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 Evenimente iunie

Dragi colegi,    
 
      În paginile următoare veți regăsi cele mai importante evenimente ale
lunii iunie, desfășurate de CNASR la nivelul local, prin intermediul
sucursalelor teritoriale sau nivel central.  
      Printre evenimentele de marcă ale lunii, putem evidenția derularea
lucrărilor Consiliului Național și ale Congresului Național al Colegiului, 
 prilej de analiză a activității anului 2018, de evidențiere a rezultatelor, 
 dezbatere și aprobare a unor hotărâri, rapoarte, ghiduri ce urmează a fi
publicate, privind buna practică a asistentului social, formarea
profesională a asistenților sociali și treptelele de competență 
 profesională,  de identificare a unor deficiențe și de stabilire a unor noi
linii de acțiune în ce privește consolidarea și dezvoltarea profesiei
noastre.
        Pentru acei colegi care își desfășoară cu pasiune, energie și
determinare activitatea profesională, le urez să facă în continuare
diferența, iar celorlalți, care se bucură deja de un concediu binemeritat
să se bucure din plin de această perioadă și să revină cu forțe
împrospătate.
         Pentru toți amintesc că  într-o relație Iubirea este liantul care ne
aduce şi ne ţine laolaltă,  iar Bunătatea este modul corect în care să ne
tratăm unii pe alţii!

                                              Fiți autentici, buni și uniți!
                                                                                         Ștefania Savin
                                                                                      asistent social principal                        
 
 



 

În data de  5 iunie 2019 asistenţii sociali din domeniul persoanelor
private de libertate -au participat la întâlnirea consultativă cu tema
"Repere moderne în asistența socială, puncte nevralgice,
soluții,, (cadru normativ, reglementări, intervenții specifice
domeniului penitenciar)" susţinută de Smaranda Witec şi Theodora
Ene, în calitate de membri ai Comisiei de avizare şi atestare
profesională a CNASR.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Cursului de formare continuă a
șefilor de serviciu/birou asistență psihosocială organizat de
Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

          Evenimente luna iunie

 
  Asistenţii sociali, membri ai Sucursalei teritoriale Braşov a CNASR s-au
implicat la maratanoul Braşov Heroes organizat în data de 2 iunie de
Fundația Comunitară Brașov.
 
 
Atelier de lucru ”Integrarea socială a copilului adoptat” organizat de
către Sucursala Teritorială Vâlcea a CNASR în data de 3 iunie 2019,
creditat cu un număr de 2 credite profesionale.
 

 
             ”Târgul serviciilor sociale din
comunitatea brașoveană” organizat de
Sucursala teritorială Braşov a CNASR în data de
7 iunie



 

Conferinţa  ”Drogurile şi NSP (noile substanţe psihoactive)
capcana tinerilor – tendinţe şi evoluţie” organizată de Sucursala
teritorială Giurgiu a CNASR. Evenimentul s-a desfășurat cu prilejul
ZILEI INTERNAȚIONALE ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ȘI TRAFICULUI
ILICIT DE DROGURI, sărbătorită anual pe 26 iunie, și a avut scopul de
atrage atenţia asupra riscurilor consumului de droguri și noi
substanțe psihoactive în rândul tinerilor. Evenimentul a fost creditat
cu 2 credite profesionale.

          Evenimente luna iunie 

 
 Training ”Formare de bază în domeniul dependenţei de droguri”
organizat de către Sucursala Teritorială Vâlcea a CNASR în perioada de
24-25 iunie 2019, eveniment creditat cu 3 credite profesionale.
 
 
 

 
Workshop ”Egalitatea de şanse, egalitatea de gen. Prevenirea şi
sancţionarea formelor de discriminare. Stereotipuri şi prejudecăţi”
organizat de către Sucursala teritorială Prahova a CNASR în data de 28
iunie 2019
 



          Evenimente în sucursale

      
        Workshop regional ”Implicaţii psiho-socio-medicale ale fenomenului de violenţă” organizat de
către Sucursala teritorială Iaşi a CNASR în data de 28  iunie 2019, creditat cu 2 credite profesionale.
 

Conferinţa regională „Întărirea forței de muncă din
serviciile de asistență socială din România”
organizată în data de 12 iunie în Mun. Craiova,
creditată cu 2 credite profesionale.

          Conferințe regionale



O nouă promoţie de asistenţi sociali a încheiat zilele
acestea o perioadă importantă din traseul lor profesional
- formarea iniţială!
Pentru că noi credem în potenţialul lor şi pentru că ne
dorim ca aceştia să investească în cariera de asistent
social, continuăm şi anul acesta ce am început încă din
anul 2012 - înregistrarea gratuită în Registrul Naţional al
Asistenţilor Sociali din România.
Aşa că, dragi absolvenţi, vă invităm să vă adresaţi
secretariatului facultăţii pe care aţi absolvit-o în vederea
preluării cererii şi listei documentelor necesare
înregistrării în RNASR sau să accesaţi site-ul nostru la
secţiunea cu informaţii despre înregistrarea absolvenţilor
2019.
 
 

       Comunicat

Conferinţa regională „Întărirea forței de muncă din
serviciile de asistență socială din România” - 7 iunie,
Mamaia, jud. Constanța, creditată cu 2 credite
profesionale.

Conferinţa regională „Întărirea forței de muncă din
serviciile de asistență socială din România” organizată
în data de 10 iunie în Mun.  Brașov, creditată cu 2 credite
profesionale

          Conferințe regionale



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

POCU- Apelul “Dezinstituționalizarea persoanelor adulte
cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în
comunitate”,  a  fost prelungit până pe 31 iulie
POCU: Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”,
finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi
deschis în perioada 28 iunie – 30 septembrie
2019.Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care
nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în
sistemul de educație și formare
În perioada iulie-august, se pregătește lansarea a doua
apeluri de propuneri de proiecte în cadrul Programului
Dezvoltare locală. Este vorba despre apelul "Dezvoltare
locală" (10.090.640 de euro) care vizează îmbunătățirea
calității și accesului la servicii sociale (educative, de
sănătate, din domeniul ocupării etc.) a grupurilor
dezavantajate  și despre apelul Incluziunea romilor
(16.000.000 de euro) ce vizează promovarea incluziunii
sociale, combaterea discriminarii și a rasismului,
promovarea schimburilor interculturale și consolidarea
capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu
procent mare de persoane de etnie roma.

 
www.finantare.ro 
 


