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1 an de newsletter CNASR!
Doru Buzducea
Președinte CNASR
A trecut un an de când noua echipă de conducere a CNASR și-a asumat prin Comisia
de Comunicare și Imagine un rol formativ, acela de a scoate pe piața editorială
Newsletter-ul CNASR, ca modalitate de a pune în pagină povești de viață ale
asistenților sociali care s-au remarcat în cariera profesională, de a intervieva lideri
comunitari care promovează și susțin profesia de asistent social, de a informa
comunitatea profesională cu privire la noutățile legislative ce apar în domeniu, de a
contribui astfel, prin conținutul său, la cunoașterea socială.
Cu o grafică frumoasă, cu interviuri luate profesioniștilor ce lucrează “la firul ierbii”,
cu editoriale ce transmit mesaje mobilizatoare, Newsletter-ul CNASR continuă
povestea asistenților sociali din România, o poveste ce a câștigat mult în ultima
vreme în notorietate, anvergură și prestigiu la nivel național.
Adresez mulțumiri și le urez succes celor care, prin angajament, devotament și
expertiză reușesc să dea viață lună de lună publicației noastre.
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OAMENI CARE ADUC SCHIMBĂRI

Sunt Monica Pîrvu și lucrez în domeniul asistenței sociale de mulți ani. Am început în
simțul comun, văzând o nevoie și dorind să intervin, cu toată inima. Studiile mele erau
direcționate într-o cu totul altă arie dar împreună cu câțiva prieteni, am început să lucrăm
voluntari într-o zonă defavorizată, adiacentă Brașovului. Am început, mișcați de copiii în
suferință și familiile pe care le găsiserăm acolo. Eram atunci, în anii 90 plini de entuziasm
și doream să schimbăm lumea. Acum știu că lumea nu a putut fi schimbată dar noi am
produs o mișcare care în primul rând ne-a schimbat pe noi.
Într-un anumit moment am înțeles că nu putem continua să facem lucruri bune fără să
studiem și fără să întelegem adânc ce se petrecea în societatea românească postcomunistă și cum ar trebui să facem ca să avem o reușită. Am început cu un curs de
lucrător social și în 6 luni mă consideram deja profesionistă. Lucrurile erau în mișcare și
nu m-au mai mulțumit, de aceea au urmat apoi anii de studii adevărate, la Facultatea de
Sociologie și Asistența Socială din Brașov, în prima generație de asistenți sociali iar apoi
Masterul în Sociologie în domeniul Politicilor Publice și Sociale.
Pasiunea mea a rămas aceeași - copiii aflați in dificultate, crescuți în familii
disfuncționale, captivi în capcane ale sărăciei și direcționați spre un viitor cenușiu.
În toți anii aceștia am învățat că ceea ce contează cu adevărat în munca noastră sunt
Oamenii.
Sunt Oamenii din echipa cu care lucrezi, cu dăruirea și perseverența din munca lor, sunt
Oamenii cu care ai contact tangențial zi de zi, studenții, practicanții, voluntarii care
exersează la noi abilități și se ascut profesional și Oamenii asupra cărora te focalizezi cu
munca ta, cu limitările, slăbiciunile și nevoile lor.

Monica Pîrvu
Asistent Social principal

(...) ceea ce am făcut nu a
fost nici spectaculos și nici
ușor, a fost uneori dureros
și de multe ori de
neînțeles. .

Munca unui asistent social este astfel, între Oameni și despre Oameni. Ceea ce facem noi
nu este despre mașinării sau mecanisme inginerești, nici despre matematici complexe
sau adâncimi neînțelese, este despre echipe puternice dar și despre cel de lângă tine care
printr-o intervenție potrivită este susținut, ghidat, încurajat și de ce nu, salvat.
Cred cu tărie că fiecare dintre noi, cei ce alegem să lucrăm în acest domeniu, avem o
chemare intrinsecă de a face bine, de a-i ajuta pe cei aflați in necaz și de aceea misiunea
mea prin Diaconia este să aduc zâmbete pe chipurile copiilor și schimbări durabile în
viețiile lor și a familiilor lor.
Coordonez în Asociația Diaconia Ajutor Internațional, de aproape 12
ani, echipa de lucru a Centrului de zi și ceea ce am dezvoltat aici,
împreună cu o echipă grozavă, a transformat oamenii și a schimbat
o întreagă comunitate.
Și da, am început să lucrăm intens într-o zonă săracă, cu mari nevoi,
comunitate tip ghetou, apărută într-o zonă limitrofă urbană imediat
după căderea comunismului, ca urmare a schimbărilor sociale și
economice. Și ceea ce am făcut nu a fost nici spectaculos și nici
ușor, a fost uneori dureros și de multe ori de neînțeles.
Munca unui asistent social este între Oameni și despre Oameni

Am desțelenit un pământ uscat și întărit și am udat cu
dragoste, compasiune dar și cu profesionalism și bune
practici pe care le-am studiat și pe unele chiar le-am creeat.
Sărăcia înseamnă să iți fie frig, să ai picioarele înghetate, să
simți foamea, să nu ai șansa să îți faci ghiozdanul în fiecare
dimineață și să mergi de mână cu mama la școală. Aceștia
sunt copiii cu care lucrăm și chipurile lor și poveștile lor ţi
se întipăresc în minte, ei sunt frumoşi si uneori sunt și
cuminţi.
Oamenii care m-au înconjurat au făcut să fie posibilă o
schimbare reală în întreaga comunitate. Și am început cu
copiii și cu școlile din zonă și cu părinții copiilor.
Și am văzut copiii crescând si transformându-se în oamenii
valoroși pe care îi doream, iar lucrul acesta ne-a dat de
fiecare dată putere să mergem înainte.
Și au fost Oameni lângă mine, asistenți sociali și pedagogi
sociali care s-au dedicat acestor transformări chiar dacă
costurile au însemnat nopți nedormite și tabere epuizante și
lacrimi șterse și părinți abrupți
Coordonez în Asociația Diaconia Ajutor Internațional, de
aproape 12 ani, echipa de lucru a Centrului de zi și ceea ce
am dezvoltat aici, împreună cu o echipă grozavă, a
transformat oamenii și a schimbat o întreagă comunitate.
Și da, am început să lucrăm intens într-o zonă săracă, cu
mari nevoi, comunitate tip ghetou, apărută într-o zonă
limitrofă urbană imediat după căderea comunismului, ca
urmare a schimbărilor sociale și economice. Și ceea ce am
făcut nu a fost nici spectaculos și nici ușor, a fost uneori
dureros și de multe ori de neînțeles.
Statistica pe care am facut-o la 11 ani de activitate a
Centrului Diaconia a dovedit un succes valoros. Am susținut
in programul nostru, de-a lungul acestei perioade aproape
300 de copii din care doar 24 au abandonat școala inainte de
terminarea gimnaziului. Un procent mai mic de 10 la sută,
este răsplata muncii și a colaborărilor valoroase pe care leam dezvoltat.

Acolo unde există dăruire schimbările devin
valoroase. Ele ne ajută să dăm mai departe
valori, crezuri și stabilitate, aduc un impact.

Contextul în care am realizat aceste lucruri este de
asemenea relevant, ne-am adresat unei comunității unde
în momentul începerii programului nu exista nici măcar o
singură persoană care să aibe mai mult de patru clase
absolvite iar 65 % dintre părinții copiilor din Centru erau
analfabeți.
Parteneriatul de mai bine de 10 ani cu Facultatea de
Sociologie și Comunicare Brasov, secția Asistența Socială
ne-a adus zeci de studenți practicanți iar unii dintre ei mai
târziu, voluntari.
I-am văzut pe acești tineri transformați descoperind
implicațiile muncii de asistent social. Unii au renunțat,
pentru că au înțeles la timpul potrivit că nu li se
potrivește, iar alții au mers înainte, au prins gustul muncii
cu Oamenii și au devenit mai buni.

Cred că ceea ce facem astăzi transformă mai departe
comunitatea, o face mai funcțională și mai puternică.

C.N.A.S.R.
reprezentare și luare de poziție
La solicitarea asistenților sociali care își desfășoară activitatea în
sistemul sanitar, CNASR a realizat un nou demers către Ministerul
Sănătății cu privire la proiectul de act normativ aflat în dezbatere pentru
modificarea și completarea Hotărârii nr. 153 din 29 martie 2018 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru
condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii
bugetare "Sănătate şi asistenţă socială

COMUNICAT - 17.07.2018
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România a fost sesizat cu privire la un
articol online, publicat de adevarul.ro, in data de 16.07.2018, în care se
menționează că asistentul social al Primărei Moldovița din județul Suceava avea
cunoștință de situația unei fete de 19 ani care cântărea doar 17 kg.
În urma verificărilor realizate, s-a constatat că Primăria Moldovița din județul
Suceava nu are asistent social angajat conform Legii 466/204 privind statutul
asistentului social.
Atragem atenția publicației online Adevarul că potrivit Legii 466/2004 privind
statutul asistentului social, asistent social este persoana licentiată în asistență
socială și care deține aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național
al Asistenților Sociali.
Considerăm că lipsa de documentare în astfel de cazuri afectează imaginea
profesiei de asistent social!
CNASR a transmis publicației online Adevărul o adresă prin care a solicitat
rectificarea știrii, pentru o informare corectă a publicului și pentru a nu aduce
prejudicii 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.

Evenimente C.N.A.S.R. luna iulie
- Conferințe internaționale • În perioada 1-2 iulie doamna Smaranda Witec a reprezentat
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România la Adunarea
Generală 2018 a Federației Internaționale a Asistenților Sociali.
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România a susținuto pe doamna Ana Rădulescu la candidatura de vicepreședinte
European al IFSW și considerăm că organizația a câștigat un
profesionist. Felicitări și succes în mandatul 2018-2022!

• În perioada 4-7 iulie la Dublin, Irlanda a avut loc Joint World
Conference on Social Work, Education and Social Development
(SWSD). În cadrul conferinței au fost prezentate două materiale
științifice ce au cuprins cercetări realizate cu sprijinul CNASR. Titlul
prezentărilor:
- “Correlates of the conflict between work and family among
Romanian social workers” realizată de dl. Florin Lazăr, președinte al
Comisiei de Cercetare în Asistență Socială a CNASR împreună cu Daniela
Gaba, Georgiana-Cristina Rentea, Anca Mihai, Alexandra Ciocănel și
Shari Munch.
- “Learning pathways of Romanian social workers” realizată de
asistent social, lect.dr. Georgiana-Cristina Rentea, împreună cu Florin
Lazăr, Daniela Gaba, Anca Mihai, Alexandra Ciocănel și Shari Munch.
Proiectul de cercetare a fost finanțat printr-un grant al Autorității
Naționale de Cercetare Științifică, CNCS – UEFISCDI, proiect PN-II-RU-TE2014-4-2322-361/2015. Asistenții sociali din România: cine, ce, unde,
cum?.
https://socialworkersromania.wordpress.com

• Luni, 16 iulie, la cel de-al XIX-lea Congres Mondial de
Sociologie, de la Toronto, Canada, dna prof.univ.dr. Valentina
Marinescu a prezentat cea mai recentă cercetare realizată sub
egida Comisiei de Cercetare în Asistență Socială a CNASR,
împreună cu prof.dr. Florin Lazăr și conf.dr. Silvia Branea:
Media Representation of Social Work Profession in Romania.
https://isaconf.confex.com/webprogram/Paper104843.html

Evenimente C.N.A.S.R. luna iulie
- sucursale Atelier de lucru "Ce nevoi au asistenții sociali”,
organizat de către Sucursala CNASR Constanța,
în data de 21 iulie 2018,
creditat cu un număr de 2 credite profesionale.

Atelier de lucru "Rolul asistentului social în
procesul de furnizare a serviciilor sociale”
organizat de către Sucursala CNASR Vaslui,
în data de 21 iulie 2018,
creditat cu un credit profesional.

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