acestora către instituțiile din subordine; 

 transmiterea de adrese către Guvernul României, Ministerul Muncii, Fami-

liei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației 

Naționale privind salarizarea asistenților sociali; 

  gestionarea RNASR, reactualizarea și publicarea acestuia în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, în condițiile Legii;  

 reprezentarea și apărarea intereselor membrilor Colegiului precum și 

sesizarea organelor de drept cu privire la cazurile de încălcare a cadrului 

organizatoric privind exercitarea profesiei de asistent social.  

 CNASR s-a alăturat demersului cadrelor didactice din departamentele de 

Asistență Socială ale Consorțiului universitar, format din Universitatea 

«Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea 

«Alexandru Ioan Cuza» din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara si a 

obţinut aprobarea reintroducerii domeniului de studii universitare de master 

în Asistență Socială ca domeniu autonom în Standardele specifice ARACIS 

(DFI Științe sociale) și reîncadrarea în domeniul originar de Asistență Socială 

a masteratelor acreditate de către Departamentele de Asistență Socială. 
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Reprezentanții CNASR au participat la: 

 întâlnirea Adunării Generale a Federației Internaționale a Asistenților So-

ciali (IFSW); 

 sedințele Uniunii Profesiilor Liberale din România; 

 diverse conferințe și întâlniri în domeniul social; 

 întâlniri cu reprezentanții Guvernului României și Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; 

 grupurile de lucru constituite la nivelul Autorității Naționale pentru Pro-

tecția Drepturilor Copilului și Adopție și Autoritatea Națională pentru 

Persoane cu Dizabilități; 

 sedințele Comisiei de soluționare a contestațiilor din cadrul Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.  
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Congresul Național al Asistenților Sociali întrunit în ședința ordinară în luna martie a    
anului 2016 a aprobat atribuțiile Comisiei de cercetare în asistență socială  și a Comisiei 

de imagine și comunicare. 

Comisia de Cercetare în Asistență Socială 

Membri: Florin Lazar, László Csaba Dégi, Iovu Bogdan 

Atribuții: 

a) desfășoară activități de cercetare în domeniul asistenței sociale, al intervenţiei sociale 

şi al comunicării sociale; 

b) promovează rezultatele studiilor derulate sub egida CNASR în rândul comunității 

asistenților sociali, al  factorilor de decizie și al publicului larg; 

c) propune măsuri pentru îmbunătăţirea practicilor sociale prin contribuţie la elaborarea, 

implementarea şi evaluarea impactului intervenției asistentului social; 

d) colaborează cu diverse instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate în 

vederea promovării asistenței sociale bazate pe dovezi; 

e) monitorizează activitatea de cercetare a asistenților sociali înscriși în CNASR; 

f) stimulează activitatea de cercetare a asistenților sociali prin facilitarea accesului la     

cursuri de formare în domeniu, accesul la infrastructura de cercetare; 

g) formulează propuneri către Biroul excutiv privind instituirea de arii de cercetare        

socială interdisciplinară;  

h) colaborează cu celelalte comisii operative ale CNASR pentru identificarea temelor de 
cercetare relevante pentru comunitatea asistenților sociali din România.  

 
Comisia de imagine și comunicare 

Membri: Diana Cristea, Marius Voj, Roxana Necula, Claudia Torje, Mihaela Motoc   

Atribuții: 

a) elaborează strategia de promovare a imaginii Colegiului Național al Asistenților Sociali 

și o supune aprobării Biroului executiv; 

b) coordonează acţiunile de promovare a imaginii Colegiul Național al Asistenților         

Sociali; 

c) concepe, elaborează şi asigură distribuirea materialelor de promovare a imaginii      
Colegiul Național al Asistenților Sociali (afişe şi postere, broşuri, albume, ghiduri, pliante, 

fluturaşi de informare, CD-uri de prezentare, etc.); 

d) colaborează cu celelalte comisii operative pentru conceperea şi diseminarea              

informaţiilor cu privire la activitatea Colegiului Național al Asistenților Sociali; 

e) propune manifestări şi evenimente de promovare a Colegiului Național al Asistenților 

Sociali; 

f) stabileşte configuraţia şi structura site-ului Colegiului www.cnasr.ro precum și         
dezvoltarea altor site-uri dedicate evenimentelor organizate de Colegiu și le supune      

aprobării Biroului executiv; 

g) monitorizează şi analizează imaginea Colegiului în mediul virtual; 

h) asigură o bună comunicare cu toate comisiile, departamentele și structurile Colegiului; 

i) asigură o bună comunicare cu toate organizaţiile, instituţiile sau persoanele fizice       

interesate de Colegiu; 
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Cel mai important eveniment al 

anului 2016 de promovare a 

profesiei de asistent social, a fost 

organizarea celei de-a treia ediții 

a Galei Naționale a Excelenței în 

Asistență Socială. Evenimentul a 

marcat Ziua Mondială a Asistenței 

Sociale – 14 martie și a             

recompensat performanța și     

excelența celor care și-au adus 

contribuția la dezvoltarea  

asistenței sociale și la 

promovarea profesiei de asistent 

social în anul 2015. 

Seara de Gală a avut loc la Ateneul Român în prezența a numeroase            

personalități din mediul instituțional și neguvernamental.  

Gazda evenimentului a fost Andreea Marin care este alături de Gala Natională 
a Excelenței în Asistență Socială încă de la prima ediție și care a transformat 

seara într-una de poveste. 

Alexandru Tomescu a încântat audiența cu acordurile viorii Stradivarius.  
Daniela Nane  a oferit un moment artistic emoționant, recitând  poezia 
“Ștergarul” de Costache  Ioanid, iar formația Proconsul a încheiat seara      

într-un recital de excepție. 
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În cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistenţă Socială au fost acordate 
următoarele premii: 
 
- Premiul asistentul social al anului 2015 — câștigătoare Gârleanu Alina 
(Vrancea)  
 
- Categoria asistenți sociali ai anului 2015:  

1. Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului — 

câștigătoare Savin Stefania (Vaslui)  

2. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu                     
dizabilităţi — câștigător Stan Bogdan Ionuț (Vaslui) 
3. Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii             
medicale— câștigătoare Anania Petruța (Brasov) 
4. Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrarea socială a        
persoanei private de libertate — câștigătoare Irimia Cristina Elena (Iași) 
5. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără 
adăpost — castigator Tapescu Radu (Maramureș)    
6. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi     
îngrijrii la domiciliu — câștigător Cociorva Gheorghe (Bihor)  
7. Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării /   
minorităţi — câștigătoare Avram Marcela (Constanța) 
8. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale –        
economie sociala — câștigătoare Drăghia Elisabeta-Amalia (Timiș) 
9. Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale                
comunitare — câștigător Aboghioaie Petru (Botoșani) 
10. Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii / reducerii 
riscurilor asociate infecției HIV, consumului de droguri și exploatării          

sexuale — câștigătoare Măriu Ioana (Iași) 
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- Categoria personalități care susţin asistența socială:  
 

 1. Premiul pentru jurnalism — câștigătoare DIACONIUC RALUCA DARIA 

(RADIO IASI) 

 2. Premiul politicianul anului — câștigătoare FEDEROVICI DOINA-ELENA 

(Senator PSD de Botoșani) 

 3. Premiul instituţia anului — câștigătoare ASOCIAȚIA VASILIADA  

 4. Premiul personalitatea anului 2015 în promovarea educaţiei şi formării în 
asistenţă socială — câștigător Csaba Degi Laszlo (Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) 
 5. Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent    
social — câștigător Pleșa George (București) 
 6. Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale 
câștigător Pavel Chirilă (Caraș-Severin) 
 7. Premiul pentru cea mai activă sucursala CNASR — câștigătoare           

Sucursala Teritoriala Satu-Mare 



De asemenea, în acest an, în cadrul Galei a avut loc și lansarea în           
avanpremieră a cărții  “Asistența Socială: o chemare, o misiune, un destin”. 
Cartea realizată sub forma de album de arta conține istoriile de viața a 30 de 
asistenți sociali care au reușit în plan profesional și personal, profesioniști 
ce demontrează în orice moment că se poate atinge excelența și în asistență 
socială. 
O carte inspirațională, de mentorat, ce transmite o noua perspectivă asupra 
vieții, o emoție, un gând, o experiența, o poveste de succes, o motivație.  
Albumul vă propune un exercițiu și o călătorie prin fizica cuantică, povestea 
vieții fiind deseori folosită în metodologia socială, iar biblioteca vie ce o 
prezentăm în paginile acestei cărți este o practică modernă în științele        

sociale aplicate. 
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În anul 2016, sub egida temei stabilite 
de Federația Internațională a          
Asistenților Sociali (IFSW) -             
Societatea prosperă atunci când  
demnitatea și drepturile oamenilor 
sunt respectate — ASISTENȚII          

SOCIALI PROMOVEAZĂ UNITATEA 

UMANĂ, am celebrat Zilele Asistenței 
Sociale. Evenimentele organizate au 
evidențiat progresele realizate în     
domeniul asistenţei sociale, rolul 
asistentului social în contextul socio-
economic actual și importanţa 
colaborării tuturor factorilor      
decizionali în crearea unei societăți în 
care se manifesta grija pentru fiecare 
membru al ei.   

Oamenii au nevoie să știe care este rolul și importanța asistentului    
social într-o societate. 
Asistenții sociali trebuie să știe că intervenția lor este importantă 
pentru beneficiarii serviciilor sociale. 
Atitudinea și implicarea noastră, a asistenților sociali, este cea care 
poate face diferența. 
Fiecare zi este o bună ocazie să spui tuturor că ești ASISTENT SOCIAL! 
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În anul 2016, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) 
a realizat în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din 
cadrul Universității din București programul JoyAtelier în cadrul căruia au 
fost organizate o serie de ateliere de lucru. La evenimente au fost invitați 
speakeri din domeniu și au participat asistenții sociali înregistrați în CNASR 
și studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul            
Universității din București. 
Asistenții sociali care au participat la eveniment au beneficiat de un punct 
credit profesional. 
 
JoyAtelier “Nevoile și serviciile sociale în comunitățile de romi”, organizat 
în 12 aprilie 2016. Speakeri: Ionela Cristea— Project Manager Roma Educa-
tion Found, Gelu Duminica—Director Executiv Agenția de Dezvoltare Co-
munitară Împreună, Crina Morteanu—Vicepreședinte Centrul de Studii      

Juridice și Drepturile Omului, Alin 
Potinche—Consilier Secretar de Stat Minis-
terul Fondurilor Europene, George          
Rădulescu—Director Executiv Centrul Ro-
milor pentru Politici și Sănătate și Oana     
Nicolae-Vulcan—Direcția Generală de     
Asistență Socială a Muncipiului București. 
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JoyAtelier “Consumul de droguri. Prevenție și intervenție” organizat în 19 
mai 2016. 
Speakeri: Viorel Ciocănescu—Polițist Antidrog Inspectoratul General al   
Poliției Române; Lavinius Sava—Ofițer Specialist în cadrul Observatorului 
Român pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția Națională Antidrog, Marian 
Ursan—Director Executiv Asociația Carusel, Diana Șerban—Psiholog, Șeful 
Serviciului Reducerea Cererii de Droguri, Agenția Națională Antidrog, Ioana 
Pinzariu—asistent social Asociația Carusel 
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JoyAtelier “Persoane adulte fără adapost” organizat in 16 noiembrie 2016. 
Speakeri> Irina Enache - asistent social echipa mobilă  Asociația Samu    
Social din România, Ioan Petre – coordanotor programe Asociația Carusel, 
Cristina Enache – asistent social Asociația Casa Ioana, Alin Arsu - asistent 
social Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 
3, Ciprian Gal - reprezentant Bucharest Bike Maffia, Iulian Ignat – fotograf 

Exhibition – No direction home. 
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În perioada 18-19 mai 2016, la invitația Comisiei Europene - Rețeaua de 
conștientizare a radicalizării, Colegiul Național al Asistenților Sociali prin 
reprezentantul său, Diana Cristea - Președintele Comisiei de comunicare 
și imagine participă la un grup de lucru în domeniul asistenței sociale și 
sănătate. 
Întîlnirea are loc la Copenhaga. 
Rețeaua de conștientizare a radicalizării (RAN) este stabilită de Comisia 
Europeană ca o rețea umbrelă la nivelul UE, de practicieni angajați în 
lupta pentru prevenirea și combaterea radicalizării și a extremismului    
violent.  
Centrul său de excelență (RAN CoE) acționează ca un hub în legătură, 
dezvoltarea și diseminarea expertizei. Aceasta include promovarea unui 
dialog între practicieni, factorii de decizie politică și cadre universitare 
într-un mod cuprinzător. Făcând acest lucru, Consiliul Europei dezvoltă 
cunoștințele de stat-of-the-art și sprijină atât Comisia, cât și statele    
membre. De asemenea, aceasta ajută la modelarea agendei de cercetare a 
Comisiei și asigură legătura cu inițiative în interiorul și în afara Prevent 
UE. RadarEurope conduce consorțiul care conduce CoE RAN.  
Mai multe informații pot fi găsite aici: http://ec.europa.eu/…/
radicalisation…/about-ran/index_en.htm 

https://www.facebook.com/diana.cristea.37
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/index_en.htm
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România a susținut admiterea Moldovei în IFSW. Decizia a fost luată în  
cadrul Întâlnirii Generale a organizației, ce are loc la Seul, 24-25 iunie 
2016. Dl Ioan Durnescu, președintele Comisiei de strategie și dezvoltare 
profesională, a reprezentat Colegiul la aceasta reuniune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegerea noului președinte al IFSW Europe în persoana doamnei          
Ana Lima Fernandez. Doamna Fernandez este președintele Consiliului 
General al Asistenților Sociali din Spania. 



Pe 26 august 2016, reprezentanții Colegiului Național al Asistenților     
Sociali din Romania - Cristian Roșu si Ioan Durnescu - s-au întâlnit cu 
delegația Armeniei condusă de către ministrul Muncii din această țară - 
dl. Artem Asatryan. Scopul întălnirii a fost de a clarifica locul și rolul 
CNASR în definirea profesiei de asistent social în România. La finalul   
întâlnirii, domnul Ministru a apreciat în mod deosebit modalitatea de 
reglementare profesională și rolul CNASR în cadrul sistemului de      
asistență socială. În același timp, domnia sa a concluzionat că fiecare 
profesie trebuie să aibă posibilitatea de a-și reglementa propriul statut și 
propria activitate. 
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Întâlnire la Sibiu - 6 mai 2016 -- Florin Lazăr - membru în Comisia de            
deontologie profesională și reprezantanți ai Structurii Teritoriale Sibiu  
Întrevederea a avut ca scop îmbunătățirea relațiilor între asistenții sociali și 
reprezentantul Comisiei de Deontologie Profesională a CNASR domnul 
Lazăr Florin cât și implicarea în cercetări profesionale în domeniul   
asistenței sociale desfășurate de CNASR București. 

Comisia de cercetare în Asistență Socială a realizat prima cercetare 
reprezentativă la nivel național în rândul asistenților sociali din România 
“Renașterea unei profesii sau despre cum este să fii asistent social în 
România”  
 
Autorii acestei cercetări sunt asistenții sociali principali Florin Lazăr, 
Csaba Laszlo Degi și Mihai Bogdan Iovu. 
 
Primul raport despre situația asistenților sociali din România  a scos la 
iveală o mulțime de informații cu privire la contribuția, angajamentul și 
punctele forte ale profesioniștilor din domeniul asistenței sociale din țară. 
Totodată, acest studiu subliniază și o serie de dificultăți inerente profesiei. 
Serviciile sociale se află într-un moment de cumpănă în România: pentru a 
răspunde în mod adecvat la nevoile clienților, sunt necesari profesioniști 
de primă linie; asigurarea forței de muncă pentru a răspunde la cerințele 

societății românești a devenit așadar o prioritate.  

https://www.facebook.com/cnas.structurateritorialasibiu


Colegiul Național al Asistenților Sociali din România a semnat Carta pentru 
Prima Generație Fără Tutun până în 2035 în numele Campaign for Tobacco-
Free Kids și al European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Prin 
această campanie, CNASR s-a alaturat Coaliției România Respiră, Societății 
Române de Cardiologie, Societății Române de Pneumologie, Colegiului 
Medicilor din România, Academiei de Științe Medicale din România și a        
organizațiilor susținătoare World Heart Federation, European Cancer Patient 
Coalition, European Respiratory Society, European Federation of Allergy and 
Airways Diseases Patients’ Associations, European Society of Cardiology. 
Prin acest demers, societatea civilă, medicală și academică introduce prima 
abordare multi-dimensională a controlului consumului de tutun, articulată sub 
forma Propunerii de Strategie pentru Prima Generație Fără Tutun până în anul 
2035. Strategia pune un accent clar pe prevenție, protecție, asigurarea 
sănătății și bunăstării pentru generațiile viitoare, cu ambiția clară de a atinge 
obiectivul stopării jocului devastator cu consumul de tutun. Puteți regăsi 
acest document la link-ul de download atașat, de unde îl puteți descărca: 
www.2035faratutun.ro/documente/strategieRO.pdf 
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În loc de încheiere. 
 
"E în regulă să ne mândrim cu munca noastră! 
 
Există o idee preconcepută în rândul asistențiilor sociali practicieni cum că 
munca lor ar trebui să fie ascunsă, intervențiile lor să se desfășoare în 
liniște și că este greșit să povestescă sau să împărtășească ceea ce fac. 
Cei care se agață de această idee cred că a vorbi despre munca lor și despre 
eforturile depuse în domeniul asistenței sociale este tot una cu a te lauda, 
lucru ce i-ar face să pară în ochii altora ca fiind insensibili și indiferenți la 
nevoile beneficiarilor. Astfel, ei țin capul plecat și își fac treaba în liniște fără 
a crea prea mare vâlvă în tot acest proces.  
 
Desigur, înțeleg necesitatea de a nu împărtăși detalii specifice dintr-un 
anume caz și știu ce presupune respectarea principiului confidentialității, 
dar pur și simplu nu pot accepta starea status quo-ul curent care vede 
dialogul public dictat de cei cu o plângere, o agendă politică sau un statut 
de putere. Această situație actuală vede poveștile noastre media conduse de 
politicieni, factorii politici, de cei care au suferit ca urmare a eșecurilor și de 
cei scoși din prima linie de practică . 
 
Cu toate că există în mod clar un loc și pentru aceste voci, majoritatea lor 
fiind dintre cele cu experiență și cu bune intenții, m-am îngrijorat ani de zile 
cu privire la lipsa de reprezentare din partea acelora dintre noi care chiar fac 
treabă și, cel mai important, a acelora pe care i-am ajutat. O imagine publică 
a activității sociale dominată de angajații guvernamentali, politicieni și figuri 
puternice riscă să marginalizeze oamenii pe care îi sprijinim și pe aceia 
dintre noi care lucrează direct pentru a face lumea un loc mai bun. 
Când a fost ultima dată când ați văzut un asistent social în televiziune?  
Cât de multe povești ați citit în ziar despre o persoană care este 
recunoscătoare pentru sprijinul oferit de asistenții sociali? 
Vă amintiți ultima dată când un asistent social a vorbit în presa națională 
despre munca sa? 
 
Nu zăboviți asupra întrebărilor prea mult timp din cauză că este foarte puțin 
probabil să fi dat vreodată peste o știre pozitivă despre asistența socială sau 
să fi auzit vocile celor pe care noi îi susținem vorbind în public despre acest 
lucru. În schimb, cu siguranță vă amintiți o mulțime de povești în care 
asistentul social era făcut responsabil pentru eșecul unui caz și rememorați 
figuri politice care spun ceea ce trebuie făcut mai bine pentru salvarea 
vieților omenești.  
Indiferent de țara în care locuiești, această poveste este aceeași și cred că 
această lipsă de pozitivitate contribuie la o stare generală de rău în profesia 
noastră, peste tot în lume. 



www.cnasr.ro 

Cum putem fi pozitivi în munca pe care o facem atunci când suntem în mod 
constant prezentați cu povești precum că eșuăm în ceea ce facem, ar trebui 
să se vorbească despre ceea ce facem cu adevarat sau povestea adevărată a 
muncii noastre nu este demnă de recunoaștere publică?  
Există totuși și o altă cale, pentru că sunt mulți dintre noi care încă sunt 
dornici să apere, să susțină asistența socială și să spună lumii despre ceea 
ce am realizat, despre oamenii pe care i-am ajutat și binele pe care l-am adus 
acestora. Datorită unor organizații precum Social Justice Solutions, putem 
folosi libertatea internetului pentru a împărtăși poveștile pe care nu le găsim 
în presă și putem arăta lumii ce înseamnă cu adevărat să fii un asistent 
social în epoca modernă. 
Social media le-a permis asistenților sociali din toate colțurile lumii să se 
reunească și să-și împărtășească din experiențele lor. Social media permite 
dialogul între profesioniști, studenți și clienți, ce sunt uniți în jurul aceluiași 
scop de a face lumea mai echitabilă și mai egală pentru toți. 
 
În timpul acestor conversații, sunt unite de o singură temă, diferite culturi în 
timp și de timp. 
 
Este nevoie de Asistență Socială. 
 
În toate formele pe care le are asistența socială, cu toate disciplinele sale și 
înfățisările sale, aceasta face lumea mai bună pentru milioane de oameni în 
fiecare zi.  
Din punctul meu de vedere, acest lucru merită prețuire și recunoaștere. 
Așa că este timpul să ne unim și să spunem povestea reală a ceea ce este 
asistența socială modernă, povestea celor care într-adevar fac asistență 
socială și povestea acelora dintre noi care apelează în mod efectiv la 
serviciile sociale. 
În acest sens, eu personal sunt recunoscător pentru sprijinul oferit de 
organizația Social Justice Solutions în campania pe care am inițiat-o cu 
scopul de a promova partea pozitivă a asistenței sociale cu cartea mea în 
curs de apariție "Stand up for Social Work ".  
Dacă totuși nu se poate să interveniți în acest fel, încercați să vă gândiți cum 
puteți face diferența altfel. Ați putea să formați un grup de feedback la locul 
de muncă? Să vă înscrieți în sindicatul local sau într-o asociație 
profesională? Să puneți bazele unui grup de sprijin? Să scrieți către ziarul 
local data viitoare când prezintă o situație negativă și să îi puneți la punct? 
Știm cu toții că asistența socială nu este doar un loc de muncă, este un stil 
de viață și o pasiune. Este momentul să folosim toată pasiunea noastră într-
un mod pozitiv pentru recuperarea profesiei noastre ca să fim mândri de tot 
ceeea ce facem. 
Este timpul să ne ridicăm în picioare pentru ASISTENȚA SOCIALĂ." 
 
Articolul original, în limba engleză, poate fi accesat aici: 
http://www.socialjusticesolutions.org/2016/07/26/theres-nothing-wrong-taking-pride

http://www.socialjusticesolutions.org/2016/07/26/theres-nothing-wrong-taking-pride-work/
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