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Interviu cu Daniela Țițaru-director DGASPC Bacău
1. Cine sunteți (câteva informații despre dumneavoastră)
Cine sunt? Cred ca este cea mai grea întrebare pentru oricine. Când îți dorești să
faci foarte multe lucruri încât să lași ceva în urmă, mereu ți se pare că nu ai facut
destul și devine dificil să vorbești despre tine. Totuși, dacă m-aș afla la un interviu
în care mi s-ar adresa o astfel de întrebare aș spune că sunt un om simplu cu vise
mari, atât de simplu încât pentru mulți această simplitate pare complicată. Mama
mea m-a învățat să îmi urmez visele iar tatăl meu m-a învățat ce este perseverența
în ceea ce crezi. Visul meu s-a mutat de-a lungul vieții din zona tehnică în cea
umanistă dar mereu a avut un numitor comun și anume iubirea de oameni și în
special iubirea pentru români și România. Astăzi pentru unii sunt directorul general
al DGASPC Bacău, pentru alții sunt cel mai înverșunat apărător al drepturilor
copiilor și persoanelor cu dizabilități la demnitate, altă categorie de oameni mă văd
ca fiind o prietenă de nădejde, uneori severă când în joc este noțiunea de dreptate
dar, se întâmplă să se mai spună despre mine că sunt și o mare iubitoare de cafea,
de lectură și un bun animator de petreceri tip "corporate" pentru colegii mei din
cadrul DGASPC Bacău.
2. Provocările pe care le-ați întâlnit în sistem
Provocările sistemului au fost și rămân mari. De ce? Pentru că asistența socială este
despre oameni iar nevoile oamenilor se schimbă de la zi la zi, legislația se
updatează și ea, normele europene sunt din ce în ce mai multe iar banii în acest
domeniu, oricât ar fi de mulți, mereu par puțini. Am început să lucrez în asistență
socială în 2002 și prima mea interacțiune cu acest domeniu a fost în munca directă
cu omul, pe teren. Atunci am realizat că pot și că trebuie să fac ceva ca să
diversificăm serviciile pe raza municipiului Bacău. Așa am ajuns în 2003 să scriu
proiecte cu finanțare europeană din fondurile de preaderare, cum erau pe atunci.
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Provocările în acei ani erau mari...Să identific bani de cofinanțare, să găsesc cele mai bune argumente să câștig
proiectele, să conving apoi Consiliul local să finanțeze proiectul și după încheierea implementării fondurilor UE. Nu
am pierdut nici un proiect dar am simțit că pot face mai mult de atât și am plecat spre DGASPC Bacău. La Consiliul
Județean Bacău, atunci, în 2004, era președinte unul din cei mai tineri oameni din România cu această funcție,
domnul Dragoș Benea. Aici deschidere a existat, cofinanțările erau susținute chiar în perioada când guvernele de
dreapta tăiau drastic bugetele pentru domeniul social. Provocările însă au crescut! Cum? De ce? Pentru ca județul
nostru a derulat un proiect pilot, unic în România pe partea de prevenire a sărăciei și abandonului școlar alături de
UNICEF, proiect pe baza căruia ulterior s-au dezvoltat politici publice. Bacăul a fost unul din primele judete care au
închis toate centrele de tip vechi în care se aflau institutionalizați copii. Un alt motiv al creșterii provocărilor a fost
acela că lucram cu persoane adulte cu dizabilități, acei oameni despre care comunitatea nu dorea să știe, nu dorea
să-i vadă... A fost o munca titanică! Acum, avem evenimente periodice, cu tradiție, pentru fiecare sezon din an iar
comunitatea așteaptă cu nerabdare întâlnirea cu persoanele cu dizabilități. Au învățat că suntem la fel, au învățat
că respectul trebuie acordat tuturor și ce e mai important au învățat că dizabilitatea nu cere mila ci doar iubire!
Avem sute de contracte anual prin care, membrii ai comunității aleg să încheie contracte de prestări servicii cu
persoane adulte, beneficiari de măsuri de protecție socială, care așa reușesc să desfășoare activități în urma cărora
sunt remunerați. Provocări există încă doar că, atenția s-a mutat puțin mai mult către persoanele ce se află în
familii și sunt supuse unui risc social. Acum ne-am înființat un Centru de prevenire, un centru prin care dorim să
fim în prima linie, acolo, pe teren,îin fiecare casă, să prevenim instituționalizarea, să prevenim înregistrarea unor
situații ce nu mai pot fi remediate. Totodată vrem să creștem numărul de copii ce pleacă din sistem înapoi, în
familii sau spre adopție. Bucuria noastră este aceea că am avut mereu sprijinul Consiliului județean. Cum spuneam
mai înainte, din 2004 până în 2012 a fost președinte Dragoș Benea, actual europalamentar iar din 2012 până în
prezent, la conducerea ordonatorului de credite se află Sorin Brașoveanu, fostul director general al DGASPC
Bacău. Suntem norocoși? Poate ca da... Dar eu cred că și merităm!
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3. Viziunea d-voastră (în DGASPC, în organizarea sistemului de
asistență socială)
Viziunea mea este simplă și tocmai de aceea extrem de complicată.
Consider că domeniul asisteței sociale nu trebuie împărțit în sistemul
public și cel privat, al ONG-urilor. Cred că aceste două categorii trebuie
să țintească spre același grad ridicat de calitate a serviciilor sociale și să
coabiteze pentru simplificarea procedurii de oferire a serviciilor
specializate. Îmi doresc să implementăm un sistem real de externalizare
de servicii sociale către ONG-uri și așa să reușim să ne aplecăm mai mult
spre zona de prevenire a institușionalizării persoanelor aflate in risc
social, copii sau adulți.
4. Modelul d-voastră de succes (personal și în organizație)
Modelul meu de succes.... În viața personală modelul este mama mea și
fratele meu. Ei doi mi-au aratat că indiferent ce meserie îți alegi în viață
trebuie să faci tot ce poți să fii cel mai bun în acea zonă și neapărat să
iubești, să ții la oamenii cu care lucrezi, exact ca la familia ta. În
organizație, modelul meu este fostul președinte al Consiliului județean
Bacău, domnul Dragoș Benea. De la el am învățat că nu există eșec! Pot
exista piedici și muncă multă! Greutățile ce apar, de fapt sunt menite să
te forțeze să gândești mereu alte variante pentru îndeplinirea scopului,
care obligatoriu trebuie să fie unul care să conteze pentru oamenii din
comunitatea ta. Administrația publică, mai ales în domeniul social, nu
are misiunea de a evidenția pe cel ce aplică strategia dezvoltării
infrastructurii sociale, rolul ei fiind altul și anume acela de a crește
calitatea vieții oamenilor din comunitate, fie ei copii, tineri, persoane cu
dizabilități sau vârstnici.

5. Lecții învățate de-a lungul timpului
Lecții... Multe am învățat și multe cred că voi mai învăța! Am învățat că doi oameni diferiți, cu păreri total contrare
asupra aceleiași probleme, pot avea amândoi dreptate. Am învățat că oricâtă școală ai face și orice grad de
profesionalizare ai avea în specialitatea ta, mereu trebuie să știi să îl asculți pe cel din fața ta. El îți va spune de fapt,
care e adevărata prioritate în rezolvarea unei probleme ce îl privește. Am învățat că e bine să muncești ca și cand
totul trebuia terminat ieri dar, că la fel de important este să petreci timp din când în când și cu familia pentru ca
altfel, vine o zi când oricât de multe ai realiza și oricât de mulți bani ai avea, nu poți cumpăra readucerea înapoi a
unor momente, zile sau oameni cărora nu le-ai acordat atenție la timp și au ajuns să dispară pentru totdeauna. Am
învățat ca toți cei cu care lucrezi sunt de fapt o a doua familie și trebuie tratați ca atare, cu respect, bucurii, uneori
divergențe dar obligatoriu și cu surprize plăcute.
6. Un gând din suflet
Chiar dacă e să ai succes sau să înregistrezi un eșec, merită să încerci să iubești oamenii din jurul tău! Nimic nu se
petrece la întâmplare și Dumnezeu va da fiecăruia înțelepciunea de a găsi motivul pentru care viața te face să te
trezești în fiecare dimineață!

Evenimentele lunii octombrie
Comisia de avizare şi atestare profesională a analizat 121
de dosare în vederea obţierii avizului de exercitare a
profesiei.
Comisia de formare profesională continuă a analizat 24 de
dosare înregistrate în vederea creditării unor programe
profesionale.
Pe 1 Octombrie 2019, de Ziua
Internațională a Persoanelor
Vârstnice, Diana
Cristea, Secretar executiv
CNASR, a participat la
Conferința natională Bune
practici pentru o bătrânețe
frumoasă organizată de
Fundaţia Regală Margareta a
1 octombrie 2019, la cea de-a 28-a României.

celebrare a Zilei Internaţionale a
Persoanelor Vârstnice, la
Biblioteca Județeană ”I.A.
Bassarabescu” a avut loc
întâlnirea membrilor Sucursalei
Teritoriale Giurgiu a Colegiului
Național al Asistenților Sociali din
România, în cadrul
parteneriatului încheiat între cele
două instituții. Evenimentul a fost
creditat cu 2 credite profesionale.

Evenimentele lunii octombrie
15 octombrie 2019 - Workshop
”Intervenția în situații de criză –
factori cauzali, modalități de
abordare și reactivare a
potențialului uman” organizat
de Sucursala Teritorială Brașov.
Eveniment creditat cu 2 credite.

17 octombrie 2019- Workshop
“Managementul stresului şi
prevenirea epuizării
profesionale a asistentului
social” organizat de Sucursala
teritorială Tulcea. Eveniment
creditat cu 2 credite.

19 octombrie 2019 – Workshop “Rolul
comunităţii în promovarea toleranţei şi
incluziunii sociale” organizat de Sucursala
teritorială Cluj. Eveniment creditat cu 2
credite.

18 octombrie 2019 – Conferinţa
“Politici Sociale adresate
comunităţilor marginalizate”
organizat de Sucursala teritorială
Cluj. Eveniment creditat cu 2
credite.

23 octombrie 2019 - Programul DIALOGURI - "Combaterea şi prevenirea alergiilor
alimentare" organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali – Structura
teritorială București. Întâlnirea a fost susţinută de doamna Dr. Claudia Adriana
Nicolae, Medic primar Alergologie și Imunologie Clinică, preşedintele Asociaţiei
Române de Educaţie în Alergii.

23 octombrie 2019 - Cu ocazia aniversării a 20 de
ani a Centrului Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, Colegiul Naţional
al Asistenţilor Sociali, în calitate de autoritatea
română competentă pentru profesia de asistent
social a primit certificatul de apreciere privind
calitatea de partener constant, pentru rolul activ în
dezvoltarea şi susţinerea recunoaşterii studiilor
absolvenţilor de asistenţă socială.

24 octombrie 2019 - Biblioteca Judeţeană „Ştefan
Bănulescu” din Slobozia a fost gazda activităţii
"Biblioteca vie" derulată în baza protocolului de
colaborare dintre Sucursala Teritorială Tulcea și
Penitenciarul Slobozia. Eveniment creditat cu 2
credite.

Comisia de cercetare în asistenţă socială a CNASR în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității
din București coordonează implementarea și evaluarea unui studiu privind practicile de auto-protecție în fața distresului la
nivelul României. Acest studiu este coordonat de dr. Jay Miller (profesor la Universitea din Kentucky, SUA) și dr. Zuzana
Poklembova (profesor la Universitatea din Presov, Slovacia). În cadrul studiului, asistenţii sociali sunt invitaţi să completeze un
chestionar (de aproximativ 10-minute). Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat acestui important proiect despre autoprotecție în fața stresului. LINK CHESTIONAR: https://www.surveymonkey.com/r/self-care2019

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