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Ziua internațională a păcii
 editorial

Întreg mapamondul celebrează în fiecare an pe 21 septembrie, Ziua
Internațională a Păcii, zi dedicată păcii și în special absenței războiului și

violenței. Anul acesta, #ziuapăcii a sărbătorit cea de-a 70-a aniversare a

Declarației Universale a Drepturilor Omului: "Dreptul la pace - Declarația
universală a drepturilor omului la 70 de ani". 

 

În 2015, Statele membre ale Națiunilor Unite au adoptat cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă, fiindcă au înțeles că nu ar fi posibilă construirea unei lumi

pașnice, dacă nu s-ar lua măsuri pentru a realiza dezvoltarea economică și socială

pentru toți oamenii de pretutindeni, și pentru a se asigura că drepturile lor sunt

protejate.  

Obiectivele durabile acoperă o gamă largă de aspecte, printre care sărăcia,
foametea, sănătatea, educația, schimbările climatice, egalitatea de gen, apa,
salubritate, energie, mediu și justiție socială. 
 

 
# standup4humanrights 



Care este imaginea asistenților sociali prezentată în
mass-media din România? Cum sunt prezentați asistenții
sociali? Sunt asistenții sociali consultați în articolele de
presă pe teme de asistență socială? Care sunt subiectele
din domeniul asistenței sociale cel mai des prezentate în
mass-media? 
 
Răspunsuri la aceste întrebări puteți afla din cea mai
recentă cercetare realizată sub egida Comisiei de cercetare
în asistență socială a CNASR apărută la editura Tritonic!  
 
,,Dincolo de senzațional. Imaginea asistenților sociali din
România în mass-media: 2010-2016" Autori: prof.dr. Florin
Lazăr (asistent social principal), prof.dr. Valentina Marinescu
și conf.dr. Silvia Branea – cadre didactice la Universitatea
din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
și Facultatea de Jurnalism și Științele Coumicării. 
 

"Este timpul ca toate națiunile și toate popoarele să respecte
cuvintele Declarației Universale a Drepturilor Omului, care

recunoaște demnitatea inerentă și drepturile egale și
inalienabile ale tuturor membrilor rasei umane. Anul acesta
marchează cea de-a 70-a aniversare a acestui document de

referință. " 
Secretarul general, António Guterres 

APARIȚII  EDITORIALE CNASR

Declarația universală stipulează în articolul 3. "Toată lumea are dreptul la
viață, libertate și securitate a persoanei". Aceste elemente construiesc

fundamentul libertății, justiției și păcii în lume. 

 

Într-un context de nesiguranţă economică și politică pe întreg globul, este

datoria noastră de a ne alătura acestei iniţiative mondiale, reamintindu-ne

măcar pentru o zi idealul de pace și drepturile omului , sperând ca în viitor,

atenţia îndreptată spre acest ideal universal să depăşească barierele unei zile

de 21 septembrie. 

 

Vă invităm să reflectați la modul în care fiecare dintre noi poate susține ideea

de drepturi egale pentru toți, în fiecare zi, fiindcă, să nu uităm că drepturile
omului sunt drepturile tuturor! 



INTERVIURI CU ASISTENȚII SOCIALI

HEROI CLEOPATRA,
ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL 
PREȘEDINTE

SUCURSALA PRAHOVA 

CONSILIER ASISTENT

SOCIAL - INSTITUȚIA

AVOCATUL POPORULUI -

DOMENIUL PRIVIND

PREVENIREA TORTURII

ÎN LOCURILE DE

DETENȚIE 

Am venit la conducerea Sucursalei Prahova cu o echipă de
asistenți sociali plini de entuziasm și încredere,
propunându-ne să atragem noi membri în rândul
asistenților sociali înscriși în CNASR și să-i implicăm cât mai
mult în activitățile sucursalei, să-i susținem și să-i
încurajăm să devină o voce în ceea ce privește crearea unei
imagini corecte a profesiei de asistent social. De asemenea,
în vederea îmbunătățirii calității actului profesional, ne-am
propus să identificăm dificultățile cu care se confruntă
asistenții sociali care activează la nivelul structurii
teritoriale a CNASR și să oferim posibile soluții inclusiv
privind nevoile de formare profesională prin organizarea
unor cursuri de formare profesională continuă la nivelul
structurii teritoriale. 
Cu sprijinul echipei, am convingerea că planurile noastre
pot fi realizate și că prin acțiunile noastre putem provoca
schimbare. 
 
 Cum vedeți  în prezent profesia de asistent social și ce acțiuni credeți că ar fi determinante pentru promovarea,

recunoașterea și dezvoltarea profesiei? 
Sistemul de asistență socială a evoluat într-un sens încurajator, al responsabilității sociale, ceea ce ne face să fim
optimiști că lucrurile decurg în direcția corectă. Desigur, suntem uneori limitați de resurse insuficiente, de legislația
uneori lacunară, uneori incoerentă, de rigiditatea la schimbare a decidenților, sau de nepăsarea unora, dar când
beneficiarul conștientizează (provocat și susținut de asistentul social) că are potențial și poate produce schimbare în
propria viață, atunci munca asistentului social este încununată de satisfacții. 
 
Profesia de asistent social trebuie să-și afirme identitatea, identitate construită și consolidată tot mai mult, din an în an.
Ține de fiecare dintre noi să creem o imagine corectă și completă a profesiei. De asemenea, asistentul social trebuie să
fie susținut ca profesionist direct responsabil prin supervizare, cu plus de informație profesională avizată și cu
metodologii detaliate de lucru, aspecte ce țin de dezvoltarea profesiei. 
Beneficiarii ar avea mai mult de câștigat dacă profesionistul este bine pregătit, având cunoștințe și abilități solide,
decât de pe urma unor reglementări complexe și dificil de implementat. 
O bună adaptare a formării inițiale și continue la realitățile practice, concentrarea mai mult pe abilități și mai puțin pe
cunoștințe, supervizarea profesională reală reprezintă elemente esențiale pentru dezvoltarea profesiei de asistent
social. Este important să existe instituții care să poată răspunde nevoilor beneficiarilor, dar cel mai important este să
existe oameni (asistenți sociali) pregătiți și capabili să-și exercite profesia aleasă, astfel ca rezultatele muncii lor să se
reflecte în situația persoanelor pentru care lucrează. 
 
Cum ai ajuns să alegi asistența socială ca profesie? Un mesaj pentru asistenții sociali. 
Fac parte din primele generații de absolvenți ai facultăților de asistență socială, înființate după anul 1989 și am avut
ocazia de a activa în structuri de control, activitatea mea implicând permanent și o latură de îndrumare, astfel că am
putut, de-a lungul timpului, să împărtășesc din experiența mea persoanelor care activau în domeniul asistenței sociale,
să mobilizez și să motivez oamenii să se implice activ în activitatea desfășurată, să-și descopere și să-și dezvolte
abilitățile de lucru cu beneficiarii.  
 
Profesia este o alegere, una din alegerile importante pe care le facem în viață. La început de drum pornești cu multe
vise, o mare parte a acestora le poți realiza dacă rămâi inovativ, optimist și încrezător, deschis la schimbare. Trebuie să
observi, să analizezi și să iei decizii înțelegând nevoile celorlalți, și nu uita că trebuie să mobilizezi beneficiarul să treacă
la acțiune și împreună să lucrați pentru a provoca schimbarea. Aceasta este cu adevărat asistența socială!  



Evenimente luna septembrie

Campania Toată țara în
picioare pentru Asistența
Socială: 

Workshop "Suportul social in urgentele
pediatrice”, organizat de către Sucursala
CNASR Iasi, în data de 8 septembrie 2018,
creditat cu un număr de 2 credite profesionale

Dezbatere publică cu caracter profesional "Dezbatere regională
privind probleme tehnice, soluții și perspective în perioada
2018-2020 ale sistemului de asistență socială din România”,
organizat de către Sucursala CNASR Gorj, in 13 septembrie
2018, creditată cu un număr de 2 credite profesionale.

20 septembrie 2018, județul Maramureș s-a ridicat
în picioare pentru asistența socială  

Atelierul de lucru "Asistentul social – între
realitatea activității și nevoile de dezvoltare”,
organizat de către Sucursala CNASR Bihor, în
luna septembrie 2018, creditat cu un număr de 2
credite profesionale. 

Atelier de lucru "Întărirea capacității forței de muncă din
serviciile sociale" organizat de către Sucursala Teritorială Satu
Mare, în data de 07.09.2018, creditat cu 1 credit profesional.  

Atelier de lucru ”CREȘTEREA NIVELULUI DE COEZIUNE ÎNTRE
ASISTENTII SOCIALI DIN ZONA TURDA- CÂMPIA TURZII, JUD.
CLUJ” organizat de Structura Teritorială Cluj a CNASR, în data
de 25.09.2018, creditat cu 1 credit profesional. 



Oportunități de finanțare

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

Contact 
Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, 
cod postal 010393 
tel1: 0748 124 585  
tel2: 021 317 51 25  
fax1: 031 817 20 47 
fax2: 021 317 24 30 
e-mail: cnasr@cnasr.ro 
site: www.cnasr.ro 

AM POCU a lansat apelul de proiecte „Consolidarea rețelei publice de
asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6. 
Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, consolidarea
capacității serviciilor publice de asistență socială din comunități
marginalizate de a iniția, coordona și de a implementa măsurile de
prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială,
prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea profesională a
acestora, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al
personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel
național, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asisteță
socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației. 
 
Cerere de propuneri de proiecte 2018 a Instrumentului pentru
Cooperare și Dezvoltare/programul DEAR 
Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte
„Sensibilizarea publicului la problemele legate de dezvoltare și
promovarea educației pentru dezvoltare în Uniunea Europeană” –
Cerere restrânsă de propuneri/evaluarea unei note de concept. Cererea
se înscrie în programul DEAR, componentă a „Instrumentului de
Cooperare pentru Dezvoltare”, masura „Organizații ale societății civile și
autoritîți locale”. Programul european de dezvoltare a educației și de
creștere a nivelului de conștientizare (DEAR) îmbunătățește înțelegerea,
abilitățile și angajamentul critic al publicului european în ceea ce
privește dezvoltarea și problemele legate de aceasta. 
www.finantare.ro 


