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NEWSLETTER

EDITORIAL de Alin Lucian Potinche

Vi s-a întâmplat vreodată să petreceți o zi superbă, din punct de vedere meteorologic, iar
următorarea să fie de-a dreptul fără nici o legătură cu precedenta? Vi s-a întâmplat cumva să
cunoașteți o persoană într-o zi și să fiți încântați de ea, ca apoi, următoarea zi, să vă poziționați
diametral opus față de părerea inițială? Dar vi s-a întâmplat vouă înșivă să fiți o zi vessel și
binedispus și următoarea zi să constatați că sunteți o persoană de nerecunoscut? Exemplele ar
putea continua din multe sfere, în care lucrurile sunt total transformate de la un moment la altul și
nu mă refer acum la acele situații în care sistemul de referință deteremină schimbarea (cum este
clasicul exemplu din fizica din clasa a VI-a, în care un călător din autobuz este în mișcare față de un
copac de pe stradă, dar față de autobuz, în repaus).
Ca să duc totuși ideea intr-o direcție, ceea ce vreau să evidențiez prin exemplele de mai sus este
doar natura schimbătoarea a lucrurilor… a situațiilor, a stărilor, a naturii înseși, iar nu în ultimul
rând a noastră, a oamenilor. Ceea ce nu este bun sau rău, ci pur și simplu așa-i natural!
Voiam astfel să aduc în atenția noastră că ne-am relaxat, ceea ce nu-i rău, dar omitem să fim
responsabili și numărul de cazuri cresc. Da, au fost examenele de evaluare națională, înscrierea la
licee, apoi examenul de Bacalaureat… vacanța etc, dar avem, totuși, o situație fără precedent.
Oricât de mult n-am vrea să fie adevărat, oricât de mult ne atrag teoriile conspiraționale, oricât de
mult ne place vara, nu degeaba s-a oprit economia și lumea întreagă! Haideți să discernem fiecare
informațiile cu care intrăm în contact și să ne purtăm responsabili, protejându-i atfel și pe ceilalți.
Natura este schimbătoare, adică se transformă și se adaptează. Schimbarea, cu valențele date mai
sus, în sensul de necunoscut, este singura certitudine pe care o avem, fiindca nu putem ști mereu
cum va arăta viitorul, așa cum nu putem ști cum ne vom comporta noi înșine, chiar în situații care
nu ne sunt total străine.
Haideți să fim responsabili, să purtăm măști în spațiile închise, să păstrăm distanța
corespunzătoare față de ceilalți și să ne spalăm pe mâini cât mai des!
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Evenimente, demersuri, luări de poziție

2 iunie - Ziua Adopție
Ziua în care suntem invitaţi să conştientizăm cât de important este pentru un copil să crească într-o familie în care să se simtă
iubit și protejat. Adopția este despre iubire, este în primul rând despre copii dar și despre a fi părinte. Azi este ziua adopției, iar noi
ca asistenți sociali trebuie să facem tot ce ne stă în putință să căutam familia potrivită pentru fiecare copil adoptabil.
Toți copiii au dreptul la o familie!
În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială
împotriva exploatării prin muncă a copiilor cu scopul de a atrage
atenţia asupra dimensiunii acestui fenomen şi asupra măsurilor care
trebuie luate pentru a elimina această practică.
Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor 2020 se
concentrează pe impactul crizei asupra exploatării prin muncă a
copiilor. Milioane de copii riscă să fie exploatați prin muncă din cauza
crizei provocate de COVID-19, ceea ce ar duce la intensificarea
fenomenului pentru prima dată după 20 de ani de progrese, potrivit
unui nou raport al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și
UNICEF.
Potrivit raportului COVID-19 and child labour: A time of crisis, a
time to act [COVID-19 și exploatarea copiilor prin muncă: o
perioadă de criză ce impune luarea unor acțiuni], numărul copiilor
exploatați prin muncă a înregistrat o scădere de 94 de milioane
începând cu anul 2000, însă această evoluție este pusă acum la grea
încercare.
Conform raportului, există riscul ca adolescenții și minorii care deja
muncesc să lucreze mai multe ore sau în condiții mai precare. Un
număr mai mare de copii ar putea fi forțați să presteze cele mai grele
forme ale muncii, fiindu-le grav puse în pericol sănătatea și siguranța.

Africa se situează pe primul loc în topul regiunilor în ceea ce priveşte procentul (o cincime) cât şi numărul absolut al
copiilor exploataţi prin muncă (72 de milioane). Asia şi Pacific se clasează pe locul secund luând în considerare ambii
indicatori - 7% din toţi copiii şi 62 de milioane, în termeni absoluţi, sunt implicaţi în exploatare prin muncă în această
regiune.
Astfel, regiunile Africa, Asia şi Pacific cumulează în total aproape nouă din zece copii implicaţi în exploatarea la nivel
global. Restul copiilor implicaţi se află în regiunile America (11 milioane), Europa şi Asia Centrală (6 milioane) şi Statele
Arabe (1 milion). În termeni de incidenţă, 5% dintre copii sunt implicaţi în exploatarea prin muncă în cele două Americi,
4% în Europa şi Asia Centrală şi 3% în Statele Arabe. Exploatarea prin muncă se concentrează în principal în sectorul
agricol (71%), incluzând pescuitul, exploatarea forestieră, zootehnia şi acvacultura, urmând apoi serviciile (17%) şi
sectorul industrial, inclusiv minerit (12%). - https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/oim%C8%99i-unicef-covid-19-poate-expune-alte-milioane-de-copii-la-exploatare-prin?bclid=IwAR34pxjsqDlPj30bPG5hMKs6vuBEy0KdNSqMCHCUXbMQaqPdlSBh6Djy9E

Informații utile, demersuri, luări de poziție
O nouă promoţie de asistenţi sociali au încheiat
zilele acestea o perioadăimportantă din traseul lor
profesional - formarea iniţială!
Pentru că noi credem în potenţialul lor şi pentru că
ne dorim ca aceştia să investească în cariera de
asistent social, continuăm şi anul acesta ce am
început încă din anul 2012 - înregistrarea gratuită în
Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali.
Aşa că, dragi absolvenţi, vă invităm să vă adresaţi
secretariatului facultăţii pe care aţi absolvit-o în
vederea preluării cererii şi listei documentelor
necesare înregistrării în RNASR sau să accesaţi siteul nostru la secţiunea cu informaţii despre
înregistrarea
Absolvenţilor
2020:
https://cnasr.ro/2020-06-16-comunicat

Etapele înregistrării în Registrul Național al Asistenților Sociali din România

Informații utile, demersuri, luări de poziție
În contextul pandemiei #Covid19, am descoperit că împărtășim cu partenerii noștri
din #FOCUSproiect câteva provocări importante. Mai jos regăsiți un articol al IFOA, partenerul
de proiect din Italia.
”Multe persoane riscă să fie excluse de lipsa accesului la internet și a avantajului utilizării
tehnologiei. Potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică din Italia, în perioada 2018 2019, o treime din gospodăriile italiene nu aveau la dispoziție un computer personal sau o
tabletă la domiciliu, iar această decalaj digital afectează în special grupurile cele mai vulnerabile,
care sunt de obicei caracterizate de abilități IT de bază mici. Furnizarea de instrumente
informatice și formare în competențe digitale devine vitală, dar nu ar putea fi singura opțiune.
Cum pot fi redefinite activitățile sociale pentru a vă asigura că nimeni nu va fi lăsat în urmă?
Activitățile proiectului FOCUS ar trebui să abordeze și acest subiect, care afectează deja
practicile de lucru din sectorul social. ”
Citiți mai multe despre situația italiană: https://bit.ly/3fK3gLc
Spuneți-ne care este părerea dvs. despre acest subiect. Care au fost provocările dvs. ca
profesioniști din domeniul social în
această perioadă?
#digitaldivide #digitalskills #ITskills #lockdown #FOCUSproject #FOCUSskills

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale implementează
proiectul POCU-"Sprijin pentru
persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19” în cadrul căruia vor fi angajaţi
1000 de asistenţi sociali pentru a veni în sprijinul a 100 000 de persoane vulnerabile în aceasta
perioadă. Pentru asistenţii sociali interesaţi să aplice, găsiţi informaţii pe site-ul Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale: http://mmuncii.ro/…/5962-metodologie-selectie-proiect-covid…

Informații utile, demersuri, luări de poziție
Apariții mass-media
Ioan Durnescu, vicepreşedintele CNASR, invitatul zilei la
interviurile DCNews - Despre criza socială generată de
COVID 19 şi despre provocările asistenţilor sociali în
această perioadă. Mai multe informații regăsiți la:
- https://www.dcnews.ro/ioan-durnescu-invitatul-zileila-dcnews-informatii-de-ultim-moment_753508.html?
fbclid=IwAR3j2DNGesIXDWLOcL6uy5ryt4CHLX2LMf9v9wPZ44a8sWUOJ_-A4m4wis

24 iunie 2020, 11.00-12,30 am avut rendez-vous pe Zoom la webinarul “Dialog franco-roman.
Solidaritate în vremuri de pandemie” organizat de Institutul Francez din România și Ambasada
Franței, în parteneriat cu Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
Această întâlnire a prezentat o perspectivă a inegalităților sociale cauzate de Covid-19 pe termen
scurt și lung, răspunzând în special la următoarele întrebări:
• Cum putem acționa pentru a evita prăbușirea socială a persoanelor în pericol: pierderea
locuinței, datorii, foamete, abandon școlar, criminalitate?
C
• Ce bune practici au fost identificate în decursul acestei crize?
• Cum putem gândi solidaritatea de mâine?
Am avut alături experți români și francezi în politici şi programe sociale: Matthieu Angotti – expert în
politici sociale, consultant la Kaeros, Diana Chiriacescu – directoare FONSS - Federația
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Gelu Duminica – sociolog, Agentia
Împreună
Moderator: Ionut-Serban Jugureanu – Fundatia Parada

Informații utile, oportunități

Invitație

Dragi colegi,
Ne bucurăm să vă spunem că parteneriatul nostru cu UNICEF Romania continuă şi anul acesta. Le
mulţumim pe această cale pentru încrederea acordată şi pentru buna colaborare pe care o avem!Până la
sfârşitul anului vom organiza webinarii în diferite domenii de interes, sesiuni de pregătire online,
prezentări ale Codulului privind practica asistentului social.Ne dorim ca prin aceste activităţi să întărim,
să dezvoltăm şi să creştem eficienţa forţei de muncă din serviciile sociale în perioada pandemiei COVID
19. Suntem convinşi că împreună vom putea face acest lucru, aşa că urmariţi-ne anunţurile pentru a
putea lua parte la toate aceste activităţi….care vor fi online!Prima întâlnire online este destinată
diseminării Codului privind Practica Asistentului Social şi va fi susţinută de Tatiana Duţă - asistent social
principal. Pentru înscriere vă invităm să trimiteţi un email la cnasr@cnasr.ro până cel târziu luni 6 iulie,
ora 12,00 pentru a vă rezerva un loc (locurile vor fi confirmate în ordinea primirii solicitării).
Numărul de locuri disponibil: 50.
Întalnirea a fost organizată pe platforma ZOOM, persoanele înscrise vor primi un link pentru acces.
Data: 8.07.2020, intre orele 16.00-18.00

IFSW organizează conferința # IFSW2020 „2020-2030 Agenda globală pentru muncă socială: Coconstruirea transformării sociale”, în perioada 15-19 iulie 2020.
Această conferință online va fi gratuită pentru toți participanții. Niciodată profesia de asistență socială nu
a avut ocazia să-i reunească pe toți, fără costuri și fără obligații de viză de călătorie.
Asistenții sociali pot accesa următorul link:
https://www.ifsw.org/2020-conference/register/?utm_source=News+signup&utm_campaign=fde4159fd2EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_11_04_47&utm_medium=email&utm_term=0_f1659bc18d-fde4159fd2-81680105

Informații utile

Având în vedere necesitatea de a asigura măsuri pentru prevenirea și răspândirea infecțiilor COVID-19, pe
perioada stării de alertă lucrul cu publicul se va realiza în următoarele condiții:
1. Personalul propriu și persoanele din exterior vor avea în vedere obligativitatea purtării măștii de
protecție;
2. Personalul propriu și persoanele din exterior au obligația dezinfectării mâinilor la intrarea în sediul
CNASR;
3. Suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două
persoane apropiate;
4. Verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37 grade, la intrarea în incintă;
5. Dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane.

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

