MARTIE 2020

NEWSLETTER

EDITORIAL
Alin Lucian Potinche

Stimați colegi,
În ultimii ani avem momente de celebrare, de sărbătoare dacă vreți... fie că vorbim de Marea
Unire și o sută de ani ca români (cu acte în regulă), fie că celebrăm 15 ani de asistență
socială (modernă și tot cu acte si aceasta) și toate au plecat de la un singur punct comun:
visul, idealul, măreția curajului de a îndrăzni să creadă în ideea comună... de a fi împreună!
Și la început a fost visul, iar oamenii s-au mobilizat la primul îndemn și l-au îndeplinit!
Fără îndoială trăim vremuri unice pentru istoria modernă... însă este momentul în care noi,
asistenții sociali alegem să ne facem treaba cum știm (și putem) noi mai bine. Consider
că în astfel de situații se vede cine suntem noi ca oameni în primul rând, iar ca asistenți sociali,
noi nu ne ascundem sub birou, nu știu de alții, însă noi- nu!

Îndemnul nostru, chiar de ziua noastră, a tuturor asistenților sociali de pe întreg
mapamondul: Luați-vă toate măsurile de protecție (care nu sunt multe și nici complicate)
și faceți unde se poate și cât se poate, ca la sfârșitul zilei, atât tu cât și cei cu care ai lucrat,
să doarmă putin mai liniștiți, iar tu să ai satisfacția și bucuria (trăită de multe ori doar de
noi asistenții sociali) că ai contribuit la o mică schimbare în bine a vieții cuiva!
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Evenimentele lunii martie

O primăvară plină de energie, entuziasm şi
bucurii să aveți!
Luna martie este dedicată celebrării asistenței
sociale. Pe 17 martie sărbătorim Ziua Mondială a
Asistenței Sociale iar comunitatea asistenților
sociali o celebrează prin organizarea de evenimente
pentru promovarea profesiei care ne reprezintă.
La mulți ani, dragi asistenți sociali!

În data de 5 martie a avut loc sedința de jurizare pentru
premiile acordate în cadrul Galei Naționale a Excelenței în
Asistență Socială, ediția a VII-a.
Juriul a fost numit prin decizia Președintelui Colegiului
Național al Asistenților Sociali și poate fi consultat
aici: http://gala.cnasr.ro/index.pl/juriu_ro

Primăvara începe cu noi, asistenţii sociali!

Având în vedere măsurile luate pentru prevenirea și
răspândirea infecțiilor cu COVID-19, Colegiul Național al
Asistenților Sociali a decis amânarea Galei Naționale a
Excelenței în Asistență Socială, ce urma să aibă loc în
data de 17 martie 2020, pentru o dată ulterioară. Vom
reveni cu informații despre eveniment în timp util, după
stabilirea datei exacte.

Evenimentele lunii martie
La începutul lunii martie, până la instituirea stării de urgenţă, o
parte din Sucursalele Teritoriale CNASR au organizat o serie de
evenimente în cadrul Zilelor Asistenţei Sociale.

Sucursala teritoriala Iaşi a CNASRa organizat o Sesiune
de formare pentru asistenții sociali, centrată pe
traumă și pe îngrijirea de sine în data de 3 martie 2020.

Evenimentele lunii martie
Sucursala teritorială Prahova a organizat în data de 02.03.2020, în
parteneriat cu DGASPC Prahova și Instituția Avocatul Poporului o
sesiune de instruire ce a avut ca temă: ”Recunoașterea
situațiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau
degradante". Activitatea a fost organizată la Centrul pentru
Persoane Vârstnice Fântânele, din județul Prahova, iar
participanții au fost angajați care au contact direct cu beneficiarii:
asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali, instructori de
educație și infirmieri.

Sucursala Teritoriala Vâlcea a CNASR a promovat în
presa locala asistenţii sociali, membrii ai sucursalei.

Evenimentele lunii martie
Pe 17 martie 2020, am sărbătorit Ziua Mondială a Asistenței Sociale altfel de cum eram obișnuiți. Cu toții ne
doream să cunoaștem câștigătorii Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială însă evenimentele
naționale ne-au ținut la locul de muncă sau în casă. Cu toate acestea, nimic nu ne-a împiedicat să fim
împreună online, pe pagina de facebook a CNASR și să promovăm cu atât mai mult importanța relațiilor
umane. Am fost chiar şi pe calea undelor! Această zi a fost despre noi și despre munca pe care noi o facem! A
fost o zi memorabilă! Multumim pentru mesajele transmise! Am arătat că împreuna suntem mai puternici!
Cu această ocazie au fost create frame-uri cu mesajele #mandrucasuntasistentsocial,
#mandracasuntasistentsocial şi #mandricasuntemasistentisociali pe care asistenţii sociali le-au
promovat şi au fost încurajaţi să le promoveze toată luna martie.
Vă mulțumim tuturor pentru mesajele transmise! Mulțumim, dragi asistenți sociali!

#17martie #WSWD2020 #CNASR
#promovareaimportanteirelatiilorumane
#mandracasuntasistentsocial
#mandrucasuntasistentsocial
#mandricasuntemasistentisociali

Evenimentele lunii martie
Dragi colegi,
Am serbat împreună, online Ziua Asistenţei Sociale, dar
acum la final de lună a asistenţei sociale vrem să ne oprim
din ceea ce facem şi să reflectăm la profesia noastră.
Suntem mândri că suntem asistenţi sociali și că ceea ce
facem noi contează! Știm că în această perioadă plină de
provocări asistenţii sociali își riscă sănătatea şi poate chiar
viaţa în fiecare zi, fapt pentru care merităm recunoştinţa
umană dar mai ales profesională. Asistentul social, ca
profesionist, îşi arată în aceste momente rolul său dar şi
necesitatea sa. Există copii protejați, vârstnici izolați care
primesc îngrijiri, familiile în dificultate care sunt sprijinite,
persoanele fără adăpost și multe alte categorii de
beneficiari și comunități care beneficiază de serviciile
oferite de asistenții sociali. În această perioadă ne
confruntăm cu sentimentul de anxietate și frică pentru
impactul acestei pandemii asupra noastră, a familiilor
noastre, a clienților noştri, a colegilor și prietenilor noştri.
Chiar dacă este copleșitor va trebui să înțelegem gravitatea
acestei lumi noi. În calitate de profesioniști, cunoaştem că
persoanele vulnerabile vor fi cele mai afectate de această
pandemie. Mulți dintre noi vom experimenta situaţii dificile
personale și profesionale dar dacă ne vom concentra pe
găsirea de soluţiii vom trece peste această criză. De luna
noastră ne-a fost dat să facem faţă unor încercări deosebite
dar şi să arătăm încă odată cine suntem şi ce facem!
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali va continua să
susţină importanţa asistentului social în comunitate şi
profesionalizarea serviciilor sociale prin angajarea
asistenţilor sociali.
Suntem cu toții împreună, suntem mândri că suntem
asistenţi sociali!

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali ,
Doru Buzducea a transmis un mesaj în mediul online pe
data de 26 martie: Cel mai important lucru pe care-l
putem face în această perioadă este să respectăm regulile,
instrucțiunile și recomandările date de către autorități.
Astfel putem spera să revenim cât mai repede la o viață
normală. Vă doresc sănătate tuturor!

Evenimentele lunii martie
Diana Cristea – Secretar Executiv CNASR a participat în perioada 25-26 martie la reuniunea grupului de lucru RAN
pentru sănătate şi asistenţă socială (RAN Health and Social Care – RAN Police and Law Enforcement) organizat la
Budapesta. Evenimentul s-a desfăşurat online. Această întâlnire a reunit profesioniștii din domeniul sănătății şi cel
social aflaţi în contact direct cu indivizii radicalizați. Experții poliției au fost invitați să împărtășească modul de a
rămâne în siguranță și de abordare cu persoane radicalizate, în condiţiile în care în unele cazuri extreme,
securitatea personală sau chiar siguranța națională ar putea fi în pericol. Prin această reuniune s-a urmărit
formularea unor recomandări pentru organizații cu privire la modul de protejare a bunăstării angajaților acestora,
oferind exemple practice de strategii și structuri de sprijin la locul de muncă.

Informații utile
În contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România - CNASR a iniţiat o
serie de recomandări sectoriale pentru asistenţii sociali care activează în diverse sub-domenii ale asistenţei sociale.
Aceste recomandări nu sunt de natură să înlocuiască instrucţiunile emise de către angajatori sau instituţii şi structuri
oficiale cu atribuţii în perioada stării de urgenţă. Ele vin numai să sugereze asistenţilor sociali conduite ce pot contribui la
protecţia lor şi a celor cu care aceştia interacţioneză.
Au fost astfel realizate recomandări pentru asistenții sociali care își desfășoară activitatea în domeniul persoanelor private
de libertate, protectiei copilului, persoanelor vârstnice și asistenții sociali care lucrează în serviciile publice de asistenţă
socială. Recomandarile au fost publicate pe site-ul CNASR şi pagina de facebook a Colegiului.

Având în vedere necesitatea de a asigura măsuri pentru prevenirea și răspândirea infecțiilor COVID-19, Colegiul
Național al Asistenților Sociali a decis ca începând cu 12 martie 2020 până pe 31 martie 2020, activitatea de
relații cu publicul se va face doar prin telefon (interval orar 10,00-16,00, de luni-joi), email (cnasr@cnasr.ro) sau
corespondență poștală, urmând ca după această dată, să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației.

Ședința Comisiei de avizare și atestare profesională din 20
martie și ședinta Biroului Executiv din 27 martie au
fost amânate.

Contact
Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1,
cod postal 010393
tel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25

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

fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30
e-mail: cnasr@cnasr.ro
site: www.cnasr.ro

