
COLEGIUL NA IONAL AL ASISTEN ILOR SOCIALI DIN ROMÂNIAȚ Ț

Sucursala Teritorială Tulcea

PLAN DE ACŢIUNI - an 2019

Obiectivul  principal  al  asistenţei  sociale  este  de  a  sprijini  categoriile  vulnerabile  în  vederea  prevenirii  şi  combaterii
marginalizării  şi  excluderii  sociale, îmbunătăţirea şi realizarea unor condiţii de viaţă decente şi  pentru dezvoltarea propriilor
capacităţi şi competenţe.

Asistenţa socială, ca parte componentă a sistemului naţional de protecţie socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are ca
scop dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială, iar  asistentul social îndepline te o misiune socială care are la bazăș
valorile  i  principiile  fundamentale  ale  profesiei:  justi ia  socială,  demnitatea  i  unicitatea  persoanei,  integritatea  persoanei,ș ț ș
autodeterminarea,  confiden ialitatea,  importan a  rela iilor  interumane,  furnizarea  serviciilor  cu  competen ă  i  în  interesulț ț ț ț ș
beneficiarilor.

Misiunea  Sucursalei Teritoriale  Tulcea a CNASR este de promovare a asistenţei sociale şi a imaginii asistentului social,
de valorizare i dezvoltare  profesională.ș

Pentru  anul  2019,  obiectivele  planului  de  ac iuni  al  ț Sucursalei  Tulcea  sunt  reprezentate  de:  consolidarea  structurii
teritoriale , promovarea unei imagini pozitive a CNASR si a asistentului social, identificarea de oportunităţi pentru formarea iș
dezvoltarea continuă a asistentului social,  promovarea interacţiunii dintre asistenţii sociali în vederea consolidării cunoştinţelor
teoretice i practice.ș
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1. Domeniul de Intervenţie – Consolidarea structurii teritoriale  Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

Obiectiv Scop Măsuri/activităţi Indicatori de rezultat Termen de
realizare

Consolidarea structurii 
teritoriale  Tulcea a Colegiului 
Asistenţilor Sociali.

Creşterea numărului 
de membri

Ac iuni de informare privind ț
obiectul de activitate al  CNASR

nr. de acţiuni desfăşurate,/ 
nr.persoane participante 

Permanent 

Promovarea  profesiei  de  asistent
social

nr. acţiuni de mediatizare a 
profesiei de asistent social

Identificarea  de  parteneri  din
organiza ii  publice  sau  privateț
Încheierea  de  protocoale  de
colaborare  cu  institu ii  publice  sauț
private 

nr. protocoale încheiate

nr. actiuni desfă urate ș

Promovarea unei imagini 
pozitive a CNASR si a 
asistentului social

Informarea opiniei 
publice cu privire la 
importanţa activităţii 
asistentului social în 
comunitate 

Promovarea acţiunilor
şi evenimentelor cu caracter social

nr. de actiuni desfăşurate, nr. de
materiale informative 
prezentate 

Permanent 

Implicarea membrilor structurii 
teritoriale în formularea propunerilor
privind politicile sociale şi cele 
profesionale către organele 
competente

nr. de propuneri la proiectele de
lege/modificări supuse 
dezbaterii 
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2. Domeniul de Intervenţie – Dezvoltarea profesională a asistentului social

Obiectiv Scop Măsuri/activităţi Indicatori măsurabili

de rezultat

Termen de
realizare

Identificarea de noi oportunităţi 
pentru formarea continuă a 
asistentului social

Creşterea gradului 
de perfecţionare 
profesională

Identificarea de noi parteneri de 
formare continuă

nr. cursuri /work-shop-uri/ateliere 
de lucru

nr. persoane participante

Permanent 

Dezvoltarea continuă a asistentului 
social

Creşterea calităţii 
serviciilor oferite 
de către asistentul 
social

Implicarea asistenţilor sociali 
prin participare activă la acţiuni, 
cursuri, seminarii, workshop-uri.

nr. de actiuni desfăşurate,/ 
nr.persoane participante

Permanent 

Promovarea interacţiunii dintre 
asistenţii sociali

Consolidarea 
cunoştinţelor 
teoretice i practice ș
ale asistentului 
social

Derularea de acţiuni pe teme 
legislative in domeniul asisten ei ț
sociale

nr. de actiuni desfăşurate,/ 
nr.persoane participante

Permanent 

Organizarea de schimburi de 
experienţă cu asistenţii sociali 
din alte structuri teritoriale

 nr. de actiuni desfăşurate,/ 
nr.persoane participante
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