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Ce v-a determinat să
alegeți să urmaţi și facultatea
de asistenţă socială?
S-a spus uneori că viaţa
mea e demnă de scenariul unui
film. ―Scenariul‖ ar începe cu o
mamă care imediat după naştere
şi-a abandonat copilul, declarându
-l mort, nemaidorind vreodată să
se apropie de el, să stea de vorbă
cu el, oricât de mult şi-a dorit
acest lucru, oricât a încercat să se
apropie de ea…
Eu mi-am
construit cariera exclusiv prin
învăţătura şi cu sprijinul
oamenilor pe care i-am cunoscut
în timp ce creşteam în orfelinatele
acelor vremuri, fără dragostea şi
sprijinul unei familii sau a
părinţilor naturali. Sunt profesor
de matematică, iar mai nou,
directorul şcolii din comuna
Fârdea, judeţul Timiş. Am reuşit
să fac multe lucruri frumoase în
viața mea de până acum. Un
singur lucru nu am reuşit: să mă
apropii de mama. M-a refuzat în
mod repetat. În 2017 mi-am
finalizat studiile de asistenţă
socială în cadrul Universităţii
―Aurel Vlaicu‖ din Arad. Cred că
mica mea istorisire explică de ce
pentru mine asistenţa socială a
fost întotdeauna o opţiune (la
începutul vieţii mele a fost chiar
singura opţiune): pentru că
―povestea mea‖ e şi a multor
altor copii (chiar dacă nu identică
neapărat), pentru că prin

Ionel Petrea – asistent social/

profesor

de

matematică/

director de școală

intermediul acestei profesii nobile
pot fi alături de persoane ale
căror destine nu a fost la fel de
blânde ca ale altora, pentru că aşa
simt ca aş putea mulţumi pentru
sprijinul pe care eu l-am primit,
poate şi pentru că simt că cel mai
frumos lucru pe care aş putea să îl
fac ar fi să ofer altora sprijin aşa
încât să încerce şi să reuşească să
schimbe ―povestea lor‖. Pentru că
toată viaţa ar povesti despre asta
şi ar încerca să facă, la rândul lor,
lumea mai frumoasă.
Ce v-aţi propus să
faceţi în domeniul asistenţei
sociale, aveţi vreun proiect în
plan?
Îmi doresc să pot
contribui la schimbarea în bine a
situaţiei actuale a multor copii din
România, să ajut cât mai multe
persoane să se integreze/
reintegreze în societate, să îmi

aduc contribuţia la schimbarea
mentalităţilor care nu îşi mai au
locul într-o societate care, la
început de mileniu, vrea să poată fi
descrisă prin progres pe toate
planurile. Sunt fondatorul unei
asociaţii : Asociaţia Umanitară ‖Un
zâmbet pentru inima de copil‖,
unde am ocupat timp de un an
funcţia de președinte, iar acum
sunt secretar general. Am înființat
această asociaţie în anul 2015 cu
scopul de a sensibiliza elevii de la
Liceul Teoretic ‖Traian Vuia‖ Făget
și nu numai pe aceştia, ci întreaga
comunitate. Îmi doresc ca în
viitorul apropiat să înfiinţez un
centru de zi la Făget, drept pentru
care am demarat înfiinţarea unei a
doua asociaţii, unde ocup funcţia de
vicepreşedinte: Asociaţia CulturalUmanitară ‖Cult-Fag‖ Făget.
Ce mesaj
doriți să
transmiteţi asistenţilor sociali
din România?
Felicitări pentru munca
deosebită şi grea pe care o faceţi!
Eu, din postura omului care a reuşit
în viaţă, mulţumesc permanent Lui
Dumnezeu şi oamenilor care m-au
sprijinit, asta însemnând că mereu îi
mulţumesc „asistentului social‖. El
mi-a fost sprijin şi model pe care,
iată, l-am urmat.
Cred cu convingere că
toţi, împreună, uniţi de ţeluri şi
viziuni comune, putem schimba
România!

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.
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“Toată țara în picioare pentru asistența socială”

Vă prezentăm succint principalele acțiuni care au avut loc în cadrul campaniei
naționale în cursul lunii noiembrie :
„Provocări și oportunități ale asistenței sociale în județul Mehedinți”, joi, 23 noiembrie, la
Palatul Culturii „Teodor Costescu‖ din Dorobeta-Turnu-Severin, județul Mehedinți s-a ridicat
în picioare pentru asistența socială.
Organizatori: Sucursala Teritorială Mehedinți a Colegiului Național al Asistenților Sociali (CNASR), în
parteneriat cu DGASPC Mehedinți.

,,Provocări generatoare de bune practici în Asistența Socială”, vineri, 24 noiembrie, județul
Caraș-Severin s-a ridicat în picioare pentru asistența socială. Evenimentul a avut loc în Reșița

Provocări și oportunități
ale asistenței sociale

la Sala Consiliului Județean, începând cu orele 11:00.
Organizatori: Sucursala Teritorială Caraș–Severin a
Colegiului Național al Asistenților Sociali (CNASR), în
parteneriat cu Consiliul Județean Caraș– Severin.

Până în prezent, campania “Toată Ţara în picioare
pentru Asistenţa Socială‖ s-a desfăşurat în 16
judeţe. Au fost organizate diverse evenimente la care
au participat asistenţi sociali, oficialităţi publice locale,
societatea civilă, cadre universitare şi susţinători ai
profesiei de asistent social.

Din activitatea sucursalelor locale:
“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.

La nivelul structurilor judeţene ale Colegiului, dar și la nivel central, au fost organizate diferite conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru:

 Workshop ,,Aspecte privind fenomenul consumului de droguri prin România și rolul asistentului social

în problematica adicțiilor‖, organizat de către Sucursala CNASR Bihor, in luna noiembrie 2017, activitate creditată cu un număr de 2 credite profesionale;

 Seminar ,,Măsuri active privind reintegrarea/integrarea familială și socio-profesională a copiilor/
tinerilor‖, organizat de către Sucursala CNASR Gorj, in data de 10 noiembrie 2017, activitate creditată
cu un număr de 2 credite profesionale;

 Seminarul Regional ―Practici tradiţionale - o valoare culturală sau o limită în dezvoltarea personală?‖ ,
organizat de Sucursala CNASR Iași, 2 credite profesionale;

Sucursalele CNASR active în

 Workshop ,,Despre adolescență și adolescenți. Abordare transectorială a adolescenței”, organizat de
către Sucursala CNASR Bacău, în data de 24 noiembrie 2017, activitate creditată cu un număr de 2
credite profesionale;

îndeplinirea rolului lor


Conferința națională "Violența asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii", Ediția a II-a, 24 noiembrie
2017, Iași - organizat de Sucursala Teritorială Iași în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza‖ din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență
Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi și Asociația Aproape de
Oameni — evenimentul a fost creditat cu 2 credite profesionale.

Programe naționale
Colegiul Național al Asistenților Sociali a organizat în data de 16 noiembrie 2017, între
orele 16:00 – 17:40, în cadrul programului “DIALOGURI” - seminarul PSIHOFOCUS
“Strângerea de informații prin interpretarea limbajului non-verbal”, la Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, Bulevardul Schitu Măgureanu, nr. 9, București, sala 201.
În cadrul acestei întalniri s-au abordat subiecte privind colectarea informațiilor din
interpretarea limbajului non-verbal precum și metode și tehnici de interviu în relație cu
beneficiarii serviciilor de asistență socială.
Facilitatorul acestei întâlniri a fost psiholog clinician, speaker și coach Radu Leca,
fondatorul revistei UltraPsihologie.ro, cu experiență de peste 15.000 de ore în susținerea
de traininguri live de psihologie și divertisment, emisiuni radio și interviuri cu peste 30.
000 de persoane.
O altă întâlnire a avut loc în cadrul programului "DIALOGURI" - dezbaterea
"Reziliența. Ce este? Cum o putem câștiga?", organizată de Colegiul Național al
Asistenților Sociali în data de 27 noiembrie 2017, începând cu orele 16,00 la sediul CNASR
– str. Biserica Amzei, nr. 29, et.3, sector 1, Bucuresti.
Invitatul care a prezentat această temă este Anca Radulescu, psiholog clinician principal şi
psiholog cu drept de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică, cu o bogată
experienţă în diagnosticarea tulburărior de comportament, a autismului, ADHD şi a
retardului de dezvoltare pentru copii şi adolescenţi.
În cursul lunilor octombrie– noiembrie au apărut următoarele cărți și publicații:
"ASISTENȚA SOCIALĂ Compendiu de istorie, teorie și practică", autor Doru Buzducea, are un conținut comprehensiv, îmbinând ceea ce
este esențial din istorie, din teoria, dar și din aspectele practice ale intervențiilor de specialitate ale asistentului social și reprezintă un manual
util studenților, practicienilor, dar și publicului interesat de evoluția profesiei și a sistemului de asistență socială din țară sau de la nivel
internațional. Asistența socială, dincolo de dimensiunea profesională și administrativă, rămâne o știință prin excelență aplicativă, centrându-se în
mare parte pe refacerea dezechilibrelor dintre individ și societate, pe diagnoza și rezolvarea problemelor sociale, pe reconstrucția și
remodelarea ființei umane.
"Pe urmele lui Durkheim. Harta sinuciderii în România post-comunistă" autor Emanuel Adrian Sîrbu, reflectă situația sinuciderilor din
România primului sfert de veac de libertate, oferind o primă hartă a sinuciderii și un profil al celor care au decis să-și pună capăt zilelor prin
suicid. De asemenea, veți găsi în ea câteva direcții de acțiune pentru o primă strategie de prevenire a sinuciderii în România, alcătuite pe baza
situației din teren.
“Parentalitate timpurie. Individualizare și risc. Parentalitatea copiilor cu copii“ autor Daniela Costăchescu. Cartea descrie şi analizează
fenomenul generat de sarcina timpurie în viaţa adolescenţilor, insistând asupra procesului de individualizare a acestui tip particular de
parentalitate. Studiul se remarcă prin corelarea factorilor determinanți cu particularităţile personale, relaţionale, cu rolurile şi valorile, dar mai
ales cu perceptiile diferite din societate.

FINANȚĂRI
Catalogul surselor de finanțare – noiembrie 2017: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19401/surse-de-finantare-pentruluna-noiembrie-2017
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și
persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19395/am-pocu-alansat-apelul-stimularea-mobilitatii-si-subventionarea-locurilor-de-munca-pentru-someri-si-persoane-inactive-persoane-de-etnie-romapersoane-din-mediul-rural
POCU: Apeluri de proiecte noncompetitive pentru scheme naționale – programe de ucenicie și stagii http://www.fonduristructurale.ro/stiri/19394/pocu-apeluri-de-proiecte-noncompetitive-pentru-scheme-nationale-programe-de-ucenicie-si-stagii
POCU: Fonduri europene de peste jumătate de miliard de euro pentru proiecte de integrare profesională a șomerilor și
tinerilor NEETs http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19399/pocu-fonduri-europene-de-peste-jumatate-de-miliard-de-euro-

NOUTĂȚI LEGISLATIVE
HG nr. 797/2017 - aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal https://legeaz.net/monitorul-oficial-920-2017/hg-797-2017-regualemnte-cadru-organizare-functionare-servicii-asistenta-sociala

Ce spun alții despre noi

Vladimir Beregoi – preot paroh,
Războieni, județul Alba
Puteţi să îmi faceţi o scurta prezentare a activităţii profesionale ?
M-am nǎscut la data de 9 iunie 1978 în
comuna Rǎzeni, Rep. Moldova. Sunt licenţiat al
Facultǎţii de Teologie Ortodoxǎ din Alba Iulia,
am fost hirotonit diacon la Mănăstirea cu hramul ,,Sf. Maria Magdalena” Zloţi și
preot la data de 26 august 2001 , în catedrala ,,Sf. Teodor Tiron” din Chişinǎu,
de cǎtre P.S. Anatolie, Episcop de Cahul.
În octombrie 2001, am fost primit în Arhiepiscopia Alba Iuliei şi mi s-a dat spre
păstorire Parohia Ortodoxă Vama Seacă din Protopopiatul Aiud, o parohie
compusă doar din 50 de familii. Ziua de 19 octombrie 2001 a fost începutul
activităţii pastoral-misionară din această parohie fiindcă în această zi am fost
instalat ca preot paroh .
Din anul 2004 până în prezent sunt fondator ṣi coordonator al
Aṣezământului Social Sfânta Filofteia Silivaṣ (com Hopârta), care cuprinde
cele două servicii: Centru de zi pentru copii ṣi Serviciul de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice;
Începând cu anul 2011 - fondator ṣi coordonator al Așezămȃntului
social ,,Sf. Serafim de Sarov‖ Războieni cu cele două module: Centrul de zi
pentru copii ṣi Serviciul de îngrijire la domiciliu vârstnici Războieni.
Din anul 2014 -preṣedinte al Filialei Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate
Din anul 2015- preṣedinte al Asociaṭiei Serviciul de îngrijire socio-medicală
la domiciliu pentru persoane vârstnice Războieni
Din anul 2015-preṣedinte al Asociaṭiei Servicii Sociale Alba (asistenṭă
maternală)
Din toate realizările de până acum ce v-a produs cea mai mare
satisfacţie/ bucurie?
Sprijinirea persoanelor vârstnice aflate la nevoie, indiferent de apartenenṭa
lor religioasă sau etnică, ocrotirea copiilor în diferite moduri, prin
acordarea de ajutor material, medical educativ, de consiliere socială ṣi
psihologică, alături de misiunea preoṭească mă fac fericit.
Ce vă motivează în activităţile pe care le desfăşuraţi?
Asta simt să fac! Așa trebuie!
Care este rolul bisericii în Comunitate? În ce punct se
intersectează Biserica cu asistenţa socială?

ban? Cumpăraṭi cerul! Nu aveṭi bani? Dăruiṭi un pahar cu apă, o pâine ṣi veṭi
primi Raiul! Daṭi lucruri pieritoare ṣi veṭi primi fericirea veṣnică. Miluiṭi pe
cel sărac ṣi chiar dacă veṭi tăcea la Judecată, o mie de guri vă vor lua
apărarea. ―
Opera filantropică şi de asistenţă socială a Bisericii face parte din
„dimensiunea slujirii aproapelui‖ şi constituie unul din aspectele principale
ale teologiei creştine contemporane, cu implicaţii tot mai profunde în cele
mai variate aspecte ale vieţii Bisericii, în special pe planul pastoraţiei şi al
apostolatului social. Simţământul dumnezeiesc al filantropiei şi al milei este
rodul unei îndelungate şi laborioase educaţii creştine, făcută cu tact şi cu
iubire fără margini de către cei rânduiţi pentru aceasta. Astăzi, mai mult ca
altădată, lumea secularizată, dominată de tehnologii, în care vieţuim, are
nevoie de umanizare, de milă şi iubire faţă de om, de filantropie.
Astăzi prin Asistenţă Socială se înţelege un ansamblu de instituţii, programe,
activităţi profesionalizate şi servicii specializate de protejare a persoanelor,
grupurilor, comunităţilor cu probleme speciale, aflate în dificultate, care din
diverse motive nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi
proprii, un mod normal, decent de viaţă. În acest context asistenţa socială
oferă sprijin pentru satisfacerea nevoilor umane, creşterea demnităţii şi a
capacităţii de autodeterminare a persoanelor asistate.
Biserica, deşi a rămas în acţiune doar cu latura sa duhovnicească, încearcă
să o revigoreze pe cea a asistenţei sociale. Ori, categoriile de beneficiari ai
asistenţei sociale sunt şi ai Bisericii: familiile sărace, minorii delincvenţi,
cuplurile dezorganizate, şomerii, tinerii neintegraţi, persoanele dependente
de alcool, droguri şi de alte vicii, cei cu deficienţe de sănătate, copii
abandonaţi, vagabonzii, batrânii neajutoraţi etc.
Principiul creştin este dragostea, care este trăită ca jertfă pentru
Dumnezeu şi cei din jur. Numai un creştin îmbisericit, trăitor conform
moralei divine, poate deveni un autentic asistent social. Numai prin prisma
valorilor creştine omul face totul din dragoste faţă de aproapele. Iar
credinţa în Dumnezeu se manifestă prin grija şi atitudinea faţă de cei din
jur: „Iubeşte pe aproapele ca pe tine însuţi‖ (Galateni 5, 14), căci nimeni nu
poate să-l iubească pe Dumnezeu înainte de a-şi iubi aproapele: ‖Iubiţilor,
să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel
ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este
iubire… Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte,
mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut,
pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Şi această
poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele
său.‖ (I Ioan 4, 7-8, 20-21).
Trebuie să recunoaştem că la etapa actuală asistenţa socială este una dintre
premizele ce asigură bunul mers al societăţii democratice, deoarece
reprezintă un model specific de protejare socială a oamenilor şi drepturilor
lor. „Însă asistenţa socială realizată fără un sentiment de compasiune şi
dragoste faţă de aproapele este seacă în esenţă. De aceea, trebuie să existe
o strânsă colaborare între specialiştii de profil şi Biserică, pentru ca terapia
socială, fiind înduhovnicită, să aibă cele mai bune efecte‖ .

Rolul Bisericii într-o comunitate este foarte important! Într-o societate a
oamenilor care trăiesc mai mult sau mai puṭin o viaṭă spirituală,, preotul are
misiunea nobilă, creṣtinească, aceea de a se pune în slujba comunităṭii ṣi a
oamenilor aflaṭi în mare nevoie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ,,Aveṭi un
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