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Unu’ mai muncitor(esc)
editorial

Fiindcă luna mai a debutat cu o zi liberă... la muncă, voi aborda în cele ce urmează
câteva aspecte care vizează profesia noastră: munca și clienții serviciilor noastre,
adică asistații sociali. Știu, sunt subiecte grele, ați putea spune, judecând după nivelul
discursului public din ultimul deceniu.
Deși am precizat ca unul dintre aspectele abordate va fi munca, voi porni, totuși, de la
ideea deja consacrată conform căreia asistența socială încurajează “nemunca”.
Uitându-ne cu atenție la ultima decadă a perioadei post-aderare UE (ups, avem doar
11 ani!), există un consens generalizat asupra faptului că avem un sistem social prea
generos, care îi favorizează pe cei care nu vor să muncească. Nu voi insista prea mult
asupra acestei percepții, ci voi puncta doar un singur aspect: termenul „nemuncă” nu
poate fi găsit în nici un dicționar, eroarea nefiind doar una lingvistică, realitatea pe
care acest cuvânt pretinde că o descrie fiind și ea inexistentă, la rândul ei, ca și
cuvântul însuși.

Luxul nepermis – locurile de muncă

Tristul motiv pentru care avem atât de puține persoane reintegrate în câmpul muncii
nu este legat de cuantumul venitului minim garantat sau a indemnizației de șomaj, ci
de o realitate mult mai sumbră: precaritatea locurilor de muncă. Cei mai mulți dintre
cei aflați în această stare, sunt așa pentru că nu există locuri de muncă sau pentru că
nu există locuri de muncă suficient de atractive.
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Să nu uităm că suntem pe o piață liberă, bazată pe cerere și ofertă, iar dacă una dintre
ele nu se suprapune peste cealaltă, poate mai trebuie ceva modificat la ofertă ca să
devină și mai atractivă (valoarea salariului, includerea sau decontarea transportului).

Marele venit minim
Dacă ar fi să punctăm celebrul V.M.G. ar fi că acesta, la nivel de principiu, ar
trebui să asigure nevoile de bază ale unei familii; practic este o sumă de bani care
să asigure masa și casa cuiva.. nu la un hotel de patru sau cinci stele, dar nici pe
stradă sau în canale. După cum spunea un celebru prezentator tv: dacă vrei sa
muncești – muncește și îți vei permite mult mai multe (să călătorești, să iei masa
la un restaurant, să cumperi produse de calitate superioară), dacă nu vrei să
muncești (am explicat mai sus motivele), vei sta acasă (dacă o ai), dar nu vei
putea să te bucuri de alte plăceri, pe care, de altfel, nici cei care muncesc peste
program nu le au.
Cât de realistă este imaginea unei familii cu cinci membri, care este nevoită să se
descurce cu numai cinci sute și ceva de lei și ai cărei membri refuză un loc de
muncă? La nivelul acesta de venit, valoarea marginală a oricărui leu suplimentar
câștigat este enormă.
În speranța că nu ați avut „1 Mai muncitoresc” vă doresc “La mulți ani voioși”,
fiindcă toate’s mai simple cu voie bună!

Economia socială să devină mijloc și nu scop,
scopul să rămână mereu binele beneficiarului!

Georgiana Ioja
asistent social specialist
Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, Bacău
Despre economia socială

În contextul provocărilor economice și demografice se observă că
sustenabilitatea sistemelor de protecție socială este pusă la grea
încercare. Acest termen umbrelă de „sistem de protecție socială”
cuprinde totalitatea instituțiilor și a măsurilor care urmăresc eliminarea
vulnerabilităților indivizilor, vulnerabilități care nu sunt intrinseci, ci sunt
create de unul sau mai mulți factori.
Factorii care determină vulnerabilitățile devin de cele mai multe ori
determinanți ai înființării instituțiilor care, prin scopul lor, dezvoltă
servicii sociale pentru diverse categorii de beneficiari, urmărind
satisfacerea unor nevoi comune. Așa își pornesc activitatea și
organizațiile nonguvernamentale, în baza unor nevoi identificate în
comunitate sau prin observarea imposibilității altor instituții de a
satisface toate cererile și nevoile existente.
Punctul de cotitură în desfășurarea ulterioară a activităților sociale ale
ONG-urilor este, și probabil va rămâne, sustenabilitatea, pentru că de cele
mai multe ori resursele financiare disponibile nu sunt suficiente și fac
acest proces de durabilitate extrem de incert.

economia socială se
bazează pe solidaritate și
implicare individuală;
generează slujbe de bună
calitate și un nivel de viață
mai bun; joacă un rol
important în dezvoltarea
locală și coeziunea socială;
este responsabilă social;
este un factor de
democrație, etc. (cf. Legii
219/2005 privind economia
socială).

Printre modalitățile cele mai noi de sustenabilitate a propriilor activități și
servicii, ONG-urile pun în practică ceea ce se numește economie socială.
Analizând principiile solidarității se pot deduce motivele pentru care ONGurile, care joacă roluri importante în protecția socială, aleg această metodă ca
sustenabilitate.

Model de bună practică în economia socială – când se îmbină utilul cu
plăcutul
Denumită generic Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, această
instituție, inițiată în anul 2012, a ajuns la capacitatea la care poate oferi
numeroase tipuri de servicii sociale și nu numai, persoanelor aflate în
dificultate, cumulând un număr total de peste 150 de beneficiari direcți.
Activitatea de îngrijire vizează două categorii de beneficiari, vârstnici și copii,
îngrijiți în centre rezidențiale, la domiciliu și în centre de zi.
Cei 100 de vârstnici din Centrele social-medicale rezidențiale (din care 5 cazuri
sociale), 40 de copii de la Centrele de zi (serviciu gratuit) și 20 de vârstnici
îngrijiți la domiciliu (serviciu gratuit), sunt susținuți de 60 de angajați la care
se adaugă numeroase cadre didactice voluntare implicate în educația slujirii
aproapelui din cele 4 Centre de Creație, artă și tradiție populară și cele 3
Centre de tineret și voluntariat, care oferă anual peste 300 de tineri voluntari
la toate activitățile sociale de la Hârja.
Instituția în activitatea sa de purtare de grijă a celorlalți, s-a aflat de multe ori
în dificultăți financiare, fapt care a dus la obligativitatea identificării și a
punerii în practică a numeroase activități de economie socială: atelier de
lumânări decorative, de pictat icoane pe sticlă, de olărit, de sculptură, fermă
de animale, seră de legume, patiserie și brutărie, atelier de spălătorie și
curățătorie haine bisericești, cât și atelier de croitorie și broderie tradițională.
Cele mai multe ateliere de economie socială de la Hârja s-au dezvoltat din
necesitatea realizării schimbului intergenerațional dintre vârstnici și copii în
cadrul componentei de terapie ocupațională și ergoterapie. Astfel că, atelierul
de lumânări decorative, de pictat icoane pe sticlă, de olărit și de sculptură își
derulează activitatea de aproximativ patru ani, moment din care, atât copiii
centrelor de zi, cât și vârstnicii instituționalizați și-au perfecționat
îndemânarea, realizând astăzi produse care sunt date spre vânzare. Această
muncă de echipă, unde copiii vin cu creativitatea, iar vârstnicii cu experiența,
generează 2 idealuri de mare valoare pentru orice instituție de ocrotire:
redobândirea sentimentului utilității și al apartenenței la grup a beneficiarilor
și sustenabilitate pentru viitor.
Produsele finale, concretizate în lumânări decorative parfumate, icoane
pictate pe sticlă, oale și ulcele din lut și argilă și icoane sculptate în lemn, date
spre vânzare, produc surse de venit ce permit încadrarea acestor activități ca
fiind specifice economiei sociale.
Toate acestea au făcut din Hârja un etalon al calității în domeniul asistenței și
economiei sociale, instituția devenind mai mult decât un simplu ONG, astăzi
vorbindu-se despre Complexul de servicii social-filantropice de la Hârja.

Serviciile furnizate
asigură beneficiarilor
o îngrijire integrată,
bio-psiho-sociospirituală, scopul final
fiind creșterea calității
vieții acestora.

atelierele de
economie socială
de la Hârja s-au
dezvoltat din
necesitatea
realizării schimbului
intergenerațional
dintre vârstnici și
copii

2 idealuri de mare
valoare pentru orice
instituție de
ocrotire:
redobândirea
sentimentului
utilității și al
apartenenței la grup
a beneficiarilor și
sustenabilitate
pentru viitor

”CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FORMELOR
INDEPENDENTE DIN ASISTENȚA
SOCIALĂ”
EDIȚIA A VI A, 9 IUNIE 2018, ALBA IULIA
Îmi place să cred că profesia liberală, pentru asistentul social, este un examen de maturitate
profesională, este un avantaj, este o opțiune. Personal, m-am folosit de această posibilitate
profesia liberală, pentru pentru a mă repoziționa ca și asistent social și pentru a explora la maxim opțiunea de a
asistentul social, este un profesa sub o formă independentă de exercitare a profesiei.

examen de maturitate
profesională

am identificat o
necesitate de a
împărtăși din
experiența noastră și
de a da soluții colegilor
care nu reușesc să
dezvolte acest mod de
a profesa

Interesul pentru a deschide o formă independentă, un cabinet individual sau o societate
civilă, nu este foarte mare în comunitatea asistenților sociali, afirmație bazată pe raportul
dintre numărul formelor independente deschise și numărul asistenților sociali din România
sau al asistenților sociali care dețin treapta de competență principal. Motivele acestui așa zis
dezinteres are legătură cu pragmatismul celor care profesează, care aleg stabilitatea
financiară și încearcă să evite riscul unor perioade fără venituri. De altfel, accesul la piața
liberă a serviciilor profesionale este uneori greoi, se bazează pe recomandări, pe o anumită
prestanță a asistenților sociali, dar și pe disponibilitatea acestora de a face munca cerută de
un contract, într-un anumit timp și o anumită locație.
În acest context se naște evenimentul pe care îl replicăm an de an: Conferința Națională a
formelor independente din asistența socială. Evenimentul ajunge la a șasea ediție, un motiv
de bucurie și împlinire în plus a asistenților sociali care se arată preocupați de profesia
liberală. Conferința este în primul rând o întâlnire, o reuniune sau o modalitate de a aduce în
același loc, un grup restrâns de practicieni din asistența socială, care sunt interesați de a
deschide sau care au reușit să deschidă o formă independentă de exercitare a profesiei.
De când am inițiat acest eveniment (2013), am identificat o necesitate de a împărtăși din
experiența noastră și de a da soluții colegilor care nu reușesc să dezvolte acest mod de a
profesa. Temele alese pentru Conferințe încearcă să aducă răspunsuri la întrebările
asistenților sociali legate de profesia liberală și în același timp, să stimuleze asistenții sociali
interesați pentru a face pasul înainte, să armonizeze practicile și experiențele profesionale
specifice, să ofere o alternativă la contractul individual de muncă.

Voj Ioan Marius,
Asistent social principal,
Președinte al Asociației
Mentor în munca socială

Pentru acest an, am pregătit două secțiuni diferite:
În prima parte a zilei între orele 9:00 - 13:00 se va desfășura ”Conferința Națională a

formelor independente din asistența socială – Ediția a VI – a”.
elementele ce țin de
definirea profesiei
liberale, cadrul de
funcționare și
elemente privind
ofertarea și
contractarea
serviciilor
profesionale

actul profesional al
asistentului social,
deținerea
competențelor
necesare, realizarea
completă, încheierea
valabilă și legală a
actului profesional

Aici dorim să abordăm patru teme de interes pentru asistenții sociali. Într-o primă
prezentare vom parcurge elementele ce țin de definirea profesiei liberale, cadrul de
funcționare și elemente privind ofertarea și contractarea serviciilor profesionale.
În a doua prezentare ne vom referi la actul profesional al asistentului social, la elemente
ce țin de deținerea competenței necesare, realizarea completă, încheierea valabilă și
legală a actului profesional.
În a treia prezentare vom aborda subiectul ”etici și valori în intervenția asistentului
social”, iar în ultima intervenție vom aborda tema ”valoarea serviciilor profesionale”.
În a doua parte a zilei, între orele 14:00 – 18:00 va avea loc un Workshop cu tema:
”Experiențe noi în profesia liberală”, în care asistenții sociali vor descrie experiența
proprie dobândită în cadrul cabinetelor individuale sau a societăților civile de asistență
socială.
Din istoricul evenimentului, statistica participării la eveniment arată astfel: la ediția I –
2013 au fost prezente 13 forme independente și 34 de asistenți sociali, la ediția II – 2014
au fot prezente 7 forme independente și 23 de asistenți sociali, la ediția III – 2015 au fost
prezente 6 forme independente și 34 de asistenți sociali, la ediția IV – 2016 au fost
prezente 9 forme independente și 40 de asistenți sociali, iar la ediția V – 2017 au fost
prezente aproximativ 10 forme independente și 27 de asistenți sociali.
Evenimentul a câștigat de-a lungul timpului câțiva prieteni apropiați, care ne onorează
cu prezența și sunt alături de noi an de an. Le mulțumim pe această cale fiecăruia, îi
așteptăm la Alba Iulia la fiecare eveniment, căci pentru asistenții sociali care profesează
și gândesc liberal am creat evenimentul.
Conferința este un eveniment organizat de Asociația Mentor în munca socială, în calitate
de furnizor avizat de formare profesională a asistenților sociali, în parteneriat cu
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Evenimentul este creditat de către
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România cu două credite profesionale pentru
”Conferință” și alte două credite profesionale pentru ”Workshop”.
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INTERVIURI CU ASISTENȚII SOCIALI

Gânduri către Celălalt

Aș vrea să pot să nu mai fiu.
Aș vrea să plec, dar încă-s viu
Te chem alături, continui să zidesc,
Pătrundem zilnic taina a tot ce-i omenesc
Și am găsit... ce bine c-am găsit un numitor comun...
E o fereastră mică pe care-i scris: OM BUN!

ECATERINA CROITOR

Sunt Croitor Ecaterina. Mi-am început cariera profesională în domeniul asistenței sociale acum 20 de
ani. Sunt căsătorită, am un copil, soț, un părinte din cei doi mai e în viață, am surori, colegi,
colaboratori, amici – nu prea mulți și o mână de prieteni. Am și un câine. Am trăit bucuriile – și mici și
mari, cu aceeași intensitate cu care mi-am trăit și deziluziile. Sunt un OM VIU.
Am absolvit studii superioare, aprofundate (master) și postuniversitare în domeniul asistenței sociale.
Am absolvit doctoratul în Filosofie (Magna cum laude) și continui să învăț. În prezent urmez o școală de
psihoterapie integrativă, psihotraumatologie și un doctorat în domeniul ”Sociologie”. Învăț din cărți,
din practică, din experiențe de tot soiul, de la mentori și beneficiari. Îmi ascult inima. Și când bate mai
tare decât de obicei mă opresc să o înțeleg.
În prezent sunt lector univ. dr. la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava unde susțin cursuri și seminarii
la Specializarea Asistență Socială (licență) și dețin un Cabinet Individual de Asistență Socială.
N-am achiesat niciodată la ideea atât de des invocată că profesia de asistent social e acea profesie
specială prin care tu (ca specialist) îi ajuți pe ceilalți, îi mângâi și îi duci pe un tărâm al făgăduinței. Nici
la ideea că asistența socială se face cu sufletul. Pe de altă parte, nu cred nici în ruptul capului că poate
fi oricine asistent social. Dar susțin ideea că orice profesie (confirmă Dicționarul explicativ al limbii
române!!!) presupune un complex de cunoștințe și deprinderi practice care îți permit o dată cu inserția
pe piața muncii să devii (mai) responsabil social. La fel ca într-o căsătorie care la început e lapte și
miere, și debutul în asistența socială a însemnat (poate pentru mulți dintre noi, asistenții sociali)
dorința de a face bine și credința că toate poveștile au sfârșit fericit. Dar ce e bine pentru mine e bine și
pentru beneficiarul meu? Cât mi se permite imixtiunea în viața Celuilalt, oricine ar fi el? Și când vorbim
despre finaluri fericite... Fericite pentru cine?!? Ca să găsești răspunsuri la astfel de întrebări studiezi,
aplici și iar studiezi, îi întrebi pe ceilalți (intervizare), te lași învățat/îndrumat (supervizare) și mergi
înainte. Și constați că asistența socială e o profesie ca oricare alta. Îți place sau nu. Dacă îți place, ai
șanse să faci performanță, dacă nu-ți place și totuși continui să profesezi, vei ajunge să te plângi că
șeful e incompetent, că beneficiarii sunt aroganți și needucați, că salariile sunt mici iar tu ești un
nedreptățit.
În viață facem alegeri. Și profesia e o alegere. Și chiar dacă alte vise aveai la început de drum, Tu, tânăr
asistent social, fii inovativ, observă, analizează, învață să înțelegi nevoile celorlalți. Învață să
interpretezi legile care guvernează domeniul pentru a ști cum să-ți construiești intervențiile. Asistența
socială înseamnă ACȚIUNE. A ta și a beneficiarului tău. Nu doar a ta!

Dacă mă uit în urmă, constat că sistemul de asistență socială a evoluat într-un sens care demonstrează,
după părerea mea, responsabilitate socială. Și asta mă face să fiu optimistă. Mă face să vreau să continui.
Dar mai și oftez. Pentru că asistența socială poate fi limitată de legislație (uneori) prea rigidă, de resurse
insuficiente, de nepăsarea unora (beneficiari sau nu!). Și mă bucur des. Cu fiecare pas făcut către
cunoaștere. Cu fiecare ocazie însoțită de zâmbet, sau lacrimi, sau scrâșnet din dinți, optimism sau
dezamăgire – în care Celălalt – beneficiarul meu, conștientizează încă puțin că POATE (are potențial), că
E NECESAR să producă schimbare în propria sa viață.
Cam asta e asistența socială... și după 20 de ani și mii de gânduri ce mi-au trecut prin minte să o
abandonez... rămâne, totuși, prima dragoste! Pentru că VALORI precum încredere, integritate,
compasiune, respectarea normei sociale, perseverență, empatie, sunt cele care ne guvernează existența!

Evenimente luna mai - în
sucursalele CNASR

Workshop ”Cum abordăm relația cu beneficiarii? Debut,
Evoluție, Încheiere”, organizat de Sucursala Teritorială
Bihor a CNASR, în perioada 7-10 mai 2018, activitate
creditată de CNASR cu un număr de 2 credite profesionale.

Seminar ”Familia în societatea contemporană” ediția a V-a,
organizat de către Sucursala Teritoriala Iași a CNASR,
activitate creditată de CNASR cu un număr de 2 credite

profesionale.

Atelier “Metode și tehnici de consiliere și suport pentru
migranți /imigranți/refugiați” organizat de Sucursala
Teritorială Constanța a CNASR, activitate creditată de CNASR
cu un număr de 3 credite profesionale.

Seminar ”Interesul superior al copilului” organizat de
Sucursala Teritoriala Vâlcea a CNASR, activitate creditată de
CNASR cu un număr de 2 credite profesionale.

Evenimente luna mai

În perioada 18-20
mai 2018 a avut loc
la București
întâlnirea
delegaților

Campania Toată țara în
picioare pentru Asistența
Socială:
21 mai 2018, județul Brăila s-a ridicat în picioare
pentru asistența socială – Stațiunea Lacu Sărat
din Brăila

International
Federation of
Social Workers
Europa. Printre

deciziile importante
menționăm
aprobarea
Programului de
Lucru pentru
perioada 2018-2019

Comisia de avizare si atestare profesionala a
analizat 8 dosare pentru obtinerea de credite
profesionale.

Alegeri au avut loc pentru

conducerea Structurii Teritoriale Satu Mare, a
Structurii Teritoriale Giurgiu și a Structurii
Teritoriale Dâmbovița.
Comisia de avizare si atestare profesionala a
analizat 80 de dosare pentru obtinerea
avizelor de exercitare ale profesiei.

Programul "DIALOGURI" – Povești de implicare
în voluntariat", 3 mai 2018
Evenimentul a fost organizat de Colegiul National
al Asistentilor in data de 3 mai 2018.
Invitații care au vorbit despre aceasta temă sunt
doi asistenți sociali implicați constant în
promovarea profesiei de asistent social: Vasile
Sorin Marinescu – Fundația Principesa Margareta
a României și Tatiana Duta – DGASPC Sector 6.

Asistenţii sociali înscrişi care au participat la
program, vor primi 1 credit profesional .

21 mai, CNASR
vizita delegației asistenților sociali din Armenia
discuțiile s-au îndreptat către înființarea unui
corp profesional de reprezentare a asistenților
sociali.

Reprezentanții CNASR s-au întâlnit în 08.05.2018 și 11.05.2018 cu
reprezentanții Ministerului Sănătății.
În cadrul întâlnirilor s-au discutat următoarele:
1. Corelarea treptelor de încadrare a asistenților sociali din unități sanitare indiferent de profil, în
conformitate cu treptele de competență profesională reglementate de CNASR.
2. Rolul activ al asistentului social în echipa multidisciplinară.
3. Disponibilitatea și expertiza CNASR, în calitate de autoritate română pentru reglementarea profesiei
de asistent social, pentru a participa la grupuri de lucru sau alte tipuri de evenimente care au impact
asupra rolului și activității asistentului social din unitățile sanitare, inclusiv de a participa la demersurile
de armonizare legislativă din domeniu.
CNASR dorește să continue întâlnirile cu reprezentanții Ministerului Sănătății pentru a promova și
susține asistenții sociali din unitățile sanitare.

Oportunități de finanțare
Apel de proiecte pentru Axa prioritară 2

”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”,
prioritatea de investiții 2.1. prioritatea de

investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.B
Incubatoare2 de afaceri.

Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri
publice SUERD - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
clădirile publice și sistemele de iluminat public.

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități
hwww.fonduri-structurale.ro

Așteptăm sugestiile și propunerile voastre în
legătură cu informațiile pe care vreți să le regăsiți
în viitoarele numere ale newsletterului
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