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Care este implicarea
SPAS în creșterea calității
serviciilor sociale ?
Furnizorul de servicii
sociale pe care-l reprezint și despre
care sunt în măsură să ofer
informații este SPAS din cadrul
Primăriei Aleșd.
Primăria orașului Aleșd a
manifestat o reală și constantă
implicare în îmbunătățirea calității
serviciilor sociale la nivel local, lucru
dovedit prin managementul și
implementarea proiectelor pe
servicii sociale. Din 2004 și până în
prezent au fost atrase din fonduri
europene de peste 1 milion de euro,
numai pe înființarea și dezvoltarea
serviciilor sociale. Un aspect foarte
important de remarcat ar fi
colaborarea în acest domeniu dintre
Consiliul Local Aleșd și organizațiile
neguvernamentale cum ar fi: Fundația
Ruhama şi Asociaţia Caritas Catolica
din Oradea, care încă din 1998 a luat
forma unui parteneriat din care au
rezultat o serie de proiecte de
dezvoltare a serviciilor sociale.
Cu ce se ocupă un
asistent social în SPAS ?
As is tentu l s oc ia l l a niv elu l
comunității este multifuncțional
trebuie să aibă o pregătire
multidisciplinară, să aibă noțiuni din
diverse domenii. Cu toate acestea,
reuşita în rezolvarea problemelor
sociale ale comunităţii constă în
puterea şi nivelul de pregătire al
fiecăruia dintre noi dar mai ales în
puterea cooperării oamenilor prin
transpunerea în echipe capabile să

Gheorghe Cociorva – asistent
social, Serviciul Public de
Asistență Socială a orașului
Aleșd, laureat Gala Națională a
Excelenței în Asistență Socială
Ediția 2016

pună la dispoziţia semenilor săi toate
cunoştinţele şi abilităţile fiecăruia
dintre ei.
Care este cea mai mare
realizare a d-voastră, ca asistent
social ?
Consider că cea mai mare
realizare a mea ca asistent social este
aportul pe care l-am avut la înființarea
și dezvoltarea serviciilor sociale din
orașul Aleșd, prin atragerea a peste
1 milion de EURO din fonduri
nerambursabile alături de niște colegi
excepție. Iar Centrul de zi pentru
persoane vârstnice este un centru
unicat în România, prin diversitatea
serviciilor pe care le oferă
persoanelor vârstnice, totul fiind
gratuit.
Transmiteți un mesaj
colegilor asistenți sociali sau
celor care doresc să devină
asistenți sociali!

Aș vrea sa încep cu un citat:
„Atâta vreme cât ai intenţii bune şi vrei
să faci bine, să nu-ţi fie frică de
nimic” (Iustinian Cruceanu)
Asistența socială este grea
dar și frumoasă, este grea prin natura
muncii pe care o avem, a efortului fizic,
emoțional şi psihic la care suntem
supuși, intrăm în casele oamenilor cu
boli cronice, contagioase, bolnavi
psihici, violenți, condamnați, etc. având
un grad ridicat de stres, expunere la
îmbolnăviri, agresați verbal, încordare
psihică etc. dar să nu cedați și să
aplicați constant valorile și principiile
fundamentale ale profesiei de asistent
social: justiția socială, demnitatea și
unicitatea persoanei, integritatea
persoanei, autodeterminarea,
confidențialitatea, importanță relațiilor
interumane, furnizarea serviciilor cu
competență și în beneficiul asistaților,
să fiți dedicați profesiei chiar dacă lipsa
de motivare a muncii este cum este. A
face bine aproapelui tău nu este la
îndemâna oricui și aici este frumusețea
și satisfacția muncii de asistent social.
De multe ori simțim că nu mai putem,
nu avem cui spune, dar ne mobilizăm
ne ridicăm din nou și o luăm de la
capăt.

Toată țara în picioare pentru asistența socială !
În noul mandat conducerea CNASR derulează campania ,,Toată țara se ridică în picioare pentru asistența socială”
ce are ca principal scop promovarea și valorizarea profesiei de asistent social la nivel național.
Au fost organizate evenimente variate ce au adus în prim plan asistentul social și rolul important pe care îl are
rezultatul muncii acestuia în societate.
Vă prezentăm succint principalele acțiuni care au avut loc în cadrul campaniei naționale în cursul lunii septembrie
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“Toată țara în picioare pentru asistența socială”

Eveniment aniversar DGASPC Argeş, 20 de ani de activitate în sistemul de
protecţie a copilului - 7 septembrie 2017, Piteşti – Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Argeş
În aceeaşi zi a fost inaugurat şi sediul filialei argeşene a CNASR.

Provocări și oportunități ale asistenței
sociale

“Toată țara în picioare
pentru asistența socială”
are scopul de a aduce în
atenția
autorităților
centrale
și
locale
necesitatea respectării și
valorizării
statutului
asistentului social.

Sucursalele CNASR active
în îndeplinirea rolului lor

“Rolul asistentului social în furnizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale din judeţul
Bihor - oportunităţi şi provocări”, Conferința, 14 Septembrie 2017– Sala Bibliotecii din
Oradea
Organizatori: Sucursala teritorială Bihor CNASR în parteneriat cu Universitatea din Oradea,
Facultatea de Ştiinţe Socio-umane
“Importanţa parteneriatului public privat şi
rolul asistentului social în furnizarea şi
dezvoltarea serviciilor sociale la nivel
comunitar”,
Conferinţa a fost organizată de către Sucursala
Teritorială Constanţa a CNASR în parteneriat cu
Primăria Cumpăna, Consiliul Judeţean Constanţa,
DGASPC Constanţa şi Instituţia Prefectului
judeţului Constanţa.
Evenimentul s-a desfăşurat în sala de conferinţe a
Primariei Cumpăna, judeţul Constanţa în data de 25
Septembrie 2017.

Din activitatea sucursalelor locale:
La nivelul structurilor judeţene ale Colegiului, dar și la nivel central, au fost organizate diferite
conferinţe, seminarii, ateliere de lucru:
 Atelier « Metode de bune practici în prevenirea suicidului » - organizat de sucursala
CNASR Brăila – 15 Septembrie 2017. Eveniment acreditat cu un număr de 2 credite
profesionale
 Dezbatere: « Asistenţii sociali din România, Cine? Ce? Unde? Cum? Relevanţa Cercetării
Ştiinţifice pentru actorii cheie în domeniul asistenţei sociale – 28 Septembrie 2017,
eveniment organizat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din
Bucureşti, Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti (ICU), Secţia Ştiinţe Sociale
în parteneriat cu Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România
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Conferințe și relații internaționale
În perioada 14 -16 septembrie 2017 dna. Anca Mihai, membru în echipa
proiectului Asistenții sociali din România: cine, ce, unde, cum? a participat la 15th Annual ESPAnet Conference, New Horizons of European
Social Policy: Risks, Opportunities and Challenges, la Lisabona, Portugalia.
Cu această ocazie a prezentat rezultatele cercetării realizate în parteneriat cu CNASR în cadrul lucrării “Romanian Social Workers: power and
expertise in the development of the profession since 1990” realizată
împreună cu Florin Lazăr, Daniela Gaba, Anca Mihai, Georgiana Rentea,
Alexandra Ciocănel și Shari Munch. http://espanetlisbon2017.eu/
programme/

Participarea la conferință este finanțată dintr-un grant al Autorității Naționale de Cercetare
Științifică, CNCS – UEFISCDI, proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2322-361/ 2015. Asistenții sociali
IFSW a înființat o Comisie Educațională ce are scopul de a diminua disparitățile dintre educația și
practica asistenței sociale. Membrii IFSW și profesorii care formează asistenți sociali și-au exprimat în multiple
rânduri îngrijorarea față de inconsistența corelației dintre programele de studiu, practica și cerințele specifice
profesiei de asistent social. Astfel, multe țări au ajuns să recunoască faptul că asistenții sociali își ”abandonează”
profesia în cinci ani de la finalizarea formării profesionale. Lipsa unor standarde educaționale recunoscute la
nivel global, care leagă teoria și educația cu activitatea practică, politicile existente și directivele legislative au
jucat un rol esenţial în lărgirea decalajului dintre educația și practica din domeniul asistenței sociale. În cele din
urmă, cei care accesează serviciile sociale, ajung să resimtă acest decalaj. Secretarul general al IFSW, Dr Rory
Truell consideră că ”Disparitatea dintre educația și practica asistenței sociale determină consecințe majore, în
multe țări generând o stare de confuzie în rolul activității de asistență socială și pierderea oportunității de a
fortifica impactul și vocea acestei profesii în conturarea unei societăți bazate pe dreptate, pace și incluziune.
Problema își are originea în separarea istorică dintre teorie și practică, reflectată în absența unor reglementări
unitare la nivel global în privința acestei profesii, prin care cele două elemente - practica și teoria - să fie
armonizate. Prin fuziunea celor două sub o singură entitate, profesia de asistent social își va consolida rolul în
societate”.
Mai multe detalii puteţi găsi accesând pagina:
-http://ifsw.org/news-2/

FINANŢĂRI
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19078/pocu-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-non-competitiv-romaniastart-up-nation
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19072/mecanismul-cererii-de-plata-va-putea-fi-utilizat-si-pentru-salarii-si-subventiiguvernul-a-adoptat-ieri-o-serie-de-modificari-la-oug-40
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19060/pocu-corrigendum-la-ghidul-romania-profesionala-resurse-umane-competitive
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19118/pocu-a-fost-publicat-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentruimbunatatirea-competentelor-profesionale-ale-somerilor-si-persoanelor-inactive
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19117/am-poca-estimeaza-ca-va-finaliza-procesul-de-evaluare-a-proiectelor-pentrucresterea-capacitatii-ong-urilor-pana-la-30-septembrie-2017
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19133/surse-de-finantare-pentru-luna-septembrie-2017

Ce spun alții despre noi
Niculina Karacsony – asistent social absolvent al
Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice din
cadrul Univesităţii Al. I. Cuza Iaşi - promoția iunie
1995, absolventă a Școlii doctorale din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior cu titlul
știițific de doctor în sociologie (2016), Director General Adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași, vicepreședinte al
Comisiei pentru Protecția Copilului Iași, membru al
Echipei Intersectoriale Iași, cadru didactic asociat al
Univ. Al. I. Cuza Iași și membru FICE România.
Ce ați observat că s-a schimbat în profesia de asistent social de când
ați absolvit facultatea?
O întrebare simplă care necesită un răspuns complex. Dacă la
absolvirea studiilor, primele promoții de asistenți sociali după 1989 erau
confundați cu asistenții medicali și depuneau eforturi alături de angajatori
pentru a crea o fișă a postului în care să se regăsească clar definite
atribuțiile specifice postului de asistent social, neexistând la acel moment o
recunoaștere a rolului său într-un anumit spațiu sociocultural, în prezent,
profesia de asistent social este clar reglementată de lege, este recunoscută,
apreciată și promovată atât în sectorul public cât și în cel privat câștigându
-și un statut bine cotat alături de celelalte profesii specifice domeniului
socio-uman precum cea de psiholog, sociolog, jurist, ș.a.
Ce înseamnă asistența socială pentru dumneavoastră?
Înseamnă viața mea dincolo de familie. Este șansa mea de a fi utilă
societății și domeniul în care pot să demonstrez că sunt Om și pot
empatiza cu cei aflați în nevoie. Este domeniul în care am reușit să-mi înving
temerile și să-mi depășesc limitele. Este ceea ce-mi place să fac și îmi
doresc de fiecare dată să o fac cât mai bine. Înseamnă muncă de echipă,
armonie între practică și teorie, înseamnă implicare, asumare și
responsabilitate.
Descrieți pe scurt cum a evoluat cariera dumneavoastră profesională
și care sunt cele mai importante proiecte pe care le-ați inițiat, conceput și
derulat în aceasta dublă calitate, de asistent social și director general
adjunct al principalului furnizor de servicii sociale din județ.
Am debutat ca asistent social la Primăria Municipiului Iași în anul 1995,
în anul 2001 am devenit Șef Serviciu Autoritate Tutelară tot în cadrul
Primăriei Municipiului Iași iar din anul 2010 ocup funcția de Director
General Adjunct în cadrul DGASPC Iași. Raportat la funcția de conducere,
alături de colegii mei din Direcție, în ultimii aproape opt ani de activitate
atenția s-a îndreptat asupra creșterii calității serviciilor oferite,
reorganizarea serviciilor sociale și îmbunătățirea controlului managerial
intern. În calitate de asistent social, mi-am susținut colegii în atingerea
obiectivelor stabilite, am fost alături de ei în promovarea profesiei și
statutului asistentului social la nivel județean, m-am implicat în coordonarea
activității asistenților sociali comunitari, mi-am împărtășit experiența
profesională studenților viitori absolvenți ai domeniului și mi-am continuat
studiile în domeniu..
Cât de important este să investim în asistentul social, cât de necesară
este formarea profesională continuă, ce spuneți despre condițiile de muncă

ale acestuia, despre salarizarea asistenților sociali.
Pentru a avea pretenția de a fi considerat un specialist al
domeniului trebuie să fii la curent cu toate noutățile în domeniu iar acest
lucru înseamnă de fapt o pregătire continuă. Fără un contact permanent
între realităţile practice întânite în activitatea curentă a asistentului social şi
teoriile, rezultatele sau concluziile unor cercetări ştiinţifice pe diverse teme
specifice domeniului, am fi profesionişti fără soluţii, fără viziune existând
riscul căderii în capcana propriilor prejudecăţi şi temeri.
Despre condiţiile de muncă şi salarizarea asistenţilor sociali ar fi
multe de spus. Încă avem comunităţi mari cu probleme sociale complexe în
care un singur asistent social trebuie să facă faţă unui volum imens de
muncă, comunităţi greu accesibile lipsite de resursele necesare deplasării
asistentului social cu celeritate în interiorul lor, lipsite de logistica necesară
întocmirii documentelor şi lipsa implicării tuturor actorilor sociali locali în
indentificarea soluţiilor în diverse cazuri sociale. Referitor la salarizare,
având în vedere complexitatea activităţii asistentului social, riscurile
iminente la care se expune în exercitarea profesiei şi responsabilităţile ce-i
sunt atribuite prin lege, consider că, cel puţin din aceste considerente, s-ar
impune o mai bună apreciere a muncii lui. Cred că a venit momentul în
care asistenţa socială în România trebuie să aibă propria sa grilă de
salarizare iar pentru profesioniştii domeniului, ar fi timpul acordării prin
lege, a unor facilităţi suplimentare şi mă gândesc aici la scăderea vârstei de
pensionare având în vedere faptul că munca asistentului social presupune în
mod deosebit deplasare şi de ce nu o creştere a numărului de zile de
repaus / refacere, având în vedere condiţiile de încordare şi stres în care îşi
desfăşoară activitatea şi mediile în care întră de cele mai multe ori pentru
evaluare.
Când vorbim despre un sistem de asistență socială funcțional?
Atunci când în România se va investi suficient de mult pentru
asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii de
asistenţă socială conform normelor prevăzute în standardele de calitate,
atunci când politicile sociale vor viza cu prioritate dezvoltarea serviciilor /
calităţii serviciilor sociale şi nu acordarea de prestaţii, atunci când va exista
o reală armonizare a politicilor sociale cu cele din domenii precum
sănătatea şi educaţia şi de ce nu, atunci când va fi asigurată formarea /
perfecţionarea continuă a asistenţilor sociali de către angajatori şi o
coordonare unitară şi coerentă a serviciilor sociale de prevenţie şi a celor
de intervenţie atât din sectorul public cât şi cel privat.

Aşteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră în legătură cu
informațiile pe care doriți să le regăsiți în viitoarele ediții ale
newsletter-ului.
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