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Dragi colegi,
 
 

Colegiul Național al Asistenților Sociali vă urează sărbători
frumoase, cu bucurii, speranţă, încredere şi iubire! 

 
Vă dorim un an nou cu rezultate care să vă depăşească aşteptările,

gânduri de bine care să vă însoţească pretutindeni şi clipe de
bucurie pe care să le petreceţi împreună cu cei importanţi pentru

voi!
 
 

Sărbători fericite!
Echipa CNASR

 

pag. 2-3 Povestea
continuă acasă...

CUPRINS

pag.  4-5
Evenimentele  luni i
decembrie
 
 
 
 

 

 



        Numele meu este Iuliana Popescu și sunt asistent social de când mă știu. 
De fapt, nu chiar ... asistent social cu țidulă în buzunar sunt din anul 2003 când
am absolvit Facultatea de Teologie, Secția Asistență Socială și acest lucru s-a
datorat în mare parte soțului meu (aici e altă poveste), absolvent la rândul lui de
Teologie-asistență socială, și cu mare dragoste pentru această profesie.
Fiind inițial educator de meserie, m-am angajat în anul 1996 în Leagănul de copii
Craiova prin World Vision România. M-a afectat ceea ce am văzut, dar mi-a trezit
și interesul pentru situația copiilor aflați acolo. Așa am ajuns să merg în fiecare zi
la biroul de asistență socială pentru a cere informații despre această meserie.
Încă de la început mi-am dorit să ajut și să pot face lucruri care să
îmbunătățească viața semenilor mei și mai ales a copiilor care în fiecare zi îmi
săreau în brațe și îmi spuneau „mamă”. Și astfel am început să lucrez în asistență
socială.
În anul 1998 World Vision România a mai angajat un asistent social. Așa   l-am
cunoscut pe Viorel Popescu – soțul meu, pe atunci student în anul IV la
Facultatea de Teologie, Secția Asistență Socială. Așa am aflat lucruri noi, am aflat
despre Facultatea de Asistență Socială, așa am ajuns studentă.
O perioadă am lucrat împreună în Leagănul de Copii, după care eu am ajuns să
lucrez ca asistent social în Centrul Maternal – proiect dezvoltat tot de World
Vision România, iar soțul meu pe un proiect de dezvoltare comunitară, în cadrul
aceleiași  organizații.
A fi asistent social în Centrul Maternal pentru mine a fost o mare provocare.
Trebuia să gasesc soluții pentru mamele singure, să schimb mentalități ...,
familia să își accepte copilul care are la rândul său un copil; societatea să accepte
femei singure cu copii din relații întâmplătoare... Era nevoie să încurajez și să
susțin în fiecare clipă.
Acasă, împărtășeam cu soțul meu experiențe de peste zi, ne povesteam „cazuri”,
căutam soluții, ne simțeam neputincioși, doream mai mult. Însă bucuria noastră
era imensă cănd ne trezeam cu persoane care ne mulțumeau pentru că îi ajutam
cu o informație, cu o vorbă bună.
Am botezat copii ai mamelor care și-au dorit acest lucru;
Am dus copii acasă în brațele familiilor lor;
Am reușit să reunim familii care păreau iremediabil despărțite;
Am participat la campanii de strângere de fonduri, donații;
Am militat pentru cunoașterea și înțelegerea profesiei de asistent social
deoarece beneficiarii din comunități ne spuneau „dl. doctor” sau „dna.
asistentă”.
Am avut și eșecuri, uși închise, însă am continuat să credem că împreună putem
„determina munții să se mute din loc”.
În anul 2001, în viața noastră a apărut primul copil. Această minune ne-a schimbat în
bine, am înțeles ce înseamnă să fii părinte, să depindă cineva de tine, să ai griji în plus:
cu ce să hranești și să îmbraci un copil, cum să îl educi.

Povestea continuă
acasă... 

 
Iuliana și Viorel Popescu- asistenți

sociali 

     În anul 2003 am ajuns să lucrez în
cadrul Direcției pentru Protecția
Copilului Dolj - asistență maternală,
iar soțul meu a continuat cu
provocările în meseria de asistent
social lucrând în domeniul
dezvoltării comunitare și integrarii
socio-profesionale în cadrul unor
ONG-uri (Fundației Terre des
hommes, Asociația Vasiliada și
Fundația Adina Stiftelsen).

Familia Popescu



             În meseria noastră căutam la tot pasul colaboratori,
oameni de bine care să ne sprijine și să ne fie alături în într-
ajutorarea semenilor. Ne-am implicat în tot felul de activități:
formare, informare, lucrul direct cu beneficiarul, cu instituții, ore
întregi petrecute în afara căminului nostru, de multe ori cu
propriul copil lângă noi.
            În anul 2010 Dumnezeu a mai adus în viața noastră o altă
minune: al doilea copil. Lucrurile s-au mai complicat, dar noi ne-
am urmat visul. Am încercat să fim prezenți atât în viața celor în
nevoie, cât și lângă proprii copii, care, de multe ori au fost
impresionați de poveștile altor copii și au învățat ce înseamnă a
ajuta și a te implica fără să aștepți ceva în schimb.  
 

   Și povestea continuă...
În anul 2013 soțul meu a trecut la seniori, a început să lucreze într-un  centru social pentru bătrâni. Nou înființat, acesta a fost
”proiectul său de suflet”. A luat totul ”de la zero” și alături de echipa cu care a lucrat a adus un strop de bucurie și liniște
„bunicilor” noștri. Și munca sa a fost apreciată - a fost nominalizat la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială 2015
unde a obținut Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice şi îngrijrii la domiciliu.      Din anul 2016
este asistent social în cadrul Penitenciarului Craiova-Pelendava. O altă provocare, un alt tip de activitate, alți beneficiari,
aceeași dăruire.
Ambii am îndrumat și supervizat zeci de viitori asistenți sociali, studenți la Facultatea de Asistență Socială, le-am împărtășit
din experiențele și poveștile trăite, le-am arătat cât de frumos este să practici această meserie, dacă îți dorești asta cu
adevărat.
Ca membrii CNASR, am desfășurat împreună cu colegii de breaslă din județ diverse activități pentru promovarea profesiei și
astfel, la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială ediția 2019, sucursala CNASR Dolj a primit premiul pentru cea mai
activă sucursală.
Consider că meseria asta ne-a învățat să aducem îmbunătățiri vieții noastre de familie, să simțim altfel, să empatizăm mai
mult; pe de altă parte, experiențe trăite în familie ne-au ajutat în anumite momente să identificăm soluții potrivite pentru
beneficiari.
Deși dificil, drumul ales de noi în viață – ca profesie – ne-a făcut să „credem” că pentru asta suntem aici, că doar cu dăruire și
dragoste poți răzbi, poți ajunge la sufletele altora, poți transforma oameni/comunități, poți schimba vieți. Totul este să ai
răbdare ..., pentru că totul se derulează cu pași mici, iar rezultatele nu se văd imediat.
Este necesar să fii neobosit, prezent permanent pentru ai tăi și pentru ceilalți, să oferi speranță, să arăți că îți pasă.
 

Ca asistent social și mai apoi coordonator al serviciului de
asistență maternală am considerat permanent că exista
două mari provocări cărora trebuie să le raspund cu
maximum de profesionalism: pe de o parte să asigur un
suport real asistenților maternali pentru a oferi un „cămin”
adecvat copiilor, iar pe de altă parte să susțin acești copii
să-și găsească un drum frumos în viață. De foarte multe ori
m-am întrebat dacă am facut alegerile potrivite, dacă am
luat cele mai bune decizii, dacă puteam face altfel.



workshop "Program inovativ de dezvoltare a abilităţilor de viaţă prin
şah”, organizat de către Sucursala CNASR Satu Mare în data 18.12.2019,
eveniment creditat cu un număr de 2 credite profesionale.
 

 
11 decembrie 2019 - programul DIALOGURI "Rolul instituțiilor de
evaluare, monitorizare și control în domeniul serviciilor sociale",
invitat Cleopatra Heroi asistent social principal. Evenimentul a fost
creditat cu 1 credit profesional.
 
 

3 decembrie 2019 – Ziua internațională a
persoanelor cu dizabilități, eveniment
organizat de Sucursala Teritorială
Botoșani a CNASR

          Evenimente luna decembrie



       Evenimente luna decembrie

 
Comisia de avizare și atestare profesionala a analizat 87 de
dosare în vederea obținerii avizului de exercitare a profesiei.
Comisia de formare profesională continuă a analizat 1 dosar
în vederea avizării și creditării profesionale.
 
 

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

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

 
19 decembrie 2019 - “Intervenția asistentului social - servicii
sociale în cadrul Centrului de primire minori în regim de
urgenţă” workshop organizat de Sucursala teritorială Tulcea a
CNASR, creditat cu 2 credite profesionale


