
 

 

 

Plan de acțiune privind activitatea CNASR Dolj 

2019 

 

 

 

Având în vedere strategia CNASR Dolj, propusă și asumată odată cu preluarea conducerii sucursalei 

teritoriale, pentru anul 2019 ne propunem urmatoarele activități de realizat: 

 

 

- Activități de mediatizare  a profesiei de asistent social în rândul comunităților doljene 

a) Promovarea și mediatizarea drepturilor copilului dar și a obligațiilor părintești, în 

școli, atât la nivelul cadrelor didactice cât și la nivelul părinților ( în cadrul ședințelor cu părinții) 

b) Promovarea și mediatizarea profesiei de asistent social în școli și licee în cadrul unor 

întâlniri organizate cu prilejul Zilelor Asistenței Sociale 

c) Dezvoltarea abilităților prosociale în rândul copiilor și adolescenților, în grădinițe, 

școli,  în cadrul unor activități ce își propun să aibă un dublu rol- la nivel teoretic ( întâlniri de lucru) 

                                                             -la nivel practic (activități /acțiuni în unități de asistenta 

socială care gazduiesc beneficiari), ambele pentru dezvoltarea caracterului copiilor/tinerilor și 

formarea sentimentelor si atitudinilor morale în raport cu societatea din care fac parte.  

Inițierea campaniei – Sunt activ,  mă implic ! 

                  d)Promovarea și mediatizarea profesiei de asistent social în primării , în parteneriat cu 

instituțiile din sectorul privat al asistenței sociale ( crearea unei broșuri, unui ghid, etc) 

 

- Activități de mediatizare  a profesiei de asistent social în rândul comunităților de asistenți 

sociali 

a) Masă rotundă cu profesioniștii, asistenți sociali, din județ ( discuții pe cadrul legal, 

atribuții, funcții, metodologie din domeniul propriu de activitate, relații interinstituționale, etc). 

b) Schimb de experiență între asistenții sociali din Dolj și asistenții sociali din alte județe. 

c)    Crearea unui “jurnal” al sucursalei , în care să fie surprinse momentele importante 

din activitatea acesteia plecând de la ideea că „este important să știi de unde pleci, ca să vezi unde ai 

ajuns. Rădăcinile se dezvoltă acolo unde sunt susținute și de factori externi, toți la un loc.” 

 

 



 

- Formare profesională continuă  

a) Cursuri/workshop-uri cu tema – Consiliere în asistență socială 

                                                                   -Comunicarea și lucrul în echipă 

                                                                   -Metode și tehnici de lucru în asistența socială 

                                                                   -Atașamentul și pierderea – plusuri și minusuri 

                                                                            -Managementul proiectelor (asistența socială, profesie 

liberală) 

 

b) Crearea unui chestionar de apreciere a calității cursurilor/workshopurilor furnizate  și 

propunerea altora noi  

 

- Cercetare/Articole pentru Newsletter-ul CNASR 

 

- Vizibilitate și colaborare 

a)Protocol de colaborare cu instituții publice și private din județ  

b) Articole in mass-media locala și social-media 

 

 

 

 

                                                                                                     CNASR Dolj  


