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Exercițiu de imaginație…bucuria, fericirea! 

 
Știți emisiunea tv în care Cabral spune ”am întrebat 100 de români”? Să
presupunem că acesta chiar a întrebat 100 sau chiar 1000 de români: ”ce înseamnă
asistența socială, cu ce o asociați?” Pariez că nu trebuie să faceți un efort prea mare
ca să vă gândiți la ce răspunsuri  ar oferi aceștia.
Ei bine, în acest context în care asistența socială nu este asociată cu cele mai iubite
meserii, cu cele mai îndrăgite spații, cu cei mai doriți clienți sau cu cele mai
îndrăgite activități...haideți să facem un exercițiu de imaginație!
 
Să ne imaginăm că asistentul social în timp ce își învață unul dintre clienți (adică
beneficiarul) să pescuiască, prinde peștișorul de aur! Conform tradiției, peștișorul
de aur vrea să îi îndeplinească trei dorințe dar surpriză! Asistentul social nu știe ce
să vrea (adică ce să ceară), a trecut atât de mult timp de când nu și-a mai dorit ceva
doar pentru el, încât nici nu îndrăznește să se gândească… să ceri ceva doar pentru
tine, i se pare un păcat strigător la cer.
După lungi lămuriri din partea peștișorului, asistentul social acceptă într-un final
câteva propuneri  (de dorințe), din partea acestuia…
 
-          Ai vrea ca oamenii să îți spună că faci o muncă foarte bună, chiar dacă nu este
deloc ușor ceea ce faci și te înțeleg atunci când îți este greu și chiar dacă nu ai părut
a fi observat, fiindcă nu iți place să fii în centrul atenției, cu toate acestea ai fost
remarcat și acum vor să îți spună că faci parte din elita asisteților sociali?
-         Stai puțin... ce elită, cum adică, eu?! Eu am fost observat, chiar m-a vazut
cineva? Există oare oameni care știu prin câte momente grele am trecut eu ca să îmi
duc sarcinile la bun sfârșit?

editorial, Alin Potinche



-          Ai vrea să existe un eveniment mare și frumos, unde să te întâlnești și cu alți
asistenți sociali, cu care să te bucuri să te vezi și să îi înțelegi și mai ales să te
înțeleagă și să vă împrieteniți; și să te poți îmbrăca frumos, să ai în sfârșit ocazia, să-
ți îmbraci hainele cumpărate pentru nunta vărului tău, la care nu ai mai reușit să
ajungi fiindcă o urgență cu unul dintre cazurile tale te-a făcut să nu mai ai ocazia să
expui acele haine, pe care îți doreai atât de mult să le scoți din casă (la plimbare)?
-          Este oare posibil așa ceva? Dacă ai ști, peștișorule, ce mult îmi doresc să mi se
mai potrivească acele haine… mereu îmi spun că le îmbrac, dar nu îndrăznesc, parcă
aștept ceva..
-          Ce ai zice dacă de ziua ta te-aș duce în cea mai frumoasă clădire din țară, un loc
deosebit în care nu ai ocazia să mergi nici prea des și nici prea ușor și acolo să te vezi
cu prietenii tăi asistenți sociali și să vă simțiți bine împreună?
-          Hai peștisorule, nu mai râde de mine!
 
Fiindcă asistenții sociali nu sunt oameni de rând, ei sunt... peștișorul nu  a îndeplinit
cele trei dorințe pe loc... a trebuit să vină a III-a  zi de marți a lunii martie, ca să îi fie
gata surpriza asistentului social – chiar de ziua lui!
 
Și s-a ținut peștisorul de aur de cuvânt, și l-a îmbrăcat frumos, l-a dus într-un loc
luminat, un loc deosebit din punct de vedere arhitectural, cromatic, acustic și multe
alte însușiri - l-a dus la Ateneu. A umplut sala cu toți prietenii asistenți sociali iar ca
să păstreze atmosfera de poveste, bonus, și-a făcut apariția și o zână care l-a
nominalizat la o gală de excelență unde nu doar că a fost finalist, ci chiar a câștigat
premiul I la categoria din care făcea parte.
 
Știți cum se face la decernarea premiilor Oscar? Se prezintă nominalizările apoi  se
invită câștigătorul pe scenă ca să își ridice premiul și eventual să adreseze câteva
cuvinte. Cam același lucru s-a întâmplat și în exercițiul nostru, cu o mică excepție.
Tare surprins a fost peștișorul de aur în momentul în care asistentul social a urcat pe
scenă, a văzut atât de multe emoții în el, încât dacă le strigai catalogul erau aproape
toate, mai putin două.
 
Deși îi propusese asistentului social aceste dorințe tocmai ca să îl facă să simtă două
emoții fără de care trecerea prin viață ar avea mai puțin sens, abia în acel moment și-
a dat seama că cele două lipseau din catalog.
Poate trecuse atât de mult timp încât nici nu își mai aducea aminte cum este să le
lași la suprafață, să îți dai voie să le simți, sau poate, asistentului social chiar îi lipsea
experiența trăirii celor două.
 
 Morala: Bucurați-vă și vă veseliți!

Interviuri cu asistenții sociali

Daniela Lupu

1.      Recent ați câștigat premiul ”Asistentul social al anului” iar unul dintre elementele
ce v-au recomandat pentru această distincție a fost numărul de peste 378 de cazuri
rezolvate doar în anul 2018. Cu toate acestea aș dori să vă întreb dacă legile în vigoare   
 v-au împiedicat să ajutați beneficiarii?
 
Legislația noastră este încă străvezie deși s-au făcut pași în direcția bună în ultimii ani, dar mai
este mult de lucrat. Nu neapărat legile sunt principalele elemente care au produs întârzieri în
rezolvarea cazurilor. Din experiența mea pot spune că am identificat alte câteva surse.



Într-adevăr legile și normele lor de aplicare dau foarte multe bătăi de cap. Probabil și din cauza practicilor de la
noi din țară unde prima dată este promulgat textul de lege pentru ca mai apoi, a se citi mult mai târziu, să apară și
normele metodologice de aplicare. Aceste norme de puține ori sunt în concordanță cu realitatea din teren, dar
subliniez, se fac pași în această direcție.
 
Apoi, mai sunt instituțiile statului care ori nu vor, ori nu știu, ori nu sunt lăsate să intervină. Eu cred că o posibilă
explicație ar fi mocirla în care asistentul social s-a zbătut până acum, el fiind asemuit doar prestațiilor, nu
proiectelor pentru construcția unei societăți sănătoase: ”la ce îi trebuie asistentului social cunoștințe, imaginație
sau inițiativă pentru a împărți aceste prestații?”  Din această cauză nici resursa umană care este utilizată,  nu este
una dintre cele mai bune, aceste persoane având încă, în multe cazuri,  cu totul alte studii decât cele de
specialitate în asistență socială  iar societatea actuală a încurajat această stare de fapt. Absolvenții de asistență
socială ajung cu greu să lucreze în instituții de stat . 
 
Nu în ultimul rând, asistența socială făcută în ”interesul superior al hârtiilor” și nu în interesul superior al
copilului/benficiarilor! Înainte de 1989 se spunea că România, în principiu, avea de toate. La fel și acum, în
principiu avem de toate, însă doar pe hârtie.  Avem centre de zi, servicii de îngrijire bătrâni, nu mai avem
excluziune socială, cum nu mai există abandon școlar (același lucru se aplică și în domeniul educației de
exemplu). Majoritatea deciziilor sunt conturate din creion de la București fără a avea suficiente legături cu
realitatea din teren, acolo unde ”de la firul ierbii ” practicianul vede adevărata realitate, pe care de altfel o știm
toți, dar o ținem camuflată.
 
2.      Cu toate acestea, au existat cazuri în care beneficiarul a depășit situația de vulnerabilitate?
Să vă spun totuși și o poveste cu final fericit. Într-o noapte  de marți a lunii iulie 2018  între orele 22.30 și 04.30 am
intervenit direct la salvarea Doamnei A.  și a celor 4 copii minori care mențineau legătura în secret, de o jumătate
de an, cu rețeaua noastră (unde fac voluntariat) primind consiliere, informare și am construit împreună planul de
evadare dintr-o relație abuzivă de 20 ani ( abuz fizic, psihic, economic). Locația a fost un sat, la 100 km de Brașov
și a avut loc noaptea, deoarece era singura posibilitate a celor 5 suflete de a scăpa din vâltoarea abuzurilor care se
extindea asupra tuturor! Concret, am mers cu două mașini alături de cei ”doi eroi” care au sărit să ma însoțească
în această intervenție (riscantă la propriu) - un pompier si un reporter/moderator TV. 
 
Familia a fost dusă și adăpostită în secret timp de 2 săptămâni la un ”Adăpost de Criză” din Brașov, unde a
beneficiat de cazare, hrană, condiții pentru igienă, consiliere psihologică, consiliere socială și juridică, pentru ca
mai apoi, alături de colegele mele, am gasit o locuință în alt județ; s-a făcut o campanie de colectare de bunuri
casnice și electrocasnice,  s-a găsit un loc de muncă pentru mămică, copiii (4 minuni!) au fost ajutați să se înscrie
la alte școli pentru continuarea procesului instructiv – educativ. La acest moment toți cei 4 copii sunt la școală iar
mămica este la un nou loc de muncă mai bun! Se recuperează încet și frumos! Victorie!!! Ca să  înțelegeți, acesta
este Premiul meu, Premiul Anului în Asistență Socială! Intervenție concretă..nu doar pe hârtie!!
 
3.      Pe parcursul timpului ați menționat de nenumărate ori în aparițiile media, conceptul de ”comunitate
sănătoasă”. Ce înseamnă această sintagmă pentru dumneavoastră?
 
Comunitatea sănătoasă este acea comunitate în care toți actorii sociali (UAT-uri, ONG-uri, culte, simpli cetățeni)
lucrează împreună pentru a găsi soluții la problemele specifice fiecărei localități sau regiuni geografice, fie că
vorbim despre identificarea soluțiilor pentru combaterea violenței domestice sau a abandonului școlar iar liantul
este chiar asistentul social. Acest concept nu este o utopie ci doar o stare naturală și firească a unei comunități.
 
4.      Cum doriți să vă implicați în continuare în dezvoltarea asistenței sociale în România?
Tocmai proaspăt ieșită de sub ”tiparul Judecătoriei ” Asociația ACCENT Servicii Sociale, este planul A de
viitor..adica mai pe scurt ”AASS-ul tău în asistență socială!” ACCENT- Acreditare, Cursuri , Consiliere, Evenimente,
Networking, Teamwork. Ce înseamnă toate acestea? Toate la timpul lor! Planurile B si C..sunt și acestea  creionate
 dar încă le păstrez pentru mine...iar alfabetul limbii române mai are încă 28 litere / caractere!



Programul DIALOGURI - workshopul ”Metode de educație nonformală
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, organizat de
Colegiul Național al Asistenților Sociali – Structura teritorială București, în
data de 25 martie 2019.

Evenimente luna martie 

Relațiile sociale sunt esențiale pentru natura umană ocupând un loc central în orice domeniu al practicii
asistenței sociale unde recunoașterea, înțelegerea și promovarea rolului relațiilor sociale reprezintă o sursă de
importante descoperiri pentru asistentul social. În asistența socială, relația de acordare a ajutorului reprezintă
o întrevedere profesională, un proces dinamic, o legatură de încredere între persoana asistată și asistentul
social, un schimb emoțional reciproc. Asistentul social va reuși să-i ajute pe oamenii aflați în situații de risc și
dificultate, numai dacă acționează cu profesionalism, flexibilitate și creativitate; atunci va reusi să-și
folosească eficient propria persoană în relația cu persoana asistată, cât și cu alți specialiști, cu reprezentați ai
comunităților, manageri ai diferitelor agenții și cu organizații.

Lavinia Iagăr

Gânduri ale asistenților sociali

 
Comisia de avizare și atestare
profesională a analizat 169 de
dosare pentru obținerea
avizelor de exercitare a
profesiei.



Pe 19 martie s-a sărbătorit Ziua Mondială a Asistenţei Sociale, un eveniment
promovat de Naţiunile Unite şi Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali.
Tema Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale de anul acesta a fost „Promovarea
importanței relațiilor umane“.
 
Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, Sucursalele teritoriale
ale CNASR au organizat în luna martie Zilele Asistenței Sociale -ZAS 2019.
Scopul evenimentelor derulate cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale -
ZAS este acela de a celebra realizările asistenților sociali și de a promova
rolul asistentului social în rândul comunității în vederea transmiterii unui
mesaj comun la nivel internațional cu privire la conștientizarea contribuțiilor
din domeniul social și nevoia acțiunilor ulterioare.
 
Atelier de lucru "Nevoile fizice și emoționale ale copilului”, organizat de
către Sucursala CNASR Vâlcea în luna martie 2019, creditat cu un număr de 2
credite profesionale.
 
Atelier de lucru "Formare de bază în domeniul dependenței de droguri”,
organizat de către Sucursala CNASR Vâlcea în luna martie 2019, creditat cu
un număr de 2 credite profesionale.
 
Atelier de lucru "Despre crizele de dezvoltare și reziliență”, organizat de
către Sucursala CNASR Arad în luna martie 2019, creditat cu un număr de 2
credite profesionale.

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România a atras
atenția în repetate rânduri asupra lipsei asistenților sociali din
mediul rural.
Cel mult 20 % dintre primăriile din mediul rural au un asistent
social, în timp ce absolvenții din acest domeniu nu sunt angajați.
Prezent în studioul Radio România Antena Satelor, Cristian Roșu
- vicepreședintele Colegiului Național al Asistenților Sociali a
prezentat situația actuală și realitățile care împiedică
desfășurarea în bune condiții a activității de asistență socială la
sate.

14-16 martie 2019, Conferința
Națională de Asistență Socială
Penitenciară 2019, cu
participare internațională, Ediția I
organizată de către Sucursala
CNASR Iași.

Celebrarea Zilei Asistenței Sociale 

29 martie 2019, în Sala Iustin Moisescu din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași, CNASR – Structura Teritorială Iași,
Arhiepiscopia Iașilor prin Biroul de Asistență Socială al Centrului Eparhial au facilitat întâlnirea a 200 de asistenți
sociali, care activează în domeniul public (DGASPC, SPAS, Penitenciar) și privat (asociații și organizații
neguvernamentale), cadre didactice universitare, studenți, masteranzi și doctoranzi, specialiști din domeniul social
din Iași, Botoșani, Vaslui, Neamț și Hunedoara.
Evenimentul, acreditat de către CNASR cu 1 credit profesional, a fost promovat în presa locală (Jurnalul Regional TVR
IASI)  și pe rețele de socializare.
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Așteptăm sugestiile și
propunerile voastre în
legătură cu informațiile pe
care vreți să le regăsiți în
viitoarele numere ale
newsletterului. 
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