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EDITORIAL de Alin Lucian Potinche
trei într-o barcă, doi pe o bancă
Nici nu mai știu câte cazuri avem zilnic sau care este recordul
înregistrat la numărul de persoane "atestate" cu sars cov 2, cert este
că toată această situație, deși părea că ne-am fi obișnuit cu ea, are
multiple valențe care contribuie, mai mult decât îi dăm importanță
la dinamica noastră.
Majoritatea măsurilor pe care le vedem sau le auzim propovăduite
prin majoritatea canalelor de comunicare, se îngrijesc de
dimensiunea rațională (și fizică) a acestei situații: anume facem tot
ce ne stă în putință ca să limităm răspândirea virusului. Ceea ce nu
este rău. Însă mai sunt și alte aspecte de care omitem să ne îngrijim,
unul fiind spectrul emoțional, care virează cu precădere în anumite
zone, în această perioadă de provocare, prin care trecem noi toți.
Astfel, poate nu ar fi totuși rău, sau bun, sau pur și simplu haideți să
ne privim clienții serviciilor pe care le oferim, colegii, șefii, copiii sau
prietenii noștri ca pe niște oameni cu nevoi diverse, să nu mai
punem accentul doar pe a-i proteja fizic de acest virus. Cum ar fi să
îi vedem și din perspectiva emoțională sau măcar socială?!
Da, este retorică întrebarea îndemnului meu, fiindcă știu, iar alteori
simt, că ai mei colegi, asistenții sociali, sunt niște super-eroi!
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Interviu

asistent social principal, Daniel HLIBAN
președintele Structurii Teritoriale Botoșani a CNASR

Daniel HLIBAN, asistent social principal, licențiat în asistență socială și psihologie din anul 2000. A absolvit și un
Master în Teologie în anul 2019, la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte –Universitatea din Pitești.
Activitatea în domeniul asistenței sociale a debutat în anul 1990, când, la invitația președintelui Filialei de Cruce
Roșie din Botoșani, domnul profesor Mihai Matei, toți colegii din clasa de limbi moderne a Liceului Mihai
Eminescu s-au implicat în dezvoltarea unui proiect desfășurat în colaborare cu Crucea Roșie Suedeză. Astfel, pe
parcursul a 4 ani de voluntariat ce au coincis cu perioada liceului, a avut ocazia să descopere un nou univers... cel
al copiilor abandonați, al adulților și copiilor cu nevoi speciale din comunitate și din instituții. Voluntariatul l-a
ajutat să-și descopere astfel vocația, facultatea de asistență socială fiind o urmare firească a deciziei de a se
îndrepta spre profesia de asistent social.
A demarat astfel activitatea de profesionist în asistență socială, lucrând și conducând o serie de organizații
nonguvernamentale, din 1996 și până în prezent, începând cu organizația Scottish European Aid, continuând mai
apoi cu înființarea și managementul Asociației Activ și a Asociației Rainbow iar în prezent fiind directorul
Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Botoșani.

1.Sunteți președintele Structurii Teritoriale Botoșani a CNASR din luna octombrie 2018, cu ce
gânduri ați pornit la drum la acea vreme.
Într-adevăr, o nouă misiune și o nouă provocare atât pentru mine cât și pentru echipa Comitetului
Sucursalei Botoșani, echipă ce îi are în componență pe minunații mei colegi, profesioniști desăvârșiți:
Raluca Sorlescu – vicepreședinte, ce activează în cadrul UPU / Spitalul Județean Mavromati Botoșani,
Lăcrămioara Radu – DGASPC Botoșani, Carmen Șmit - DGASPC Botoșani, Lucian Ursu – asistent social.
Am gândit din start ca membrii echipei de conducere să provină din domenii cât mai variate în care
acționează asistenții sociali,experiența profesională a fiecăruia făcând posibilă astfel promovarea și
susținerea cât mai eficientă a profesiei de asistent social precum și comunicarea și relaționarea cu
membrii CNASR ce activează în județul Botoșani. Echipa Comitetului Sucursalei Botoșani, în cei doi ani de
activitate, s-a dovedit a fi una extrem de bine construită, eficientă și plină de idei și inițiative care se
concretizează în activități variate ce vin în sprijinul asistenților sociali și a cerințelor profesionale ale
acestora.
Unul din lucrurile ce ne-a motivat ca și echipă să pornim la acest drum pe care-l parcurgem împreună pentru
un mandat de 5 ani, a fost ideea de a aduce o schimbare, o îmbunătățire în ceea ce privește dinamica relaționării,
reprezentativității și comunicării dintre asistenții sociali din județul Botoșani și Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România. De asemenea, am pornit cu gândul de a promova și o serie de activități noi, inovative, care,
de exemplu, să implice și o parte din beneficiarii serviciilor oferite de către asistenții sociali, sau, un alt exemplu,
activități care să vină în sprijinul direct al asistenților sociali, sub forma unor activități și servicii de suport pentru
aceștia.

Zilele Asistenței Sociale-2020
2. Știm că în ultima perioadă ați realizat o serie de activități la nivelul structurii pe care o conduceți și vă
invit să ne împărtășiți din aceste experiențe.
În ciuda perioadei grele, pandemice, prin care trecem cu toții, Structura Teritorială Botoșani a reușit să
organizeze și anul acesta o serie de activități menite să continue eforturile comune de promovare a profesiei și
a profesioniștilor din asistența socială. Astfel, la sfarșitul lunii Februarie am marcat Ziua Asistenţei Sociale,
evenimentul de anul acesta având o temă deopotrivă incitantă și necesară - Importanța relațiilor umane –
eveniment ce a adunat laolaltă zeci de asistenți sociali din județul Botoșani. Scopul: de a celebra profesia şi de
a reafirma munca pe care asistentul social o desfăşoară zi de zi în comunitate.
În acest an, Structura Teritorială Botoşani a organizat, cu ocazia celei de a XII-a ediţii a Zilei Asistenţei Sociale,
un flashmob la parterul Uvertura Mall, urmat de un atelier de lucru.Zeci de instrumentiștiai Fundației ”Hand of
Help” Botoșani au creat un moment magnific, menit să atragă atenția la propriu, botoșănenii aflați la acea oră
în mall fiind impresionați de prestația micilor artiști. Acțiunea s-a dorit a fi o punte între comunitatea
botoșăneană și profesioniștii din asistența socială.
Salarizarea, prioritizarea problemelor, sprijinul instituțional sunt aspecte care au fost atinse în cadrul
atelierului de lucru cu cei aproximativ 70 de asistenți sociali prezenți și invitații noștri (conducerea DGASPC
Botoșani și de asemenea, conducerea AJPIS Botoșani și a Fundației ”Hand of Help”). Problemele rămân cele de
receptare a profesiei în rândul societății, fapt din care se extrage și impactul asupra comunității. Relația cu
mass-media, modalitățile de comunicare, de informare către și dinspre societate, dar și preluarea informațiilor
dinspre comunitate au fost, de asemenea, subiecte în cadrul temei din acest an. Imagini și interviuri de la ZAS
2020, au fost promovate în presa locală și s-au bucurat de aprecierea colegilor. O altă acțiune organizată anul
acesta la sfarșitul lunii iulie, a avut loc într-un cadru mai deosebit, respectiv în mijlocul naturii, la Stejarul lui
Cuza, în pădurea din apropierea Mănăstirii Vorona, comuna Vorona la care au participat aproximativ 30 de
asistenți sociali.
Acest eveniment ne-a facilitat ocazia de a socializa... de a ne simți bine împreună... dar și de a povesti
împreună… practic am împărtășit unii altora din experiențele avute în plan profesional în aceste vremuri de
grea încercare pentru întreaga omenire. Într-un cuvânt, am petrecut împreună câteva ore de "quality time"...
timp ce ne-a oferit tuturor posibilitatea de a ne reîncărca bateriile pentru a putea continua cu succes activitatea
noastră de zi cu zi. Asistenții sociali care și-au desfășurat activitatea în comunitățile locale au împărtășit din
experiența lor cu persoanele vulnerabile, nevoile și temerile acestora.

La Stejarul lui
Cuza, în
pădurea din
apropierea
Mănăstirii
Vorona, comuna
Vorona asistenți sociali
din județul
Botoșani

În aceste sens, am inițiat pe pagina de Facebook a Structurii Botoșani o ”campanie” de promovare a muncii
asistentului social in relația directă cu beneficiarii. O perioadă determinată de timp am postat imagini cu asistenți
sociali din județul Botoșani – în timpul activităților cu beneficiarii. O altă activitate cu caracter informal, de suport,
a avut loc la începutul lunii Octombrie, la Pensiunea Ecologică „Fata Verde” din localitatea Șoldănești, județul
Botoșani. Acțiunea a reunit un număr de aproximativ 30 de asistenți sociali și a prilejuit și de acaestă dată
posibilitatea construirii unui mediu de cunoaștere, de prietenie, de învățare și suport pentru a fi mai profesioniști,
mai autentici și mai pregătiți pentru relația cu beneficiarii. Astfel, într-un mediu informal,într-un cadru natural
deosebit, respectând toate normele de distanțare fizică,ne-am bucurat de mai multe activități precum: discuții
libere pe diverse teme profesionale, foc de tabără, diverse activități sportive, cină festivă și... multă voie bună.
3. Cum vedeți în prezent profesia de asistent social și ce acțiuni credeți că ar fi determinante pentru
promovarea,recunoașterea și dezvoltarea profesiei?
Perioada această de pandemie cred ca a reiterat nevoia de a avea cel puțin un asistent social în cadrul serviciilor
de asistență socială din cadrul primăriilor. Rolul acestui profesionist devine din ce în ce mai evident și vine
împreună cu nevoia de a dezvolta servicii sociale locale (de consiliere, de suport, de evaluare nevoi, de
monitorizare, acompaniere, etc.). Pentru promovarea și recunoașterea profesiei cred că în primul rând toți cei
care practicăm această meserie de vocație trebuie să ne facem treaba în acord cu valorile și principiile învățate,
cu determinare și implicare iar în al doilea rând cred că este bine să parcurgem în continuare drumul început de a
ne forma continuu, de a organiza și participa la întâlniri de lucru, seminarii/webinarii, cursuri – toate acestea cu
rolul clar de a fi ”mai buni” și mai profesioniști în ceea ce facem. În felul acesta ne putem dezvolta atât personal
dar și profesional.
4.Un mesaj pentru asistenții sociali din România.

Dragi colegi, atât eu personal cât și ceilalți membri din Comitetul Sucursalei Botoșani dorim să
transmitem asistenților sociali din România cele mai alese gânduri, prețuirea noastră pentru munca
fiecăruia, putere și capacitate de a rezolva fiecare situație/caz cu care vă confruntați în această perioadă
grea… și să nu uităm rolul deosebit pe care-l avem în societate.

“Profesia de asistent social implică dăruire, timp,
implicare, rațiune, luciditate și, nu în ultimul rând,
empatie. Sunt oamenii care, în fața unui zid, știu să
construiască o ușă. Pentru ca această ușă să rămână
deschisă este nevoie ca și comunitatea să se implice, să
dezvolte o atitudine pozitivă față de persoanele
vulnerabile.” Florentina Toniță, jurnalist

Interviu- Daniela-Lavinia
Totorotea-Nedelcu, asistent social
În anul 2012 am absolvit cursurile de licență ale Facultății de Sociologie și
Asistență Socială - Universitatea București. De asemenea, în anul 2014, am
finalizat cursurile masteratului de Consiliere în Asistență Socială din
cadrulaceleiași făcultăți. Încă din timpul facultății am început să lucrez în
domeniul asistenței sociale.
Totodată, am studiat și am lucrat în domenii precum marketing, contabilitate
și resurse umane, fapt ce a contribuit la creșterea calității serviciilor oferite în
practica mea profesională de asistent social, oferindu-mi oportunitatea pentru
dezvoltarea anumitor abilități și cunoștiințe complexe.

1.Ce te-a determinat să alegi o carieră în asistența socială?
Pe parcursul evoluției mele personale și educaționale am putut observa familii şi persoane defavorizate și
problemele cu care acestea se confruntă. Astfel, am constatat că există o nevoie stringentă de profesioniști care
să vină în ajutorul persoanelor aflate în situații de criză și nu numai, în vederea îndrumării acestora spre
identificarea propriilor resurse și abilități pentru o gestionare eficientă a situaților cu care se confruntă.
2.Profesați în domeniul îngrijirii persoanei vârstnice. Care este rolul asistentului social care lucrează cu
vârstnicii, descrieți pe scurt activitatea?
Un asistent social care lucrează cu seniorii, îndeplinește de-a lungul activității sale numeroase funcții precum:
consilier, facilitator, animator. Asistentul social sprijină vârstnicii în dezvoltarea abilităților de gestionare a vieții
de zi cu zi, a adaptării la boală/ invaliditate. De asemenea, asistentul social lucrează asupra menținerii sau chiar
a îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice prin identificarea și utilizarea resurselor proprii ale
beneficiarului, precum și prin utilizarea resurselor existente la nivel comunitar, atunci când situația o cere.
3.Persoanele vârstnice reprezintă una dintre categoriile vulnerabile cele mai afectate de criza generată de
pandemie. Ce măsuri ați luat în această perioada pentru ca vârstnicii să resimtă cât mai puțin efectele negative
ale schimbării stilului de viață sau a modului de relaționare, la care suntem cu toții supuși/expuși din luna
martie până în prezent. La nivelul comunității, seniorii au fost consiliați și sprijiniți din punct de vedere psihoemoțional, social, juridic, medical și financiar privind schimbarea stilului de viață sau a modului de relaționare
cu ceilalți astfel încât să resimtă cât mai puțin efectele negative generate de pandemie. În ceea ce îi privește pe
seniorii care beneficiază de servicii sociale în sistem rezidențial, și aceștia beneficiază de consiliere și sprijin
pentru a resimți mai puțin efectele negative ale schimbării stilului de viață, însă, în cazul acestora, se pune
accent pe menținerea legăturii cu membrii familiei și prietenii, în condițiile impuse de legislația în vigoare. De
asemenea, prin organizarea anumitor activități la nivelul centrelor rezidențiale s-a încercat crearea unui mediu
propice pentru menținerea contactelor sociale între beneficiari. Totul s-a realizat, desigur, cu respectarea
măsurilor de siguranță impuse de autorități.
4.Care simți că e cea mai mare realizare a ta și ce îți aduce bucurie în plan profesional? Dacă ai putea
schimba ceva în plan profesional, care ar fi acel lucru?
Pot să spun că ajutorul oferit fiecărui beneficiar în parte, prin contribuția pe care am avut-o în vederea depășirii
situației de dificultate în care se află, precum și îmbunătățirea calității vieți fiecărui individ prin dobândirea unui
status funcțional care să ofere independență și ajutor minim din partea celorlalte persoane, îmi aduce
satisfacția de care am nevoie pentru a mă menține motivată și dedicată meseriei practicate.
5. Un mesaj pentru asistenții sociali din România.
Asistența socială este o activitate profesională ce presupune, pe lângă componenta
educațională/informațională, implicare, dedicare, promtitudine, evoluție și managementul propriilor trăiri.
Găsiți satisfacția profesională în micile evoluții ale beneficiarilor voștri. Uneori, un sprijin, oricât de mic și
nesemnificativ poate părea, conduce la schimbări uimitoare în viața unui om. Astfel, pas cu pas, se clădește
cariera pe care cu toții o visăm încă de pe băncile facultății.

Evenimente, demersuri, luări de poziție
Marți, 6 octombrie 2020, începând cu ora 16,00 a avut loc webinarul Rolul Asistentului Social în procesul Adopţiei
Invitaţi:
Gabriela Dima – consilier, Serv. Adopţii ANDPDCA
Cristina Ciortan - asistent social principal centru pentru asistenţă şi suport în adopţii
Roxana Stoian - asistent social principal
Webinarul a adus, pe lângă informaţiile din domeniu pe care le aşteptam, şi o surpriză plăcută din partea
Autoritatății Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) prin participarea
doamnei Maria Mădălina Turza, Preşedinte ANDPDCA şi doamnei Elena Tudor, Director General ANDPDCA la
discuțiile avute. Mulţumim mult pentru participarea şi implicarea acestora și ne bucurăm de buna colaborare pe
care o avem!

Concluzia webinarului “Rolul Asistentului Social în procesul
Adopţiei” a venit din partea unui asistent social: “Fiecare asistent
social, indiferent de sfera în care activează, poate, şi ar fi frumos şi
bine să fie un ambasador al adopţiilor. Fiecare copil merită o şansă
de a avea părinţi şi fiecare adult doritor, şansa de a deveni părinte.”

Miercuri, 14 octombrie 2020, începând cu ora 16,00, a avut
loc - webinarul “Programe şi proiecte pentru tinerii
vulnerabili”.
Invitaţi:
Florina Balint – asistent social SOS Satele Copiilor din
România
Beatrice Darie - asistent social Fundaţia Bethany
Mihai Enache - asistent social Fundaţia Terre des
Hommes
Andreea Roman - asistent social Organizaţia Umanitară
Concordia

Evenimente, demersuri, luări de poziție

În data de 15 octombrie 2020 a avut loc webinarul "Exprimarea empatică în sistemul penitenciar.
Ce este nou?" organizat de CNASR în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor.
Acest webinar dedicat asistenților sociali din sistemul penitenciar a fost organizat pe baza bunei
colaborări existente la nivel instituțional cu ANP.
Mulțumim domnului profesor Ioan Durnescu, vicepreședinte CNASR pentru prezentarea susținută!

În data de 22 octombrie 2020 a avut loc webinarul
"Servicii sociale adresate persoanelor fără
adăpost,,
Invitaţi:
Lucian Biru, asistent social Ministerul Fondurilor
Europene (moderator)
Ioana Pînzariu – asistent social Asociația Carusel
Ursula Heckendorn - asistent social BAZA

Evenimente, demersuri, luări de poziție

În data de 28 octombrie a avut loc webinarul
Asistența socială pentru persoanele vârstnice
în timp de pandemie
Invitaţi:
Claudia Torje, asistent social principal
(moderator)
Roxana Molocea – asistent social specialist
Telefonul Vârstnicului Fundația Regală
Margareta a României
George Pleșa - asistent social principal
Ilarion Mâță - asistent social specialist

APARIȚII EDITORIALE

APARIȚII EDITORIALE

La cunoscuta editură Springer a apărut prima carte în
seria European Social Work Education and Practice despre
istoria dezvoltării asistenței sociale în Europa după 1989
din perspectiva colaborărilor Est-Vest cu titlul: European
Social Work After 1989. East-West Exchanges Between
Universal Principles and Cultural Sensitivity,
coordonatori Walter Lorenz, Zuzana Havrdová și Oldrich
Matousek.
Capitolul despre România este scris de președintele
Comisiei de Cercetare în Asistență Socială, asistent social
principal, Florin Lazăr.
Detalli
despre
carte:
https://www.springer.com/gp/book/9783030458102

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

