FEBRUARIE 2019

NEWSLETTER

Gala Națională a Excelenței în Asistență
Socială, ediția a VI-a

CUPRINS
pag.1 Gala-update

În luna februarie s-au desfășurat două etape din organizarea Galei
Naționale a Excelenței în Asistență Socială - etapa verificării și înregistrării
aplicațiilor (4 februarie-17 februarie) și etapa votului online (18 februarie
ora 10,00-25 februarie, ora 00,00).
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În urma votului online au intrat în etapa de jurizare minim 3 persoane sau
maxim 10% din numărul primilor clasați, în funcție de numărul de
nominalizări de la fiecare categorie. Etapa jurizării se desfășoară în
perioada 26 februarie - 11 martie. Lista persoanelor care au trecut în etapa
următoare poate fi consultată pe site-ul Galei la secțiunea Nominalizați.
Câștigătorii premiilor vor fi anuntați în cadrul Galei Naționale a Excelenței
în Asistență Socială, din data de 19 martie 2019.
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Asistența copiilor afectați de migrația pentru muncă
- de la excepțional la „normalitate”
Administrația Prezidențială a publicat de curând o nouă statistică referitoare la
numărul copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, utilizând
date puse la dispoziție de Ministerul Educației Naționale. Conform sursei menționate
la 1 martie 2019 peste 159.000 de copii rămași în țară se aflau în situația de a face față
potențialelor efectelor negative ale migrației pentru muncă a părinților. Unde
suntem în prezent în ceea ce privește evoluția fenomenului și cât de pregătiți suntem
pentru a-i face față?
Fenomenul migrației pentru muncă a românilor nu este nou, el existând atât înainte
de 1989 cât mai ales după. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană
oportunitățile de realizare a dezideratelor de viață au devenit mai accesibile pentru
familiile de români (în marea majoritate a situațiilor motivația pentru migrația către
vestul Europei fiind de natură economică[vezi „SINGUR ACASĂ! Studiu efectuat în
zona Iași asupra copiilor separați de unul sau ambii părinți prin plecarea acestora la
muncă în străinătate”, Asociația Alternative Sociale, 2006 .

Alexandru Gulei, phd.
asistent social principal
director executiv Asociația
Alternative Sociale

Entuziasmați de succesul demonstrat al celor din jur (fiecare dintre noi are cel puțin un membru,
un prieten, un vecin care a reușit „în afară”) mulți români au decis să facă un sacrificiu (adesea neperceput
la dimensiunea reală) și să accepte un loc de muncă în străinătate, separându-se de copiii (sau luându-i cu
ei și ulterior trimițându-i acasă ca urmare a dificultăților de a găsi sau păstra un loc de muncă sau ca urmare
a problemelor de adaptare la țara de migrație[„Analiză la nivel național asupra fenomenului copiilor rămași
acasă prin plecarea părinților la muncă în străinătate”, Asociația Alternative Sociale, 2008].
Știm oare câți copii sunt „singuri acasă”?
Colectarea de date statistice referitoare la numărul copiilor afectați de migrația pentru muncă nu este nici
ea nouă, aceasta începând inițial la nivel local în câteva județe la începutul anilor 2000, și apoi centralizat, la
nivel național, din anul 2008 de către Ministerul Muncii (copii.ro) și Ministerul Educației. Tot în anul 2008 a
fost publicată și prima (și până în prezent singura) estimare independentă a numărului copiilor „singuri
acasă” (UNICEF și Asociația Alternative Sociale – „Analiză la nivel național asupra fenomenului copiilor
rămași acasă prin plecarea părinților la muncă în străinătate”).
Încă de la început colectarea datelor oficiale a fost pusă sub semnul întrebării, atât prin
compararea acestor date cu cele independente (în anul 2008 numărul copiilor singuri acasă estimat de
Ministerul Muncii varia între 92.328 și 100.024 iar cel estimat de UNICEF/Asociația Alternative Sociale se
ridica la peste 350.000) cât și prin compararea cu informațiile puse la dispoziție de alte surse oficiale. Din
2008 și până în prezent cifrele Ministerului Muncii au fost în mod constant semnificativ mai mici (uneori mai
puțin de jumătate) decât cele oferite de Ministerul Educației Naționale.

Putem concluziona fără să greșim prea mult că nu știm cu siguranță câți copii cu unul sau ambii părinți
sunt în prezent dar și că nu există o preocupare pentru creșterea acurateței acestor estimări din partea instituțiilor
publice. În mod evident fie Ministerul Muncii, fie cel al Educației greșește.
Chiar și subestimate datele Ministerului Muncii și Justiției Sociale indică o creștere a numărului copiilor
„singuri acasă” începând cu primul trimestru al anului 2017, tendință menținută și în cursul anului 2018 (al doilea
trimestru) la un nivel comparabil cu anul 2008, când au fost înregistrate cele mai înalte valori ale fenomenului.
O altă categorie de copii afectați de migrația pentru muncă este cea a copiilor remigranți. Potrivit studiului
„Remigrația copiilor români 2008 – 2012” (Asociația Alternative Sociale - 2012) și în cazul copiilor care revin în țara
de origine după o experiență de migrație apar riscuri majore legate de apariția unor probleme de adaptare care le
pot afecta semnificativ dezvoltarea ulterioară. Numărul copiilor care au revenit acasă în perioada 2008-2012 a fost
de aproximativ 33.000, crește anual cu câteva mii (potrivit informațiilor oferite de Ministerul Educației, singura
sursa de date pentru această categorie de copii).
Ce e de făcut?
Așa cum am arătat anterior migrația pentru muncă este o realitate care ne însoțește de câteva decenii. Numărul
copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate este în continuare foarte mare iar nevoile acestora sunt multe și
variate. Nu mai vorbim despre un moment trecător, despre o situație excepțională, ci despre normalitate.
Pe baza experienței de peste 14 ani în care Asociația Alternative Sociale a extins și a furnizat servicii de
consiliere psihologică și asistență socială primară (utilizând metodologii de asistență dezvoltate special pentru
această categorie de beneficiari - http://www.alternativesociale.ro/ro_RO/familie-si-copil/) putem afirma că acești
copii au în primul rând nevoie de părinți informați (care conştientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un
mediu familial stabil din punct de vedere emoţional, care conştientizează efectele pe termen scurt, mediu şi lung
ale separării în ceea ce priveşte sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socială a
copilului) și pregătiți să ia cele mai bune decizii și să acționeze în consecință pentru reducerea impactului negativ
al separării. Părinții au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta capacitatea (abilităţi, informații etc.) de a face faţă
provocărilor legate de creşterea şi educarea copiilor și pentru a accesa resursele comunitare.
Deosebit de importantă este evaluarea și dezvoltarea competenţelor/deprinderilor persoanelor care își
asumă, conform legii, responsabilitatea pentru creșterea și îngrijirea acestor copii, pe perioada absenței părinților.
Esențială este și creşterea gradului de pregătire și implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare pentru
depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa şi în oferirea de servicii
complementare pentru prevenirea separării şi reducerea efectelor acesteia asupra copiilor şi familiilor acestora. În
mod specific psihologul şi asistentul social trebuie să ofere consiliere centrată pe rezolvarea problemelor de
adaptare, pe optimizarea funcționării copiilor și tinerilor şi pe prevenirea tulburărilor afective şi comportamentale,
pe reducerea vulnerabilității la exploatare prin muncă, exploatare sexuală și trafic de persoane, reducerea riscului
de a deveni victimă a violenței sau de a deveni agresor, schimbarea atitudinilor negative ale copiilor față de
părinți, ameliorarea interacțiunilor disfuncționale părinte-copil, dezvoltarea unor relații de atașament pozitive,
îmbunătățirea modurilor de comunicare, depășirea stărilor conflictuale intrafamiliale şi intergeneraţionale,
ameliorarea tulburărilor de comportament etc.
Informarea membrilor comunității în general este de asemenea foarte importantă, deoarece dintre aceștia
pot proveni viitorii părinți plecați, viitoarele persoane de îngrijire sau acele persoane resursă care pot contribui la
identificare și chiar la intervenția în situațiile de risc la care sunt expuși copiii afectați de migrație. Sensibilizarea
membrilor comunității poate fi deosebit de puternică, ei putând constitui un factor de protecție eficient. Acțiunile
de conștientizare pot viza explicarea modului în care migrația pentru muncă poate afecta creșterea și dezvoltarea
copiilor „singuri acasă” sau aspecte concrete cum ar fi importanța raportării cazurilor de copii în dificultate și
colaborarea cu instituțiile, prevenirea victimizării copiilor (a diverselor forme de abuz, neglijare etc.) etc.

Evenimente luna februarie

Programul DIALOGURI - workshopul ”Creativitate și
Inovație”, organizat de Colegiul Național al Asistenților
Sociali – Structura teritorială București, în data de 28
februarie 2019

Comisia de avizare și atestare profesională a analizat 96
de dosare în vederea eliberării avizului de exercitare a
profesiei.
Comisia de formare profesională a analizat 8 cereri
privind acordarea creditelor profesionale.

Atelier de lucru "Despre fericiri...", organizat de către
Sucursala CNASR Iași, în data de 8 februarie 2019,
creditat cu 2 credite profesionale.

Luare de poziție/comunicate/informări
INFORMARE - 05.02.2019
În conformitate cu art. 5 din Legea 466/2004 privind statutul
asistentului social, asistenții sociali își pot desfășura activitatea
în regim salarial sau independent, cu drept de liberă practică;
În regim salarial, în desfășurarea activității acestora în condiții de
legalitate, asistenții sociali au obligativitatea obținerii avizului de
exercitare a profesiei;
Pentru a exercita profesia independent, în condiții de liberă
practică, asistenții sociali cu aviz de exercitare a profesiei pot
solicita eliberarea atestatului de liberă practică în vederea
înființării de cabinete individuale, cabinete asociate sau societăți
civile profesionale.

COMUNICAT - 05.02.2019
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România a fost
sesizat că știrea prezentată pe site-ul Bistrițeanul din data
de 1 februarie 2019, nu a fost documentată, termenul de
”asistent social” fiind utilizat eronat în locul termenului de
”asistent personal al persoanei cu handicap”.
Atragem atenția publicației online Bistrițeanul că a
dezinformat publicul și a adus prejudicii de imagine
profesiei de asistent social, prin confundarea profesiei de
asistent social cu o altă ocupație.
Considerăm că lipsa de documentare în astfel de cazuri
afectează imaginea profesiei de asistent social!
CNASR a transmis publicației online Bistrițeanul o adresă
prin care a solicitat repararea dezinformării în vederea
reabilitării imaginii profesiei de asistent social.

INFORMARE - 05.02.2019 - Proiect buget 2019
În data de 05.02.2019, CNASR a solicitat un
punct de vedere Ministerului Muncii și
Justiției Sociale cu privire la faptul că,
începând cu acest an, cheltuielile aferente
sistemului de asistență socială, respectiv
sistemul de protecție al copilului și al
persoanei cu dizabilități vor fi suportate
integral din bugetele locale ale Unităților
Administrativ Teritoriale.
Solicitarea a vizat modalitatea prin care se va
asigura susținerea dar și dezvoltarea
serviciilor sociale pentru copil și persoana cu
dizabilități având în vedere faptul că, în cazul
comunităților locale afectate de săracie,
bugetul local nu va putea asigura, doar din
fonduri proprii, susținerea tuturor serviciilor
și acoperirea drepturilor prevăzute de lege.
Vă ținem la curent cu privire la acest demers.
COMUNICAT - 11.02.2019
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din
România a fost sesizat că știrea prezentată pe
site-ul Alba24.ro din data de 8 februarie 2019,
nu a fost documentată, termenul de ”asistent
social” fiind utilizat eronat în locul termenului
de ”asistent personal al persoanei cu
handicap”.
Atragem atenția publicației online Alba24.ro
că a dezinformat publicul și a adus prejudicii
de imagine profesiei de asistent social, prin
confundarea profesiei de asistent social cu o
altă ocupație.
Considerăm că lipsa de documentare în astfel
de cazuri afectează imaginea profesiei de
asistent social!
CNASR a transmis publicației online Alba24.ro
o adresă prin care a solicitat repararea
dezinformării în vederea reabilitării imaginii
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 www.cnasr.ro.

INFORMARE
Colegiul Național al Asistenților Sociali a transmis, în data de 12.02.2019, o adresă publicației online Adevarul.ro cu
privire la un articol în care se face din nou confuzie între asistentul social și o altă ocupație.
Pentru informaţii referitoare la profesia de asistent social precum și despre Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
vă invităm să accesaţi site-ul www.cnasr.ro.

Oportunități de finanțare

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru
Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat
cererea generala de propuneri de proiecte 2019 a programului
european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator
de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat
din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul de
propuneri de proiecte „Educație incluzivă pentru copii si tineri in
situații de risc”.
Finanțare pentru combinarea artei cu tehnologia digitală, proiectpilot, programul european „Orizont 2020”, subprogramul STARTS 22 ianuarie 2019

Programul european „Orizont 2020” – Transformari socioeconomice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții
industriale, 14 martie 2019
http://www.finantare.ro/calendar-granturi

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