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Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice 
 editorial, Alin Potinche 

La 10 ani de la prima sărbătorire a Zilei Internaționale a persoanelor în
vârstă, există mai mulți vârstnici în lume decât au fost vreodată. O persoană
din zece are peste 60 de ani, iar generațiile în vârstă se măresc mai rapid
decât alte grupe de vârstă din cadrul populației. În 2050, se estimează că o
persoană din cinci va avea peste 60 de ani. 
 
Trăim mai mult și suntem și mai sănătoși... o veche zicală națională ne spune
că "cine n-are bătrâni, să-și cumpere!", în realitate, tot mai mulți dintre
bătrânii din România sunt singuri.  
Paradoxal, ne confruntăm cu o situație incredibilă, suntem săraci și totuși
consumăm enorm... nu contează cum și de ce... și totuși uitam să ne cinstim
părinții, cumva, nu găsim resursele necesare pentru bunăstarea acestora. 
Prin grija Colegiului, ca urmare a demersurilor făcute în ultimii ani, Ministerul
Muncii, a lansat de anul acesta un fond destinat primăriilor, pentru servicii de
îngrijire a batrânilor la domiciliu. 
 
Fiindcă vrem să tindem spre o lume mai bună, mai cumpătată, mai lipsită de
murdărie demagogică și discursuri sofistice, încurajăm asistenții sociali din
primării să facă demersurile necesare pentru  accesarea fondurilor mai sus
menționate, pentru creșterea calității vieți persoanelor vârstnicei ! 



INTERVIURI CU ASISTENȚII SOCIALI 

SORIN MARINESCU, ASISTENT SOCIAL 
COORDONATOR DE PROGRAM  LA

FUNDAȚIA PRINCIPESA MARGARETA A
ROMÂNIEI 

Ca asistent social de peste 15 ani, îmi place să cred că am adus zambete
pe chipurile triste a mii de copii afectați de sărăcie și greutăți din întreaga
țară. Am sprijinit zeci de vârstnici singuri, neputincioși, în casele lor sau în
cămine și am încercat să le alin bătrânețea.  
Nu cred în povești, dar cred în dreptul fiecărui om de a trăi o viață demnă,
cred în ajutorul concret care vine exact la momentul potrivit, în bunătate
și generozitate. 
Toată acestă muncă nu a rămas nerăsplătită în toți acești ani: 
• Finalist Premiul Asistentul Social al Anului 2014; 
• Finalist Premiul Asistentul Social al anului în domeniul incluziunii
sociale 2015; 
• În anul 2016 proiectul Fondul Special pentru Copii a primit Premiul I –
Cel mai bun proiect de incluziune sociala în anul 2015, în cadrul Galei
Societății Civile.  
• În octombrie 2016, am primit medalia "Custodele Coroanei române"
pentru activitatea în asistență socială, dedicată miilor de beneficiari ai
Fundației, copii și vârstnici, pentru pasiunea pentru muncă și
preocuparea de a face mai mult pentru semeni. 

Descrieți pe scurt cum a evoluat cariera dumneavoastră profesională și care sunt cele mai importante proiecte pe
care le-aţi inițiat, conceput și derulat în calitate de asistent social și  coordonator de program  la Fundația
Principesa Margareta a României. 
 
După absolvirea Liceului Tehnologic din Fetești, dorința mea a fost aceea de a pleca peste mări și țări, să explorez
lumea lui Jules Verne și a lui Cousteau, dorință insuflată de vacanțele petrecute la bunicii mei pe care îi iubeam foarte
mult, oameni simpli dar cu o înțelepciune deosebită, dată de viață. Influența lor a fost definitorie: ei mi-au cultivat
dragostea pentru oameni, valorile sănătoase și simțul unei identități proprii. Toate acestea m-au însoțit de-a lungul
profesiei mele în slujba oamenilor aflati în situații critice de viață. 
După aproximativ 7 ani de frământări și întrebări, am cunoscut, într-o călătorie pe munte, niște tineri minunati care mi-
au spus că am vocație de asistent social, cu reale abilități de lucru cu oamenii și astfel am ajuns să studiez ceva care mi
se potrivește: asistența socială. 
La 25 de ani, am venit la facultate la Bucuresti, împotriva dorinței părinților care mă vedeau militar de carieră. Știam că
voi porni pe un drum lung, cu suișuri și coborâșuri, dar mi-am asumat tot acest proces. 
Am lucrat în asistența socială încă din primul an de studii, inițial alături de copiii străzii. A fost un adevărat test de
răbdare și compasiune. Așa am înțeles că sunt mai fericit atunci când dau decât atunci când primesc. Vizitând oamenii
străzii care locuiau în canale, în tot felul tuneluri subterane sau clădiri părăsite … a fost un alt fel de altă scoala. Erau
foarte mulți copii la acea vreme care trăiau în stradă, mulți dintre ei fugiți din centre de plasament, din familii
destrămate, agresați, bolnavi, murdari și subnutriți. Îi igienizam, le aduceam haine curate și o farfurie de mâncare,
încercând să aduc puțină lumină în viețile lor. Mă întâlneam cu ei pe stradă, în gări de tren, autobuze și tramavaie …
când mă vedeau alergau către mine strigând: Domnu’ Sorin!!! Lumea rămânea uimită de faptul că îi strângeam în brațe
sau dădeam noroc.  Un astfel de gest conta mult pentru ei, era un semn de mare respect. Încercam de fiecare dată să
dau informații cât mai corecte și concrete despre ei, lumea se săturase să vadă atât de mulți oameni pe stradă.  
Paralel cu activitatea mea de asistent social, lucram part-time și în privat la un lanț fast-food. Aici am învațat să iau
decizii rapide, concrete, să comunic bine, experiența fiind benefică pentru mine în lucrul cu oamenii din diferite
categorii sociale. 
In anul II de facultate m-am înscris la modulul de Probațiune, din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială –
Universitatea București. Am început să mă implic în cât mai multe activitati de voluntariat: copii cu boli în fază
terminală, infectați cu HIV, asistența în comunități, consiliere socială, lucrul cu grupuri defavorizate, centre de
plasament.  
 



AM URMAT MASTERUL DE ADMINISTRARE
COMUNITARĂ A JUSTIȚIEI, UNDE AM
CUNOSCUT PROFESORI MINUNAȚI ȘI

PROFESIONIȘTI ÎN DOMENIU. AM CONTINUAT
CU UN ALT MASTER, EVALUARE SOCIALĂ ȘI
SUPERVIZARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, UN

DOMENIU LA CARE EU ȚIN FOARTE MULT ȘI PE
CARE ÎL CONSIDER OGLINDA ASISTENTULUI

SOCIAL. 

Începând cu anul 2007 am avut șansa să intru într-o echipă extraordinară la
Fundația Principesa Margareta a României. Am intrat de atunci  într-un un alt
stadiu al carierei mele profesionale, lucrând cu copii, tineri si vârstnici aflați în
situații dificile de viață. Am început ca asistent social la un centru de zi tip
after school, unde ofeream servicii de consiliere socială, educație și
socializare, sprijin material si financiar, copiiilor proveniți din familii aflate în
situații dificile de viață. Am continuat din postura de coordonator de program
la Centrul Generații - primul centru social intergenerational din țară. Aici am
învățat cât de valoroși sunt vârstnicii din comunitate și cum putem valorifica
experiența lor de viață, cât pot darui si transmite ei generațiilor viitoare. În
paralel, am desfășurat proiecte de reintegrare socio-profesională pentru tineri
proveniți din medii defavorizate. Tot în cadrul Fundației Principesa Margareta
a României, am fost implicat în programul Niciodată Singur dedicat
persoanelor vârstnice și m-am bucurat să pot oferi clipe prețioase bătranilor
afectați de singuratate.  Am dus pachete acasă celor care nu se mai puteau
deplasa, am organizat tot felul de activități în cămine sau ieșiri de socializare
pentru cei care nu mai aveau familia alături. 
 
În 2012, am preluat coordonarea programulului național Fondul Special
pentru Copii. Acesta este probabil proiectul în care am investit cel mai mult în
toată cariera mea în asistență socială. Multe ore de muncă, dedicație, mii de
kilometri parcurși în toată țara și multe emoții. Am cunoscut mii de copii la
limita sărăciei și în pragul de a abandona școala și le-am explicat că educația
este oportunitatea lor de a ieși din cercul vicios al sărăciei. Este un proiect in
care cred enorm, pentru ca oferă șansa copiilor aflați în situații de viață foarte
dificile să meargă la școală. De multe ori copiii renunţă la școala atunci când
suferă de foame și de frig, când în familiile lor se petrec drame, când au
rezultate slabe și nu au ajutor la lecţii, sau când merg să muncească pentru a-
și asigura traiul. Fondul Special pentru Copii le asigură acestor copii tot ce este
necesar pentru a merge la școală – rechizite, îmbrăcăminte, alimente,
personalizat pe nevoile lor.  

În cadrul Fundației am avut șansa să mă dezvolt enorm din punct de vedere profesional iar aceste rezultate se datorează
în mare parte unui mediu de lucru axat pe creștere și implicare.  
În toți acești ani, de când lucrez în asistența socială, am învățat ca numai prin implicare personală și aplecare pentru
nevoile oamenilor de lângă mine, voi reuși să aduc schimbare în viețile acestora și chiar în viața mea. Văd cu bucurie cum
viața fiecărui beneficiar se schimbă în bine atunci când este ajutat într-un moment critic și reușește, datorită unui mic
sprijin la momentul oportun, să își croiască un drum, să se dezvolte, să prindă încredere.  
 
 

ÎNCERC SĂ DUC O VIAȚĂ SIMPLĂ ȘI SĂ FIU DE
FOLOS. PRIMESC DE LA DUMNEZEU, DAU MAI

DEPARTE OAMENILOR ȘI CU CÂT DAU MAI
MULT CU ATÂT VIAȚA MEA CAPĂTĂ SENS ȘI
ESTE MAI PLINĂ. NU ESTE O FILOZOFIE, NU
SUNT CĂRȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ,

ESTE PUR ȘI SIMPLU CEEA CE SIMT, GÂNDESC
ȘI TRĂIESC. 
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Ce resurse îi sunt necesare unui asistent social pentru a putea face
diferența? 
   
Consider și cred foarte mult că cea mai importantă resursă este familia. Am o
familie minunată și o sotie înțelegătoare, care s-a împărțit de foarte multe ori
între cabinetul medical, școala copiilor, chestiuni administrative legate de
casă, a  făcut eforturi pentru a suplini lipsa mea când am fost plecat în țară cu
diverse proiecte. Dumnezeu ne-a dăruit doua fetite minunate, care parca au
inteles de mici ceea ce fac eu si care este menirea mea pe acest pamant.  Ajut
cât mai multi oameni și ,, nu fac umbră pamantului degeaba”, cum spunea
bunicul meu. Mă bucur că fetele mele au același tip de răspuns la problemele
oamenilor: intervin, se implică, ajută! 
 
 
O alta resursă importantă în munca mea sunt prietenii, care sunt un fel de
liant în tot ceea ce fac eu, mă sprijină, mă ajută, mă însoțesc, mă laudă și mă
admiră. Tot ceea ce fac este sub lupa acestora ... mă urmăresc, ca să zic așa,
îmi dau feedback, petrec timpul meu împreună cu ei. Viața în București pot să
spun că nu este monotonă. 
 
 
De asemenea vreau să subliniez și să mulțumesc voluntarilor, care în cadrul
unor acțiuni punctuale, plini de entuziasm, m-au sprijinit, reușind să dăruim
împreună multă bucurie și speranța într-o lume mai bună, în care copiii trăiesc
fericiți.  
 

Pentru activitatea dedicată comunității în cei 20 de ani, ai primit o
distincție importantă în cadrul Galei Fundației Vodafone România. Ce
înseamnă acest premiu pentru tine? 
 
În cadrul ,, Galei Fundației Vodafone - 20 de ani de bine” am primit Premiul
Special al Fundației Vodafone România. Am primit cu mare bucurie și emoție
acest premiu, sincer să fiu chiar nu mă așteptam, a fost o surpriza în toată
regula și cu multe lacrimi de fericire. Este minunat să vezi că oamenii cu care
lucrezi și colaborezi, sunt cu ochii pe tine, îți urmăresc activitatea, se bucură
alături de tine și te susțin în proiectele în care ești implicat. În septembrie 2018,
s-au împlinit deja 5 ani de colaborare, pot spune cu sinceritate, că de prietenie
cu Fundația Vodafone România, cu care am derulat proiecte în peste 20 de
județe ale țării, destinate copiilor aflați în situații dificile de viață în special în
mediul rural. Speranța reapare în sufletul acestor familii, atunci când primesc
un răspuns pozitiv, plin de bucurie și sinceritate din partea unor oameni care îi
văd pentru prima dată în viața lor, dar cărora le pasă de ei,  se interesează și le
întind o mâna de ajutor.  



Evenimente luna octombrie 

În data de 1 octombrie 2018 Sucursala Teritorială Prahova-CNASR a
organizat în parteneriat cu Penitenciarul Mărgineni workshopul cu
tema: ,,Colaborarea interinstituțională în vederea facilitării
reintegrării sociale a persoanelor private de libertate".  
Dezbaterile au vizat medierea relației comunitate-fost deținut, cât şi
înlăturarea barierelor care separă membrii aceleiaşi comunități,
participanții reprezentând o gamă largă de instituții implicate în
procesul de reinregrare, de la penitenciare, DGASPC-uri, Servicii de
probațiune, autorități publice locale, cât şi reprezentanți ai instituției
Avocatul Poporului. 
 
Concluziile activităților desfăşurate în cadrul întâlnirii au scos în
evidență faptul că o colaborare interinstituțională eficientă presupune
o dublă intervenție: atât asupra deținuților, cât şi a comunității de
proveninență a acestora. 
Beneficiile colaborării cu instituții ale statului şi cu reprezentanți ai
societății civile, se constituie de fapt într-o punte de legătură între
demersurile sistemului penitenciar de a susține persoanele
condamnate în efortul lor de revenire la normalitate, pe de o parte şi
disponibilitatea comunității de a-i prelua, revaloriza, reintegra pe cei
excluşi din cauza comportamentului lor antisocial, pe de altă parte. 
Activitatea a fost avizată de CNASR, asistenții sociali participanți
beneficiind de 2 credite profesionale. 

Comisia de formare profesională a analizat 36 dosare
pentru reavizare furnizori de formare profesională
continuă și obținerea de credite profesionale. 
 
 
Comisia de avizare și atestare profesională a analizat
133 de dosare pentru obținerea avizelor de exercitare a
profesiei. 

Programul  DIALOGURI- ”Gândirea critică în contextul asistenței
sociale”, organizat de Structura Teritorială București  a Colegiului
Național al Asistenților Sociali din România  în data de 17 octombrie
2018. Evenimentul a fost creditat cu 1 credit.  
 
Facilitatorul acestei întâlniri, Monica Minoiu are peste 24 ani de
experiență în poziții de lider și membru în bordul de conducere pentru
importante organizații multinaționale, în unitățile lor de afaceri din
România, Balcani, Europa Centrala și de Vest - expertiză în Leadership,
Reorganizare (re-engineering) și reproiectare organizațională, Formare
și management resurse umane și construirea abilităților
comportamentale Supply Chain/Operațiuni, Procese bugetare și de
reducere de costuri.  



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 


