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Colegiul  Naţional  al  Asistenţilor  Sociali  din  România  a  fost  sesizat  cu  privire  la  declaraţiile  doamnei  Primar
General, Gabriela Firea, făcute în cadrul comandamentului de iarnă de la Primăria Municipiului Bucureşti cu privire
la soluţia oferită părinţilor care nu au cu cine lăsa copiii  în perioada în care şcolile şi  grădiniţele sunt închise:
organizarea, la nivelul scărilor de bloc, a unor grupuri de copii, care vor fi supravegheaţi de asistenţi sociali.
Referitor la aceste declarații, CNSAR dorește să clarifice aspectele legate de profesia de asistent social, deoarece,
din aspectele relatate în presă, există posibilitatea să conducă la  confuzie în rândul publicului, aducând prejudicii
imaginii  profesiei  de asistent social,  prin confundarea profesiei  de asistent social  cu o alte ocupații  – educator,
îngrijitor, supraveghetor – care sunt incompatibile cu pregătirea şi aria de competenţă a unui asistent social.

 În acest sens facem următoarele precizări cu privire la rolul și activitățile generale pe care le desfășoară asistentul
social:

 asistentul social pune în practică cunoștințele, normele și valorile asistenței sociale pentru a interveni și a
acorda asistență persoanelor sau comunităților, la cererea acestora sau ori de câte ori situația o impune;

 asistentul  social  participă  activ  la  elaborarea  și  aplicarea  politicilor  sociale  în  domeniu,  strategiilor  și
planurilor de acțiune la nivel local, județean, național și internațional, promovând bunăstarea socială;

 asistentul social identifică segmentul de populație ce face obiectul activităților de asistență socială;
 asistentul  social  identifică și  evaluează problemele socioumane dintr-o anumită regiune,  comunitate sau

localitate;
 asistentul  social  dezvoltă  planuri  de  acțiune,  programe,  măsuri,  activități  profesionalizate  și  servicii

specializate specifice domeniului;
 asistentul social sensibilizează opinia publică și o informează cu privire la problematica socială;
 asistentul  social  stabilește modalitățile  concrete de acces la  prestații  și  servicii  specializate  de asistență

socială pe baza evaluării nevoilor;
 asistentul social dezvoltă programe de cercetare științifică și formare profesională;
 asistenții sociali contribuie la consolidarea relațiilor dintre persoane cu scopul de a promova, reface, menține

și/sau îmbunătăți calitatea vieții persoanelor, familiilor, grupurilor, organizațiilor și comunităților;
 asistentul  social  sprijină  persoanele  asistate  în  eforturile  lor  de  a-și  identifica  și  clarifica  scopurile,  în

vederea alegerii celei mai bune opțiuni;
 asistentul social care activează în domeniul protecției copilului asigură prin activităţile pe care le desfăşoară

respectarea,  promovarea şi  garantarea drepturilor  copilului   așa  cum sunt  stipulate în  Legea 272/  2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 asistentul  social  are rolul  de a furniza părinților  și  copiilor  informații  și  asistență de specialitate fără a
substitui primordialitatea responsabilitații părinților privind creșterea, îngrijirea și supravegherea propriilor
copii.

Scopul  principal  al  activității  asistentului  social  este  acela  de  a  asigura  suport  profesionist  persoanelor  sau
comunităților  aflate  în  nevoie,  implicându-se  în  identificarea,  înțelegerea,  evaluarea  corectă  și  soluționarea
problemelor sociale.
În  acest  sens,  considerăm  ca  menționarea  în  spațiul  public  a  expresiei  „asistent  social”  trebuie  făcută  cu
responsabilitate și în cunoștință de cauză, pentru a evita afectarea imaginii profesiei de asistent social. 
Pentru informaţii referitoare la profesia de asistent social precum și despre Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
vă invităm să accesaţi site-ul www.cnasr.ro.
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