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EDITORIAL de Alin Lucian Potinche
”Cine-i?...Ce-i?...Ce-a fost pe-aici?...
Ciripesc cu glasuri mici
Cinteze și pitulici.”
Da, mi-ar plăcea să ne răspundă, cu umorul său specific, Topârceanu – Acceleratul! Dar nu-i
pe-aici nici Topârceanu și nici accelaratul!
Acum câteva săptămâni, veneam dintr-o mică localitate unde lucrez ca asistent social și miam sunat o prietenă din sistemul de stat să o întreb ceva anume... eram în săptămâna mare,
cunoscută și sub denumirea de săptămâna patimilor, fix la câteva zile de la celebra
ordonanță prin care, colegii noștri din centre, au aflat de pe o zi pe alta, că vor trebui în
regim de ”urgență” să își ia rămas bun de la familiile lor și să se izoleze la serviciu.
Mi-a relatat o scurtă întâmplare cu un șef de centru care a decis să rămână împreună cu
colegii săi, pentru toată perioada (cu ambele ture)... vă mărturisesc faptul că m-a
impresionat profund acest gest. M-au năpustit toate idealurile din perioada studenției, în
care marea familie a asistenților sociali salva lumea, iar ea, familia, era unită și solidară și...
și împărțea cu bucurie fiecare ce avea, iar alteori și bune și rele. Încă sunt sub emoția din
acea zi și sunt foarte recunoscător că mai există astfel de oameni!
Revenind la versurile cu care am început… și dacă vrem și dacă nu vrem, tot vreme de Covid
(19) este. Și dacă ne supărăm pe el, pe Covid și dacă nu o facem , el tot își vede de treaba lui.
A… hai ca era să uit: și dacă ni se pare nedrept și dacă nu ni se pare, unii dintre colegii nostril
chiar sunt în linia întâi, iar din partea noastră – ne înclinăm și jos pălăria!
#SOLIDARITATE_nu_individualitate #UNU_MAI_MUNCITOResc_(ca_altu)
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Informații utile, demersuri, luări
de poziție

Cu sprijinul studenților și profesorilor de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității
din București au fost traduse și promovate două articole scrise de prof. Lena Dominelli, Universitatea din
Stirling referitoare la asistența socială în timpul pandemiei de coronavirus. Articolele originale și traducerile se
regăsesc în linkurile de mai jos:
- Social work during pandemic health (Asistenta sociala in timp de pandemie)
Https://www.iriss.org.uk/news/features/2020/04/02/social-work-during-health-pandemic?fbclid=IwAR0Ni4aBwWo-oY8YYV-BtIb_WnPd0D4N8K0w8wm0mhYJbIJnWiF_d0qgVQ traducere https://cnasr.ro/2020-04-02-asistenta-sociala-in-timp-de-pandemie
- Guidelines for social workers during the Covid-19 pandemic (Recomandari pentru asistentii sociali in
timpul pandemiei de Covid-19) - https://www.iriss.org.uk/news/features/2020/03/25/guidelines-social-workersduring-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR2lSqYxVdUayWtZ8kRojgdXkyVjJezE2GLx6jBwLQ-isgcfuG4I82NJ7VI–
traducere- https://cnasr.ro/2020-04-02-recomandari-pentru-asistentii-sociali-in-timpul-pandemiei-de-covid-19
Ca urmare a dezbaterilor din plenul Camerei Deputaților din 03.04.2020, CNASR a solicitat Guvernului,
partidelor politice și tuturor factorilor de decizie ca în modificările Legii Salarizării pentru personalul din
sistemul medical aflat în prima linie în lupta cu pandemia provocată de coronavirus să fie inclus si
asistentul social. Asistentul social nu se regăsește în lista funcțiilor care vor beneficia de aceste majorări
salariale deși este unul dintre profesioniștii activi în aceste vremuri, alături de cadrele medicale.
CNASR atrage atenția asupra faptului că asistentul social este una din categoriile profesionale importante
care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar și care vine în contact direct cu persoanele infectate sau
care sunt suspecte de infectare cu coronavirus și se confruntă cu multe din aceleași riscuri ca și categoriile
avute în vedere pentru creșterea salarială. Serviciile sociale și intervenția asistentului social sunt esențiale
în această perioadă!
Sperăm că acest demers se va bucura de o transpunere concretă și corectă în actele normative privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice!

Informații utile, demersuri, luări de poziție
Scrisoare către domnul Ludovic Orban, Prim Ministru
al
C
Guvernului României Vă scriem în contextul stării de urgență
generată de pandemia cu COVID-19 și a măsurilor luate pentru
prevenirea răspândirii acestei infecții virale.
Considerând că o parte din măsurile urgente pe care le luați în
lupta cu limitarea epidemiei de COVID-19 au nevoie de măsuri
de asistență socială de suport care pot crește efectivitatea
măsurilor generale, dorim să ne exprimăm disponibilitatea de
a crea, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de
Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de exemplu,
a unui Grup de Coordonare pentru Asistența Socială de
Urgență cu scopul de a vă sprijini tehnic în intervenția
specializată din domeniul asistenței sociale care să crească
randamentul social al măsurilor și să reușească o coordonare
mai eficientă a actorilor non-sanitari din acest domeniu.
CNASR s-a alăturat acestui demers împreună cu alte organizații
reprezentative din domeniu.
Scrisoarea
în
întregime
poate
fiu
consultată:
https://drive.google.com/…/11oAhrIO1uAbNjujQWKICK2E6…/view

PROPUNERI către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Fondurilor Europene
În actualul context generat de starea de urgență, asistenții sociali trec prin situații dificile și au nevoie de tot spijinul
pentru a putea să asigure servicii profesionale. În acest sens, CNASR alături de federațiile reprezentative ale societății
civile au realizat un nou demers adresat de această dată Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului
Fondurilor Europene prin care a propus o intervenție rapidă și o serie de măsuri în domeniul asistenței sociale care să
asigure o tranziție mai ușoară pentru cetățenii afectați pentru a reduce presiunea asupra sistemului de asistență
socială la nivel național pe termen mediu și lung. Propunerile transmise sunt următoarele:
1.Alocarea de resurse financiare pentru autoritățile publice locale, mai ales în mediul rural, pentru susținerea activității
curente dar și pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru personalul serviciilor sociale.
2. Organizarea și funcționarea unui centru de coordonare la nivel național cu rol de a centraliza informațiile despre
nevoile urgente ale comunităților locale și de a identifica resursele disponibile.
3. Sprijinirea intervenției asistenților sociali, mai ales în mediul rural, asigurând în acest fel pentru cel puțin 1000 de
comune existența unui specialist care să identifice persoanele vulnerabile, fie prin programul de urgență din fonduri
structurale deja lansat prin Ministerul Fondurilor Europene, fie prin modificarea și operaționalizarea PIN-ului deja
lansat de mai bine de 2 ani de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
4. Sprijinirea furnizorilor de servicii sociale, publici și privați, pentru susținerea activității curente dar și pentru
adaptarea la noile nevoi ale beneficiarilor.
5. Colaborarea cu structurile asociative ale furnizorilor de servicii sociale și ale autorităților locale în vederea
coordonării eforturilor și a informării corecte.
Având în vedere toate aceste aspecte, ne exprimăm cu toții interesul și sprijinul în vederea identificării de soluții
pentru punerea acestor propuneri în aplicare, interesul comun fiind acela de a răspunde cât mai repede și eficient
problemelor sociale create de acestă criză.
Mariana Gâju, prim-vicepreședinte al Asociației Comunelor din România
Ștefana Zibileanu, Asociația Municipiilor din România - Corpul Profesional al Specialiștilor în Servicii Sociale
Diana Chiriacescu, director național al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Doina Crângașu, director executiv al Confederației Caritas România
Bogdan Simion, președinte al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil
Andreia Moraru, coordonator al Federației Dizabnet România
Doru Buzducea, Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
Ionuț Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile

Gânduri, Cleopatra Heroi

Cleopatra Heroi - asistent social principal ne-a trimis câteva gânduri despre ce înseamnă munca unui asistent
social în situație de criză.
Asistentul social se confruntă cu alegeri și decizii care pot depăși cu mult limitele eticii și practicilor de zi cu zi. El se
poate afla în situația de a reduce din susținerea pe care o oferă ca urmare a limitării resurselor și a prioritizării
acestora. Pe lângă gestionarea unor situații critice este important să reamintim că asistenții sociali au
responsabilitatea menținerii practicii profesionale dar și de a conștientiza propriile nevoi și îngrijorări, de a identifica
mijloace de asistență și suport pentru beneficiari, dar și pentru ei ca indivizi. Asistenții sociali sunt conștienți de
situațiile care le-ar putea amenința propria siguranță și securitate, astfel că ei trebuie să facă alegeri dificile atunci
când viața lor și a familiilor lor se află în pericol. Astfel, asistenții sociali actionează într-un context al unei situații
critice în cadrul căruia nu încetează niciun moment să sprijine demnitatea oamenilor ca fiind unul din obiectivele
principale. Ei recunosc și respectă demnitatea și valoarea oamenilor prin atitudine, cuvânt și fapte, promovând
drepturile fundamentale și inalienabile ale oamenilor, cât și promovarea justiției sociale. Oricât de dificile ar fi
circumstanțele, asistenții sociali dau dovadă de respect față de oamenii pentru care lucrează, pledând pentru
dezvolarea și susținerea unui suport adecvat pentru răspunderea nevoilor acestora.
Pe perioada stării de urgență, în activitatea practică, asistenții sociali evalueză permanent contextul social asupra
riscului infectării, evaluarea riscului și menținerea echilibrului pentru siguranța propriei persoane și a celorlalți, fiind
un aspect fundamental în etica profesională a intervenției sociale. Ei urmăresc prioritizarea nevoilor și gestionarea
riscurilor ca elemente esențiale în întreaga activitate, în special în această situație de criză. De asemenea, în cadrul
tuturor intervențiilor asistenții sociali urmăresc și încurajează beneficiarii să respecte recomandările și obligațiile
impuse de autoritățile statului.

Apariții mass-media

Interviu cu Doru Buzducea, Președintele Colegiului Național
al
Asistenților
Sociali
pentru
Stirile
TVR.ro
http://stiri.tvr.ro/interviu-cu-doru-buzducea-sociolog-mul-ispeciali-ti-au-acuzat-in-ultimii-ani-comunicarea-online-ca-aalterat-sensul-comunicarii-sociale-constatam-ca-ne-ar-fifost-mult-mai-greu-fara-aceasta-comunicarevirtuala_859783.html?
fbclid=IwAR2c0tF2hRCDOxIDXjLeI30xMIyTusHmYTqXsvD4sF6
bR_6y6lWHVkMblcM#view

Sonia Iorga - asistent social principal jud. Vâlcea – Articol
online în Indiscret – sâptămânal de anchetă și reportaje
- https://www.indiscret.ro/2020/04/05/asistentii-socialisonia-iorga-despre-o-meserie-care-poate-salva-destine/?
fbclid=IwAR35740nklvTSFq91UMe197lKP_HCkrjGoT2VPDZ
b2VUWwHvOIK9T1rANH8 Poza tasata
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