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pag. 2 Evenimente
Dragi colegi,    
 
Luna aprilie a însemnat pentru asistenții sociali o continuare a
activităților curente sau derularea altora noi. După cum veți putea
urmări în paginile următoare, aprilie a fost marcată de acțiuni diverse
și interesante atât în sucursalele CNASR cât și la nivel central. Au fost
dezvoltate sau consolidate parteneriate interinstituționale sau
interdisciplinare în care Asistentul Social joacă un rol important.
 
De asemenea, vă invităm și pe pagina de faceebook a  Galei Naționale
a Excelenței în Asistență Socială, unde puteți urmări interviurile
câștigătorilor ediției a VI-a, asistenți sociali sau alte personalități care
au răspuns invitației de a ne împărtăși gânduri, momente frumoase și
experiențele lor profesionale. 
 
                            Vă urăm o lună spornică, plină de provocări!
 
 



În data de 08.04.2019  reprezentanții CNASR au primit vizita 
reprezentanților Consiliului Județean Administrativ din
Stockholm, Suedia. Întâlnirea a avut drept  scop înțelegerea
specificului profesiei de asistent social în România și identificarea
unor posibilități de colaborare cu privire la populația română care
emigrează în Suedia.

          Evenimente luna aprilie 
 
Asistenții sociali din cadrul Sucursalei Teritoriale Brașov a CNASR s-au
mobilizat în data de 2 aprilie la Centrul de transfuzii sanguine Brașov să
doneze răspunzând astfel nevoii constante de sânge.
 
 
 În data de 5 aprilie 2019 la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea
de Șanse între Femei și Bărbați a avut loc prima Reuniune a
Comitetului Național de Coordonare, sprijin și monitorizare și a
Grupului de Lucru privind aprobarea Programului Național pentru
Protecția împotriva violenței domestice și a metodologiei privind
organizarea și funcționarea “Rețelei naționale inovative integrate
de locuințe protejate, destinată victimelor violenței domestice.
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România  este reprezentat
în cadrul Comitetului Național de Coordonare, sprijin și monitorizare
de doamna Diana Cristea, Secretar Executiv CNASR și în cadrul
Grupului de Lucru de doamna Manuela Nicolae-Pîndaru, membru
CNASR.
 

 
Comisia de avizare și atestare
profesională a analizat 84 de dosare
pentru obținerea avizelor de exercitare a
profesiei.



          Evenimente în sucursale
Întâlnire a asistenților sociali din municipiul Craiova, județul Dolj
cu tema “Implicarea unitară și sustenabilă pentru statutul
asistentului social”  în data de 03.04.2019
 
Atelierul de lucru "Programele de integrare socială a
refugiaților și rolul lor în combaterea rasismului, xenofobiei
și intoleranței”, organizat de către Sucursala Teritorială
București a CNASR, în data de 4 aprilie 2019, eveniment creditat
cu un număr de 2 credite profesionale.
 
Atelierul de lucru "Pro Victims Justice through an Enhanced
Rights Protection and Stakeholders Cooperation”, organizat
de către Sucursala Teritorială București a CNASR în perioada 5-6
aprilie 2019, eveniment creditat cu un număr de 2 credite
profesionale.
 

 
Workshopul ”Eliminarea barierelor
administrative și atitudinal-
comportamentale în vederea asigurării
unei participări echitabile a persoanelor
cu dizabilități la viața publică”  organizat
de Sucursala Teritorială Prahova a CNASR
în parteneriat cu DGASPC Prahova și
Fundația Motivation,  în data de 12 aprilie
2019.  La eveniment au participat 34 de
persoane: asistenți sociali, instructori de
educație și alți specialiști implicați în
recuperarea și reabilitarea persoanelor cu
dizabilități.
 
În data de 14 aprilie, Sucursala Teritoriala Vaslui  a organizat în
parteneriat cu DGASPC Vaslui - Complexul de Servicii Comunitare
nr.1, Bârlad și Biroul Zonal Bârlad, Centrul de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Vaslui, o dezbatere pentru adolescenții
aflați în sistemul de protecție a copilului despre riscurile și
tratamentul consumului de etnobotanice, droguri, alcool și
tutun.



Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România a fost sesizat că știrea
prezentată pe site-ul Adevarul.ro din data de 03.04.2019, nu a fost
documentată, termenul de ”asistent maternal” fiind utilizat în locul
termenului de ”asistent social”.
Atragem atenția publicației online Adevarul.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 Adevarul.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.
 

Atelier de lucru "TRAIN4M & M”, organizat
de către Sucursala Teritorială București a
CNASR în parteneriat cu Organizația
Internațională pentru Migrație în perioada
15-16 aprilie 2019, eveniment creditat cu
un număr de 2 credite profesionale.
 

       Comunicate - luări  de poziție

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.



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

Oportunități de finanțare

A fost publicat spre consultare Ghidul Solicitantului
“Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de
muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de
etnie Roma, persoane din mediul rural”.
 
Au fost publicate listele  intermediare pentru apelurile
de proiecte aprobate ce vizează creșterea ocupării
tinerilor NEETs ;
 
A fost  publicată lista intermediară cu cererea de
finanțare aprobată în etapa de evaluare tehnică și
financiară, pentru apelul de proiecte POCU/483/4/1/
4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome, prin implementarea de măsuri
integrate.
 
www.finantare.ro 


