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Blândețea din noi
de Alin Potinche
Încearcă să îți aduci aminte de un eveniment în care ai dat-o în bară.
Evenimentul acela pe care ai preferat să-l dai uitării fiindcă vocea din capul
tău făcea o presiune prea mare, iar senzația de vină pe care o aveai devenise
prea dureroasă. Dar vreau să îți aduci mai aproape acea amintire în care
consideri că ai greșit atât de mult încât ai vrea să dai timpul înapoi...
Amintește-ți ce ți-ai spus atunci... Care a fost emoția predominantă pe care ai
simțit-o?
Acum că ți-ai amintit exact ce ți-ai spus și ce ai simțit, îți propun un
exercițiu:
Imaginează-ți că povestea trăită de tine ți-a fost spusă de cea mai bună
prietenă a ta, sau de cel mai prieten al tău. Ce i-ai spune? Ar fi același dialog,
ca cel pe care l-ai avut cu vocea din capul tău? Ce emoție i-ai transmite. Cum
ai vrea să o faci sau să-l faci să se simtă? Oare i-ai spune aceleași lucruri pe
care ți le-ai spus și ție?
Imaginează-ți acum că propriul copil ți-ar relata povestea... pe el cum l-ai
aborda? Ce ai vrea să îi transmiți? Cum ai vrea să îl faci să se simtă când se
privește în oglindă?
Lasă-mă să-ți dau ceva la care să reflectezi!
Nici măcar nu te întreb ce te oprește să te comporți cu tine în situații
asemănătoare, cel puțin cum te-ai comporta cu un strain care ți s-ar
destăinui.
Te invit ca data viitoare când vei avea tendința să te învinovățești, să te
comporți cu tine ca si cum te-ai comporta cu copilul tău, ținând cont că vrei ca
el să nu isi piardă încrederea în el și in capacitatea lui. Spune-ți la sfârșit
ASTA E și zâmbește!
Bun și acum partea cea mai interesantă, folosește ce ți-a priit din această
aplicație cu beneficiarii tăi! :D
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Evenimente luna iulie
Conferința Națională „Familia în Societatea Contemporană”
Ediția a VI-a, 06 iulie 2019 - eveniment organizat de Sucursala
Teritoriala Iasi, creditat cu 2 credite profesionale

Atelier de lucru “Statutul asistentului social în Romania între teorie și
practică. Realități prezente și viitoare”, 10 iulie 2019 - eveniment
organizat de Sucursala teritoriala Dolj, creditat cu 1 credit profesional.

Evenimente luna iulie
15 iulie 2019 - programul DIALOGURI - dezbaterea cu privire
la GHIDUL DE INTERVENȚIE A ASISTENTULUI SOCIAL - un
set unic de metode, proceduri, tehnici și instrumente de
lucru specifice asistentului social din serviciile pentru
protecția copilului, elaborat de Fundația pentru
Dezvoltarea Serviciilor Sociale.

Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România 11 iulie, Oradea. Evenimentul a fost creditat cu 2 credite profesionale.

Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România - 26
iulie, Vaslui. Evenimentul a fost creditat cu 2 credite profesionale.

Oportunități de finanțare
POCU- 21 de întreprinderi sociale vor fi înființate prin
proiectul „S.E.S.- Solidaritate, Egalitate, Sustenabilitate”,
finanțat prin Programului Operațional Capital Uman.
Proiectul va sprijini furnizarea unui program de formare
antreprenorială specifică, dezvoltarea competenţelor
relevante pentru 105 persoane și crearea de minim 84 de
noi locuri de muncă în regiunile Nord-Est, Sud-Vest
Oltenia, Sud-Muntenia şi Sud-Est. Activitățile vor contribui
la combaterea sărăciei prin integrarea pe piaţa muncii a
persoanelor din grupurile vulnerabile şi dezvoltarea
serviciilor locale în toate cele patru zone.
AM POCU- Se simplifică depunerea cererilor de finanțare
în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin
înlocuirea a patru documente diferite solicitate cu
Documentul Unic pentru verificarea Conformității
Administrative și a Eligibilității. Astfel, beneficiarii vor
completa mai simplu și vor încărca mai repede anexele
solicitate în etapa de depunere a cererilor de finanțare, iar
evaluarea conformității administrative și a eligibilității
proiectelor va dura mai puțin timp.
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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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