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Dragi colegi,

Evenimente august

În paginile următoare veți regăsi date și relatări de la principalul
eveniment, ce a avut loc în cursul lunii august, derulat de către Sucursala
Teritorială Iași a CNASR- Școala de Vară în Asistență Socială. Evenimentul
a reunit un număr mare de asistenți sociali din aproape toate județele
Moldovei.
Trăim în prezent într-o societate care pune mai mult accent pe vorbe,
pe dezbateri, promisiuni, fără ca acestea să se concretizeze în fapte.
Vă îndemn să fiți, mai mult, oamenii faptelor, a faptelor bune, care,
însoțite de gândul bun, să ajute cât mai mulți beneficiari ai serviciilor
noastre.
Ștefania Savin
asistent social principal
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Evenimente luna august
În perioada 30 – 31 august 2019 în Sala de Conferințe a Așezământului Social -Filantropic din cadrul Mănăstirii
Hadâmbu, Comuna Mogoșești, județul Iași,a avut loc Școala de Vară în Asistență Socială, Ediția a II-a, 2019,
având ca temă „Provocările actuale ale sistemului de asistență socială și importanța colaborării interdisciplinare în
dezvoltarea serviciilor sociale de calitate" . Școala de Vară în Asistență Socială, Ediția a II-a, 2019 a fost organizată de
către Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Asociația Studenților și
Absolvenților de Teologie Ortodoxă Asistență Socială din Iași, Arhiepiscopia Iașilor – Biroul de Asistență Socială al
Centrului Eparhial, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” Iași, Specializarea Asistență Socială în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași, Editura Lumen, Asociația Aproape de Oameni – A.D.O. și Mănăstirea Hadâmbu.

Școala de vară în Asistență Socială continuă să-și arate roadele în cea de-a doua
ediție manifestată și de această dată, la sfârșit de august 2019, în tainica atmosferă
a Mănăstirii Hadâmbu. Aici s-au reunit specialiști, atât din domeniul practicii
asistenței sociale moderne, cât și din cel al cercetării psiho-socio-juridice, într-un
cadru organizatoric de excepție inițiat și susținut de Colegiul Național al
Asistenților Sociali din România, Sucursala Teritorială Iași, în colaborare cu
instituții publice / private din domeniul asistenței sociale și mediul academic din

perspectivă interdisciplinară.Timpul relativ scurt alocat Școlii de vară în
Asistența Socială, în perioada 30-31 august 2019 a reușit să concentreze o
vastă și complexă problematică din domeniul asistenței sociale actuale
încadrată în „dezvoltarea durabilă” la nivelul Regiunii N-E Moldova, cu
participarea specialiștilor din Ucraina.
În acest context,a fost relevată importanța eficientizării serviciilor sociale corelate cu implementarea obiectivelor Agendei
2030 pentru dezvoltarea durabilă la nivelul județului Iași dintr-o triplă perspectivă și anume: managementul instituțional cu
accent pe dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate; conturarea procedurilor legale care vizează standardizarea
instrumentelor de lucru în asistența socială; practica asistențială bazată pe dovezi.
Toate aceste aspecte au fost dezbătute incluzând importanța „cunoașterii prin relaționare” și atenția acordată resursei umane
în asistența socială în curs de standardizare. Provocările și dilemele etice specifice domeniului asistențial au fost relevate de
către profesioniști specializați pe ramuri și sub-ramuri ale asistenței sociale moderne, cum ar fi „asistența socială clinică” din
cadrul unităților sanitare de tip pediatric sau geriatric. Problematica resurselor în asistența socială modernă a stârnit un interes
deosebit fiind relevate tendințele și provocările protecției familiei în context european, cu accent pe „resursele culturalreligioase” și „relațiile inter-generaționale” care ar putea eficientiza procesul asistențial din perspectiva responsabilizării
individuale, familiale și comunitare.
Conf.dr.Maria-MarinelaMIHĂILĂ
Universitatea„ Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,Departamentulde Sociologie și Asistență Socială

Evenimente luna august
Exerciții de cunoaștere interpersonală și dezvoltare personală cu scopul
facilitării unei atmosfere lucrative și antrenante printre cei peste 80 de
participanți înscriși în calitate de auditori și/sau lectori. Marea provocare
la care au fost supuși asistenții sociali a fost aportul creativ pentru a
compune poezia-simbol a școlii de vară. Spre bucuria și în aplauzele
tuturor, Irina-Cecilia Ignat a recitat rezultatul muncii de creație colectivă a
asistenților sociali.

Prima zi s-a încheiat cu participarea la o scenetă de
vară „Dreptatea completă”, inspirată din pilda
Mariei-Magdalena, pusă în operă sub îndrumarea
doamnei Margareta Herţanu – psiholog principal în
psihologie clinică şi preşedintele Asociaţiei Pro
Roma.

În jurul focului de tabără, câțiva cercetași din cadrul
Organizației Naționale Cercetașii României – Centrul Local
„Aproape de Oameni” Iași – A.D.O. și participanții s-au reunit
și, acompaniați de o chitară clasică, au cântat cântece folc
arhicunoscute. Cei care nu au fost răpuși de oboseala unei zile
toride de vară ce a inclus și deplasarea de la localitățile de
domiciliu la mănăstire, au decis să participe la slujba de la
miezul nopții ținută de monahi în biserica nouă a mănăstirii cu
hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Impresii de la Școala de vară
Am petrecut clipe frumoase alături de colegii români, ne a plăcut foarte
mult locul de desfășurare a evenimentului, o splendoare a naturii, aer
curat și un loc în care reusesti sa te refugiezi și să petreci timp de calitate,
departe de aglomerația de zi cu zi. Ne-a plăcut piesa de teatru și modul în
care actorii amatori au jucat într-un mod profesionist sceneta. Vă felicit
pentru modul în care ați reușit să aduceți în același loc studiile, religia,
distracția și prietenii. Ne -a impresionat profesionalismul colegilor,
asistenți sociali din România.
Membrii delegației din Ukraina

17 asistenţi sociali din Structura Teritorială Botoşani a CNASR au
participat la ŞCOALA de VARĂ în ASISTENŢA SOCIALĂ, ediţia a II –a,
organizată de către Sucursala Teritorială Iaşi şi partenerii săi.
Toate temele/subiectele prezentate într-un mod profesionist,
atmosfera colegială, mediul de învăţare creat de către organizatori
au fost pentru noi o deosebită ocazie de perfecţionare profesională,
de relaţionare şi nu în ultimul rînd de petrece a unui timp de calitate
alături de colegi de breaslă din toate judeţele Moldovei!
Echipa CNASR Botoșani

Un eveniment deosebit într-un loc cu o puternică încărcătură
sufletească, unde am descoperit lucruri noi,oameni frumoși, ospitalitate
și multă energie pozitivă. Mulțumim mult gazdelor
pentru atenția oferită. Temele abordate și discutate, reprezintă un real
interes pentru asistenții sociali, noi provocari în sfera socială și
profesională în care activăm fiecare , în special, a subiectul referitor la
economia socială care dovedește faptul că un
gând(o idee) bun(ă) poate deveni o idee de afaceri și mai mult de
atât, poate veni în sprijinul grupurilor vulnerabile, atât de dificil de
integrat în mediul social cât, mai ales, în câmpul muncii.
Membri din Sucursala Teritorială Neamț a CNASR

Mulțumim pentru invitația de a participa la Școala de Vara
Îîn Asistență Socială, ediția a II a. De asemenea, mulțumim
tuturor organizatorilor care s-au implicat în vederea
desfășurării acestei ediții in cele mai bune condiții. Suntem
bucuroase că am împărtășit idei și experiențe profesionale noi
cu ceilalți colegi. Atmosfera a fost călduroasă și primitoare
și plină de spiritualitate.
Asistenți sociali din Galați

Impresii de la Școala de vară
O experiență inedită, bucuria de a fi alături de colegi și de a
revedea prieteni. Încă o dată s-a conturat ideea că asistenților
sociali le sunt benefice și necesare aceste întâlniri. Așteptăm
cu nerăbdare și interes edițiile viitoare!
Membri ai Sucursalei Teritoriale Vaslui a CNASR

Mulțumesc CNASR Iași pentru invitație, organizare, temele alese,
coerența lor,condițiile de cazare într-un loc minunat și
binecuvântat. Ideea în sine a Școlii de vară în asistență socială a
fost una extraordinară, oferindu-ne posibilitatea de
interacționare, de a învăța lucruri noi într-o manieră inedită,
interesantă și nu în ultimul rând distractiv. Felicitări întregii
echipe CNASR Iasi, sunteti oameni minunați!
Membri ai Sucursalei Teritoriale Bacău a CNASR

Școala de vară-sinteza activităților
În ultimele zile de vară ale lunii august 2019, asistenţi sociali din regiunea Moldovei, lectori şi experţi în
asistenţă socială, specialişti din instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oaspeţi din Regiunea
Vinniţa din Ucraina care au venit în schimb de bune practici la D.G.A.S.P.C. Iaşi, studenţi şi voluntari, s-au
reunit departe de zbuciumul şi aglomeraţia urbană, urmând drumul şerpuit care străbate dealurile
Hadâmbului spre istorica mănăstire care, printre multe bucurii duhovniceşti, găzduieşte şi icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului, unde s-au ţinut lucrările ştiinţifice ale celei de-a doua ediţii a Şcolii de
Vară în Asistenţa Socială.
Prima zi a a debutat cu un cuvânt de deschidere din partea organizatorilor şi partenerilor celei de-a doua
ediţii a Şcolii de Vară în Asistenţă Socială. dr.Roxana Necula - preşedintele Sucursalei Teritoriale Iaşi a
C.N.A.S.R. şi şeful Centrului de Servicii Sociale de Îngrijire şi Asistenţă pentru Victime din cadrul D.G.A.S.P.C.
Iaşi, a mulţumit organizatorilor, partenerilor şi participanţilor la acest eveniment socioprofesional, a
menţionat eforturile care au fost întreprinse pentru ca această şcoală de vară să devină o tradiţie
în seria de manifestări organizată de C.N.A.S.R. Iaşi, precum şi contribuţiile lectorilor care au pregătit
prezentări şi lucrări relevante pentru activitatea asistenţilor sociali. În continuare, maica lect. univ. dr.
Polixenia Nistor, preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor de Teologie Ortodoxă –
Asistenţă Socială din Iaşi şi cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” –
Specializarea Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a mulţumit
PreaSfinţitului Calinic Botoşăneanu, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor şi arhimandritului Nicodim
Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, pentru binecuvântare şi găzduirea participanţilor în clădirea nou
construită a Aşezământului Social „Sf. Iosif cel Milostiv – Naniescu”. Cuvântul de deschidere a fost finalizat cu
intervenţia dr. Niculina Karacsony, director adjunct la D.G.A.S.P.C. Iaşi, membru în Departamentul de
Deontologie Profesională al C.N.A.S.R. Iaşi şi profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
care a condus un grup de asistenţi sociali de la instituţia de profil din regiunea Vinniţa din Ucraina aflaţi într-o
vizită de lucru la D.G.A.S.P.C. Iaşi.

Școala de vară-sinteza activităților
Prima intervenţie cu tema „Rolul întreprinderilor sociale în dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate”
a fost susţinută de asistent social principal Manuela Iftimoaei, director de programe la Fundaţia „Alături de
Voi” România care a vorbit despre rolul structurilor de economie socială în integrarea în muncă a persoanelor
din grupurile vulnerabile, precum şi despre oportunităţile de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor sociale
prin Programul Operaţional Capital Uman.
Spre finalul primei zile, participanţii au asistat la o scenetă de vară „Dreptatea completă”, inspirată din pilda
Mariei-Magdalena, pusă în operă sub îndrumarea doamnei Margareta Herţanu – psiholog principal în
psihologie clinică şi preşedintele Asociaţiei Pro Roma.
În jurul focului de tabără, câţiva cercetaşi din cadrul Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României – Centrul
Local „Aproape de Oameni” Iaşi – A.D.O. şi participanţii s-au reunit şi, companiaţi de o chitară clasică, au
cântat cântece folc arhicunoscute.
A doua zi de lucru a şcolii de vară a continuat cu intervenţii în plen care au constat în prezentarea unor lucrări
ştiinţifice, proiecte de cercetare şi modele de bună practică în asistenţa socială. Doamna conf. univ. dr. MariaMarinela Mihăilă de la Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe
Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a prezentat cercetarea cu tema „Resurse culturalreligioase privitoare la protecţia familiei în context european”. Seria de intervenţii a continuat cu prezentarea
„Procedura: între solicitare legislativă şi instrument de real ajutor într-o organizaţie” realizată de inspector
principal Adriana Ciacâru, coordonator al Compartimentului Corp Control şi Managementul Serviciilor Sociale
din cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi. Apoi, problematica asistenţei sociale din spitale a făcut obiectul prezentării cu
tema „Asistentul social clinican: implicaţii practice şi provocări profesionale actuale”, având ca autor pe lect.
univ. dr. Oana-Lăcrămioara Bădărău de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi şi asistent social în cadrul
Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi.
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi relevanţa obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru asistenţa
socială a făcut obiectul unei prezentări ilustrată cu date statistice relevante la nivel naţional, regional şi
judeţean susţinută de dr. Ciprian Iftimoaei, membru al Departamentului de Cercetare al C.N.A.S.R. Iaşi şi
lector asociat la Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială al UAIC. A urmat Atena Gaspar,
preşedintele Asociaţiei AFECT, care a prezentat tema „Fundamentul relaţiilor intergeneraţionale. Respect –
Reciprocitate – Rezilienţă”, şi a sintetizat activităţile şi rezultatele obţinute în cadrul asociaţiei pe care o
conduce şi care include în sfera de preocupări problemele persoanelor vârstnice.
Finalul şcolii de vară a aparţinut coordonatorilor acestui eveniment – profesor asociat dr. Roxana Necula şi
lect. univ. dr. Polixenia Nistor – care au mulţumit lectorilor pentru lucrările prezentate, asistenţilor sociali
pentru participare şi implicare în activităţile desfăşurate, studenţilor şi voluntarilor care au contribuit la
organizare, precum şi gazdelor de la Mănăstirea Hadâmbu.
După două zile de lucru cu un program dens, care a reuşit să concentreze o problematică complexă din
domeniul asistenţei sociale, cu specialişti din domeniul practicii asistenţei sociale şi din cel al cercetării
sociale, într-un cadru mirific binecuvântat de Dumnezeu, învăluiţi de căldura ultimelor zile de vară, încântaţi
de priveliştile cu dealuri blânde, fâneţe şi păduri umbroase, cu slujbe şi cântări bisericeşti, cea de-a doua
ediţie a Şcolii de Vară în Asistenţa Socială şi-a închis porţile, lăsând în urmă amintiri, modele de bună practică,
idei de proiecte de cercetare sau de intervenţie, competenţe, prietenii consolidate şi un gând bun pentru
ediţia de anul viitor.
A consemnat,
Dr. Ciprian IFTIMOAEI
Membru al Departamentului de Cercetare în Asistenţă Socială
Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

Oportunități de finanțare
- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD), din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, lansează apelul „Acordarea de
materiale școlare”. Scopul acestui apel
este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de
către cei mai dezavantajați copii din învățământul de stat
preșcolar, primar şi gimnazial, care urmează cursuri de zi. Prin
acest apel va fi finanțată acordarea rechizitelor de care acești copii
au nevoie pentru a merge la grădiniță si la școală.
- POCU: A fost publicat calendarul lansarilor apelurilor de proiecte,
actualizate august 2019;w ww.finantare.ro
- Fundația Vodafone România lansează o nouă rundă de finanțare a
programului național “Connecting for Good”, prin care susține opt
proiecte digitale ce folosesc tehnologia mobilă în beneficiul
persoanelor defavorizate fizic, social sau economic. Pentru prima
dată de la lansarea programului în 2012, Fundația Vodafone
România oferă, pe lângă finanțare, și opt soluții digitale ce
urmează să fie dezvoltate prin intermediul platformei Civic Labs,
creată de echipa Code for Romania, pentru ca ulterior să fie
implementate. Organizațiile neguvernamentale interesate pot
aplica online în perioada 26 august – 16 septembrie 2019, ora
16.00, pe website-ul www.civiclabs.ro.

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