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       Vine școala bine-mi pare, / În gradină am o floare!  
       ...sau ploaia, înțelegeți voi! 
 
 Câteva gânduri despre noi începuturi... de an școlar
 
Fiindcă tot suntem la început de an școlar și chiar universitar, m-am gandit să
vă supun atenției câteva note despre competivitate, noi începuturi și abilități
de viață sănătoasă în colectiv. 
1. Pot să pariez că fiecare părinte care are copil școlar, l-a întrebat măcar o
dată ce notă a luat Gigel/Gigica după ce propriul copil i-a menționat nota luată
în ziua respectivă. Competiția este bună, dar mai bună este competiția cu
propria persoană, hai să ne fie copiii mai buni azi, decât erau ieri, sau alaltăieri,
este mai sănătos să se autodepășească.
2. Majoritatea dintre noi atunci când am trecut prin noile cicluri școlare
(grădiniță/primar/gimnaziu/liceu/ facultate), ne-am dorit să ne prezentăm
colegilor, să afle cine suntem, ce facem și ce interese avem și să aflăm, la
rândul nostru, despre ceilalți. Există o nevoie comună de cunoștere reciprocă
iar contextul organizat de coeziune aspirațională și emoțională a colectivului a
lipsit aproape cu desăvârșire.
3. Cred cu tărie că ceea ce ne face să fim, să ne simțim confortabil și să
rămânem mai mult timp într-un colectiv, nu este competiția cu proprii colegi,
ci abilitățile de ”buni colegi”. Mă refer la lucrul în echipă, asertivitate și
capacitatea de a recunoaște aportul fiecăruia. 
Un An nou școlar plin de noi obiceiuri sănătoase și lipsit de frustrarea născută 
 din comparația  cu diversul de lângă noi... oricine ar fi acesta!

Editorial, de Alin Potinche



 5 septembrie 2019 - Programul DIALOGURI - “Inteligenţa
Emoţională", despre planurile emoționale ale comunicării și blândețea
din noi - invitaţi Dana Cluve,  psiholog şi Alin Potinche, asistent social.

       Evenimentele lunii septembrie

Campania "Fii activ, implică-te!", lansată de către Sucursala
Teritorială Dolj a CNASR,  a continuat și în luna septembrie 2019 și are
drept scop  informarea societății civile cu privire la drepturi și
obligatii atât în raport cu propria persoană cât și în raport cu ceilalți,
copii și adulți, cu privire la sistemul de asistență socială din România
(organizare, funcții, rol, modalități de accesare a diferitelor servicii pe
care le oferă, etc.) dar și mediatizarea statutului   asistentului social,
profesie reglementată prin Legea nr. 466/2004. 

 
Comisia de avizare și atestare profesională a analizat 119 dosare
pentru obținerea avizelor de exercitare a profesiei. Comisia de
formare și atestare profesională a analizat 10 cereri în vederea
avizării și creditării.



     Evenimentele lunii septembrie

 Smaranda Witec, președintele Structurii
Teritoriale București, a reprezentat CNASR în
perioada 6-8 septembrie la întâlnirea
delegaților (Delegates Meeting) organizată de
IFSW Europe la Viena.

 

Workshop ”Conștientizarea, explorarea și
integrarea valorilor asistentului social” organizat
de Sucursala Teritorială Brașov a Colegiului Național
al Asistenților Sociali din România, eveniment
creditat cu 2 credite profesionale.



     Evenimentele lunii septembrie

 Conferința internațională ”Combaterea
marginalizării și excluziunii sociale în Regiunea
Dunării”, 23 - 26 septembrie 2019, Murighiol,
Tulcea, România. Reprezentanții CNASR la
eveniment au prezentat și susținut “Rolul
asistenților sociali în dezvoltarea serviciilor de
asistență socială”.

Sucursala Teritorială Cluj – a organizat conferința
"Abordări ale problematicii demențelor și bolii
Alzheimer în context psihosocial și medical"
eveniment creditat cu 2 credite profesionale.

Workshop regional ”Perspective, Particularități și provocări în asistența psihosocială a
persoanelor dependente de droguri” organizat de Sucursala Teritorială Botoșani în parteneriat cu
Sucursala Teritorială Iași a CNASR. Evenimentul a fost creditat cu 2 credite profesionale.
 



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

Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene a lansat în consultare publică
ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente
inovative pentru integrarea socio-profesională a
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție
specială. Apelul este lansat în condițiile în care tinerii
instituționalizați au carențe în a interacționa corect cu
autoritățile și dificultăți în găsirea și păstrarea unui loc
de muncă;
 
AM POIM a lansat  apelul „Consolidarea Capacității de
reacție în caz de dezastre”.Scopul apelului vizează
promovarea investiţiilor pentru consolidarea
capacităţii de reacţie în caz de dezastre pentru a
diminua pierderile umane şi materiale, precum şi
creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi
autorităţilor în legătură cu riscul producerii dezastrelor.
 
 
 
www.finantare.ro 


