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1. Lucrați în asistență socială din
anul 1995, ce s-a schimbat între
timp ?
Anul 1997 a adus speranța că ”regimul
ocrotirii” unor categorii de minori Legea 3/1970, s-a încheiat prin
adoptarea de către Guvernul României
a Strategiei Guvernamentale privind
protecția copilului aflat în dificultate și a
constituit
premisa
realizării
și
implementării unui nou sistem.
Sistemul nou de ocrotire a copilului
creat prin restructurarea instituțiilor de
tip vechi, dezvoltarea de servicii
alternative de tip familial, prevenirea
abandonului, reforma cadrului juridic și
administrativ al drepturilor copilului
continuă și astăzi. O altă provocare
pentru mine a fost și fuzionarea
serviciilor sociale, respectiv comasarea
Direcției de Asistență Socială cu
Direcția pentru Protecția Copilului ceea
ce a devenit și numim astăzi Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului.
2. Care sunt proiectele la care ați
lucrat cu mult drag și spor ?
În primul rând proiectele privind
reforma în domeniul protecției copilului
și anume ”PHARE - COPII MAI ÎNTÂI”,
proiectele
privind
restructurarea
instituțiilor
rezidențiale
destinate
persoanelor cu handicap, proiectele din
programul de vecinătate România Moldova și Programul CES-RO 0042006, prin care s-au înființat servicii
sociale unice la nivel național cum este
cazul Centrului de tip respiro pentru

Polixenia Condrea
asistent social principal
Președinte Structura Teritorială
Vaslui a CNASR
persoana cu handicap (nov. 2005nov. 2007) sau unice la nivel
județean precum Centrul de zi
pentru copilul cu Sindrom Down
(nov. 2006-nov. 2007) și nu pot să
uit Centrul de urgență pentru
cuplul mama - copil, victime ale
violenței domestice (nov. 2005iul. 2007). Menționez acestea și
datorită faptului că mi-au oferit
satisfacții profesionale dar și
emoționale intense întrucât am
avut responsabilitatea de manager
de proiect.
3. Ce reprezintă asistența
socială pentru
dumneavoastră?
Asistența socială pentru mine
reprezintă un har și o misiune față
de oameni, clienții noștri care au
nevoie să fie sprijiniți și susținuți

atunci când apar dezechilibre în viața
lor. Rolul asistentului social în relația
de ajutor s-a schimbat în raport cu
evoluția serviciilor sociale din ultimele
decenii și anume, asistentul social
trebuie aibă noi capacități de acțiune
profesională în dezvoltarea resurselor
indivizilor și comunităților pe care
aceștia le deservesc. În prezent,
asistentul social este doar un” agent al
schimbării”. Voința de a interveni, de
a acționa a asistentului social este
dublată și de capacitatea, dorința
clientului de a-și mobiliza, canaliza
toate resursele pentru a se reechilibra
(a redobândi echilibrul interior al
existenței sale cât și echilibrul în
interacțiunea cu comunitatea /
societatea din care face parte
integrantă).
4. Sunteți de scurt timp
președintele structurii teritoriale
Vaslui a CNASR,
care sunt
planurile de viitor?
Mi-am propus să ne cunoaștem între
noi, toți asistenții sociali din această
asociație profesională de la nivel
județean, să ne implicăm în
problemele comunității unde locuim,
să ne îndreptăm mai mult atenția
către mediul rural și să sprijinim
dezvoltarea
serviciilor
sociale
primare, să dezvoltăm parteneriate
durabile
cu
organizațiile
nonguvernamentale, Asociații ale
părinților, sindicate și nu în ultimul
rând cu instituții publice.

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.

PAGE

2

“Toată țara în picioare pentru asistența socială”

Vă prezentăm succint principalele acțiuni care au avut loc în cadrul campaniei naționale, în
cursul lunii ianuarie :
Satu Mare - Colegiul Național al Asistenților Sociali din România- Structura Teritorială Satu Mare în
colaborare cu Consiliul Județean Satu Mare a organizat conferința ”Rolul asistentului social în furnizarea și
dezvoltarea serviciilor sociale din județul Satu Mare – oportunități și provocări” Evenimentul a avut loc
pe data de 19 ianuarie 2018, ora 10:00 la Consiliul Județean, Sala Mare.
Scopul acestui eveniment este de a valoriza profesia de asistent social și de a atrage atenția despre nevoia
angajării asistenților sociali în cadrul serviciilor sociale, mai ales în mediul rural, unde problemele sociale
sunt tot mai multe.
La această conferință au participat președintele CNASR, Buzducea Doru, vicepreședinții Cristian Roșu,
Ioan Durnescu, secretarul executiv Diana Cristea precum și asistenții sociali, primari din judet,
reprezentanți ai instituțiilor publice locale care au în subordine servicii de asistență socială și ONG-uri.

“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.

”Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială”
Comunicat de presă
Este momentul acela din an când poți să-i mulțumești unui asistent social!
București, 15 ianuarie 2018 – Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) dă startul
ediției cu numărul cinci a ”Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială”.
Este deja al cincilea an în care Colegiul Național al Asistenților Sociali organizează Gala Națională a
Excelenței în Asistență Socială. Pe 20 martie 2018, la Ateneul Român, vom celebra împreună, de Ziua
Mondială a Asistenței Sociale, pe cei mai merituoși asistenți sociali din țară, dar și personalitățile care s-au
remarcat în susținerea profesiei de asistent social. Recunoașterea publică, rezultatele profesionale
deosebite, constituirea de modele de urmat și contribuția la promovarea imaginii profesiei, vor stabili și anul
acesta câștigătorii! Gazdă a evenimentului va fi cea care a sprijinit gala încă de la prima ediție, Andreea Marin
-Ambasadorul Excelenței în Asistență Socială. La ediția din acest an vom avea parte de muzică pentru suflet
și din suflet a Alexandrei Ușurelu și Muse Orchestra iar captivantele acorduri ale violonistei Rusanda Panfili
alături de cei 4 muzicieni internaționali ce formează Panfili & Friends ne vor fascina și ne vor duce într-o
lume de poveste despre frumosul și generozitatea din om. Specificul domeniului în care asistenții sociali își
desfășoară activitatea zi de zi, face ca aceștia să se confrunte cu probleme complexe, dificile, de cele mai
multe ori situații limită. Totuși, ei nu renunță la luptă și încearcă să găsească soluții reale la problemele
sociale identificate.
Gala este despre și pentru asistenții sociali, așa că nominalizați-i pe cei mai buni!
Regulamentul Galei și formularul de înregistrare pot fi descărcate de pe site-ul gala.cnasr.ro
În perioada 15 ianuarie – 4 februarie 2018 se pot face înscrieri/nominalizări.

FINANȚĂRI
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19593/poca-alocarea-pe-apelul-adresat-capacitatii-ong-urilor-si-partenerilor-sociali-a-fostsuplimentata-71-de-proiecte-vor-intra-in-contractare-in-perioada-urmatoare
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19573/am-pocu-a-lansat-ghidul-solicitantului-implementarea-strategiilor-de-dezvoltarelocala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19674/am-pocu-a-publicat-lista-finala-a-cererilor-de-finantare-aprobate-pe-apelul-romania
-start-up-plus
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19640/oportunitati-de-finantare-pentru-start-up-urile-din-4-regiuni
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19644/surse-de-finantare-pentru-luna-ianuarie-2018
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19522/pocu-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-servicii-sociale-pentrupersoanele-fara-adapost

NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – modificări (Legea nr. 19/2018)
https://www.universuljuridic.ro/legea-17-2000-privind-asistenta-sociala-a-persoanelor-varstnice-modificari-legea-19-2018
Link-uri utile:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/asistenta-sociala/servicii-sociale-si-incluziune-sociala

Ce spun alții despre noi

1.Sistemul de asistență socială consumă o mare parte din bugetul județean, cum vă explicați că înțeleg cetățenii acest
lucru și cât de eficient credeți că este? Descrieți rolul pe care credeți că îl are asistentul social în tot acest sistem.

Sorin Brașoveanu
Președinte Consiliul
Bacău

Dacă ne raportăm doar la cifre, peste 50% din Bugetul Consiliului Județean alocat DGASPC reprezintă transferurile de la MMJS
pentru drepturile persoanelor cu dizabilitați. Diferența de buget acoperă costurile de funcționare pentru serviciile sociale
specializate existente și sumele alocate secțiunii de dezvoltare - proiectele pentru dezvoltarea de noi servicii și măsuri de
asistență socială. Trebuie să avem în vedere și faptul că, anual, serviciul județean de asistență socială – DGASPC Bacău asigură
servicii pentru aprox. 20.000 de persoane (copii, tineri, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victime ale violenței
domestice, etc).

Totuși, când vorbim despre servicii sociale necesare pentru a preveni apariția problemelor sau pentru a depăși situația de
vulnerabilitate;
este dificil de evaluat eficiența.
- consilier - asistă beneficiarii să se descurce mai bine în societate, să-și
De regulă, ne raportăm la câțiva indicatori,
respectiv:
schimbe comportamentul, să învețe să depășească situațiile problemă.
- număr de copii/persoane adulte cu dizabilități, în dificultate, care nu ajung în În cadrul serviciilor sociale specializate de la nivel județean, rolul asistentului
sistemul de protecție specializată și rămân în familie cu sprijin din partea social se definește prin raportare la specificul serviciului social (centru de zi/
asistenților sociali din cadrul primăriilor sau din partea ONG-urilor;
centru de recuperare/servicii rezidențiale/echipa mobila de intervenție la
- număr de servicii acordate copiilor/persoanelor adulte cu dizabilități pentru a domiciliu), ținând cont de faptul că face parte dintr-o echipă multidisciplinară și
intersectorială.
preveni instituționalizarea;
- număr de copii/tineri/persoane adulte reintegrați/e în familie sau integrați 2.Dialogul social european se referă la discuții, consultări, negocieri și
socio-profesional.
acțiuni comune care implică organizații ce reprezintă cele două părți
Despre eficiența utilizării bugetelor putem vorbi atunci când indicatorii ale industriei (angajatori și lucrători). Ați avut sau planificați pentru
menționați sunt mai mari ca valoare comparativ cu indicatori cum ar fi numărul următoarea perioadă acțiuni referitoare la dialogul social cu asistenții
de intrări în sistemul de protecție specială (copii și adulți). În acest caz, vorbim sociali sau angajații din sistemul județean de asistență socială? Ce
despre rolul deosebit de important al asistentului social, membru în echipa teme ați abordat/ credeți că ar trebui abordate?
comunitară (asistent social, asistent medical comunitar/mediator sanitar, Începând cu anul 2003 am dezvoltat dialogul și colaborarea cu angajatorii, odată
consilier școlar/mediator școlar).
cu înființarea serviciului de asistență și sprijin pentru integrarea socioPrin activitățile pe care le derulează în mod constant în comunitate și în profesională a tinerilor din sistemul de protecție socială. Nu a fost un proces
parteneriat cu ceilalți lucrători comunitari și profesioniști în/din afara ușor. Ne-am confruntat cu prejudecățile angajatorilor privind copiii din sistemul
comunității, asistentul social contribuie în special la creșterea accesului la de protecție și, ulterior, adulții cu dizabiliăți, dar totodată ne-am învățat și
servicii sociale de bază pentru persoanele vulnerabile din comunitate și lecțiile privind pregătirea acestora pentru ceea ce înseamnă responsabilitatea
prevenirea situațiilor care conduc la instituționalizare.
unui loc de muncă și a unui trai independent.
În practică, munca asistentului social depășește cu mult limitele birocratice ale În ultimii ani aceste întâlniri s-au derulat și în cadrul unor proiecte
cadrului legislativ. Astfel, asistentul social în cele mai multe dintre comunitățile implementate de DGASPC (Paşi către autonomie; Egalitate de șanse a grupurilor
rurale este cel care mediază relațiile din cadrul familiei, mediază relația cu vulnerabile pentru accesul la educație și pe piața muncii și SUPORT- susținerea
instituțiile ( medic, școală, preot, primărie, poliție) și comunitate.
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în Regiunea Nord-Est; Centrul de resurse
Prin urmare, putem spune ca asistentul social îndeplinește în comunitate o pentru tineri în situație de risc), temele abordate fiind:
multitudine de roluri:
Integrarea socio-profesională a tinerilor proveniți din sistemul de
- facilitator: intermediază și facilitează accesul beneficiarilor la servicii protecție a copilului: oportunități, bariere, consecințe;
sociale de bază sau alte resurse;
Forme alternative de angajare a grupurilor vulnerabile (tineri din sistemul
- mediator în relația dintre beneficiar și alte instituții, profesioniști;
de protecție, persoane adulte cu dizabilități, persoane de etnie romă).
- educator – transmite beneficiarilor cunoștințe, abilități și deprinderi

Ce spun alții despre noi
Promovarea măsurilor privind ocuparea persoanelor din categoria
grupurilor vulnerabile, prezentarea de bune practici europene ce vizează
crearea oportunităților de muncă și micșorarea ponderii asistenței pasive;
Interacțiunea cu angajatorii se realizează și prin participarea la Bursa locurilor de
muncă, eveniment organizat periodic de către AJOFM Bacău. Tinerii, persoanele
cu dizabilități participă însoțiți/e de asistenții sociali și alți specialiști, aceștia din
urmă asigurând suportul necesar în pregătirea documentelor și în dialogul cu
potențialii angajatori. Este important să menținem și să dezvoltăm acest dialog și
să identificăm împreună, pe baza legislației existente, cele mai bune măsuri care să
faciliteze integrarea socio-profesională a tinerilor și a persoanelor cu dizabilități.
În această relație Consiliul Județean – Asistența socială - Angajator este important să
introducem și Educația. Integrarea profesională a beneficiarilor de servicii sociale
depinde și de modul în care pregătirea școlară este adaptată cerințelor
angajatorilor.

Județean Bacău și Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia. Ca urmare
a acestei hotărâri se va înființa acest consiliu al organizațiilor de tineret care,
sub supravegherea și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău, va
coordona activitatea de selecție, monitorizare și promovare a proiectelor
desfășurate în interesul și pentru rezolvarea problemelor tinerilor din Județul
Bacău.
Totodată în Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău (2009-2021, versiunea
2016) s-au propus o serie de măsuri/proiecte: Construcție centru socio-cultural și
informațional pentru tineret(Bacău); Transformarea Cinema Orizont (Bacău) în
centru cultural şi hub de tineret; PREVENT 2020, prevenirea consumului de
tutun, alcool, droguri în rândul copiilor și tinerilor; Incluziunea socială a tinerilor
în dificultate prin servicii integrate.

4. Știind că DGASPC se află în subordinea Consiliului Județean, în ce
mod ați putea oferi sprijin pentru atragerea de fonduri europene
3.Tinerii NEETS constituie una dintre prioritățile naționale (prin pentru această instituție? Ați aplicat sau urmează să aplicați proiecte în
programul de guvernare) dar și europene. Tânărul NEET este definit acest sens?
ca fiind acel tânar cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani care nu are
loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la DGASPC Bacău a beneficiat întotdeauna de susținerea Consiliului Județean Bacău
activități de formare profesională. Ce pachet de măsuri ați gândit pentru toate proiectele depuse spre finanțare și vorbim de peste 30 de proiecte.
împreună cu echipa Consiliului Județean pentru acesția, dar și pentru În prima sedință a Consiliului Județean Bacău s-au aprobat 4 proiecte care vor fi
tineri în general? Aveți un fond alocat pentru tineri în vederea depuse de DGASPC Bacău.
Valoarea totală a acestor proiecte depășește 3 milioane de euro. Se vor crea 15
îmbunătățirii situației lor?
locuințe protejate și 4 centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu
Tinerii NEETS au intrat în atenția Consiliului Județean Bacău odata cu realizarea scopul îmbunătățirii calității vieții acestora și prevenirea instituționalizării. 90 de
proiectului „Centrul de resurse pentru tineri în situație de risc” finanțat din persoane cu dizabilități aflate în prezent în două instituții rezidențiale de tip vechi
Granturile SEE. Acest proiect implementat prin DGASPC Bacău, a avut ca (CRRN Răcăciuni și CRRPH Comănești) vor fi dezinstituționalizate în cele 15
obiectiv îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor în situații de locuințe protejate și vor beneficia de serviciile furnizate în centrele de zi alături
risc din județul Bacău, inclusiv a tinerilor NEETS. Tinerii au fost identificați prin de 120 de persoane cu dizabilități din comunitate (30 de persoane adulte cu
munca din casă în casă a echipei de proiect. Astfel, s-a creat o bază de date cu dizabilități * 4 centre de zi).
tineri NEETS din 35 de comunități din județul Bacău și o platformă online în care Complementar cu aceste 4 proiecte se intenționează depunerea a altor 4
au fost încărcate CV-urile acestor tineri și informații despre locurile de muncă proiecte pentru a asigura funcționarea noilor servicii sociale.
existente în fiecare dintre cele 35 de comunități. Ulterior, au fost incluși în Orice finanțare care va fi lansată și va finanța obiective/priorități din Strategia
activități de consiliere și orientare vocațională, cursuri de calificare profesională, județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 va fi luată în considerare.
activități de dezvoltare personală, acompaniere și suport pentru angajare. La Atenția Consiliului Județean Bacău se îndreaptă și spre susținerea autorităților
publice locale pentru accesarea finanțărilor europene cu scopul dezvoltării
finalul proiectului aproximativ 100 de tineri s-au angajat.
În continuare, activitățile acestea se vor realiza prin Compartimentul de resurse serviciilor sociale.
pentru tineri în situație de risc din cadrul Centrului multifuncțional pentru tineri Fie că vorbim așadar, despre finanțările alocate prin intermediul Legii nr.
350/2006, de proiecte pentru integrarea în societate a tinerilor din categorii
în dificultate “Henri Coanda”.
O alta experiență pozitivă pentru această componentă a fost implementarea vulnerabile sau de servicii sociale care sprijină persoanele cu dizabilitati, paleta
Proiectului ”Învăț, Știu, Pot - atelier de formare în ocupația de coafor”. În cadrul obiectivelor și priorităților Consiliului Județean Bacau și a DGASPC este amplă și
reflectă eforturile noastre comune. Din experiența multor ani de colaborare, am
acestui proiect au fost calificați 22 de tineri cu oportunități reduse.
Județul Bacău alocă din bugetul propriu fonduri în conformitate cu Legea 350 din capătat convingerea că cele doua instituții acționează ca un singur organism atunci
2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate când este vorba despre îmbunătățirea, în orice fel, a calității vieții celor care au
pentru activități nonprofit de interes general. Prin metodologia adoptată prin HCJ într-adevăr nevoie. Iar comunitatea județului nostru știe că suntem întodeauna
a Consiliului Județean Bacău se reglementează condițiile de participare, în vederea prezenți acolo unde putem oferi ajutor.
finanțării proiectelor depuse. Solicitanții au la dispoziție ghiduri specifice pentru
trei domenii de activitate prevăzute în metodologia generală, acestea fiind:
domeniul social, domeniul cultural și domeniul sportiv.
Din anul 2018 se va introduce și domeniul tineret, ce va sprijini finanțarea
proiectelor adresate problemelor specifice tinerilor. Atribuirea finanțărilor se
face prin selecție pe criteriul competitivității, în limita fondurilor alocate din
Aşteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră
bugetul Județului Bacău.
în legătură cu informațiile pe care doriți să le
Problemele tinerilor sunt sprijinite financiar și de Legea tinerilor nr. 350/2006.
regăsiți în viitoarele ediții ale newsletter-ului.
Respectând prevederile acestei legi, Consiliul Județean Bacău alocă în buget sume
pentru Fondul destinat activităților de tineret iar prin HCJ nr.87 din 16.06.2016 s-a
aprobat constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul
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