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În contratimp cu vremurile...
editorial de Ioan Durnescu
În luna martie a fiecărui an sărbătorim Ziua Mondială a Asistenței Sociale. În
acest an, mesajul cheie a fost UBUNTU – “Eu sunt pentru că noi suntem” – un mesaj
puternic de solidaritate între toți locuitorii acestei planete. De altfel, conceptul de
solidaritate a fost dintotdeauna esențial pentru asistența socială.
Primele programe de protecție socială au apărut după Marea Criză de la sfârșitul
secolului 19 din Europa, însă adevăratele programe moderne de protecție socială sau dezvoltat abia după cel de-al Doilea Război Mondial. Înainte de acest moment,
intervenția statului era înțeleasă ca formă de reducere a sărăciei prin strategii de
redistribuire.
Crizele ce au urmat au schimbat această percepție. Chiar dacă sărăcia era
eradicată, protecția socială trebuia să atenueze șocurile și să reducă riscurile
asociate șomajului sau a altor crize temporare. Anii ’70 au adus o mare nevoie de
forță de muncă, inflație și alte fenomene ce au condus la o altă schimbare de
paradigmă în care prioritatea era integrarea oamenilor pe piața muncii. Apar
atunci condiționalitățile și alte strategii care descurajau dependența și îi
stigmatizau pe cei care nu munceau. Riscul era din nou transferat în sarcina
individului, iar statul își asuma o sarcina minimă.
Criza economică din 2008 și acum pandemia COVID 19 au produs o altă schimbare
de paradigmă. În 2020, în special, a devenit evident că numai statul și solidaritatea
socială ar putea oferi o plasă de siguranță populațiilor afectate de șocuri
economice, medicale sau de mediu. State precum Canada, USA, Australia, Germania,
Brazilia etc. au investit sume uriașe (uneori peste 10% din PIB) în susținerea celor
rămași fără loc de muncă sau care aveau nevoi legate de îngrijirea copiilor.
Discuțiile sunt din ce în ce mai aprinse la nivel internațional despre garantarea
unui venit minim pentru toți cetățenii ca unul dintre drepturile omului.
În acest context, știrile din România vorbesc despre reducerea cheltuielor sociale,
despre disponibilizarea asistenților sociali și așa mai departe. În acest context, stai
și te întrebi: din ce lume își propune România să facă parte?
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Ziua Mondială a Asistenței Sociale:
Eu Sunt pentru că Noi Suntem!
Mihaela ZANOSCHI,
asistent social principal
Anul acesta mesajul promovat de Federaţia Internaţională a Asistenţilor
Sociali cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale este “Úbuntu: Eu sunt
pentru că noi suntem!”, un mesaj de solidaritate şi de unitate. Tema
provine, așa cum subliniază Silvana Martinez, președintele IFSW, din
”consultări extinse în cadrul IFSW și nu numai. Într-un moment în care
politica globală s-a retras în naționalism, Úbuntu este un mesaj puternic cu
privire la necesitatea solidarității la toate nivelurile: în cadrul comunităților,
societăților și la nivel global”.
Tot cee ce poate fi mai profund și mai uman în comportamentul, atitudinile, filosofia de viață a oamenilor și
națiunilor este cuprins în acest cuvânt întruchipat în Africa de Sud de oameni care au trăit Úbuntu în relație cu
evenimente și experiențe personale pentru care mai corect ni s-ar fi părut multora dintre noi să se facă dreptate în
spiritul „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Dar, ei au ales calea vindecării prin iertare și nerăzbunare (și mă refer
aici în mod deosebit la Nelson Mandela). Ni se descoperă și nouă Úbuntu, influențează agende publice, nu pentru că
noi nu am avea propriile valori, dar, să recunoaștem, pe unele dintre ele s-a așternut uitarea, altele s-au erodat, iar la
altele facem apel doar declarativ... Să le trăim presupune un efort și o trezire a conștiinței care să recunoască deplin
și asumat ”că sunt ceea ce sunt pentru că tu ești”, convingere ce nu poate sta lângă individualism, egoism,
izolaționism.
Úbuntu este o filozofie africană care pune accent pe „a fi om prin intermediul altor oameni”. S-a reflectat succint în
expresia ” „Eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi toţi”. A fost aplicată în teologie de către arhiepiscopul
Desmond Tutu, în politică de către fostul președinte sud-african Nelson Mandela, în management de către profesorul
Lovemore Mbigi și în domeniul informaticii, Linux a creat un software numit Úbuntu care este dezvoltat și partajat
gratuit. Úbuntu aduce în lume fața umană în fiecare aspect al vieții, și prin urmare, își are locul său și în asistența
socială.
Pentru a descrie prezența Úbuntu au fost folosite cuvinte ca: simpatie, compasiune, bunăvoință, solidaritate,
ospitalitate, generozitate, împărtășire, deschidere, afirmare, disponibilitate, bunătate, grijă, armonie,
interdependență, ascultare, colectivitate și consens. Úbuntu este opus răzbunării, opus confruntării. Úbuntu
apreciază viața, demnitatea, compasiunea, armonia și reconcilierea.
Admir modul în care arhiepiscopul Desmond Tutu, de departe cel mai mare avocat al Úbuntu, a punctat în cartea sa
”No future without forgiveness: A Personal Overview of South Africa's Truth and Reconciliation Commission”
contribuția pe care Africa a adus-o lumii prin Úbuntu. În opinia sa ”țările occidentale au dat economiei mondiale
puncte de vedere precum capitalismul; Africa nu a reușit să contribuie atât de mult la economie. Cu toate acestea,
etica socială a Úbuntu a fost cea mai mare contribuție a Africii la lume, pentru că Úbuntu este esența ființei umane.
Úbuntu oferă oamenilor reziliență, permițându-le să supraviețuiască și să fie încă umani, în ciuda tuturor eforturilor
de dezumanizare”.
Nu mai puțin impresionante sunt experiențele și relatările despre modul cum de la copii până la adulți se trăiește
Úbuntu pe continentul african. Mi-a plăcut cum se salută. De exemplu dacă te afli în Zimbabwe, dimineața ai putea fi
întâmpinat cu salutul ”Mangwani, marara sei?” (Bună dimineața! Ai dormit bine?) -Ndarara, kana mararawo. (Am
dormit bine, dacă ai dormit bine.), iar la prânz ...Marara sei? (Cum a fost ziua ta?) -Ndarara, kana mararawo. (Ziua
mea a fost bună dacă ziua ta a fost bună). Iar în materie de lecții de viață mi-a rămas întipărită cunoscuta povestioară
a antropolgului occidental care a propus un joc copiilor dintr-un trib indigen. Acesta a pus un coş plin cu fructe lângă
un copac şi le-a spus copiilor că cine ajunge primul câştigă toate fructele.
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Când a dat semnalul să fugă, toţi copiii şi-au luat mâinile şi au fugit împreună, apoi s-au aşezat împreună
pentru a se bucura de premiu.Când i-a întrebat de ce au fugit aşa, dacă cineva ar fi putut câştiga toate fructele ,
copiii au clătinat din cap și au răspuns: „Úbuntu, cum poate unul dintre noi să fie fericit dacă toți ceilalți ar fi
triști?”. Toate aceste exemple ne arată că în gesturile mici, dar și în cele mari există valori și procese orientate
către căutarea binelui comun, a consensului, înțelegerii reciproce și menținerea armoniei.
Úbuntu ne definește ca oameni, dar și ca societate. De aceea, spune arhiepiscopul Desmond Tutu, Úbuntu
”este un memento că nimeni nu este o insulă - fiecare lucru pe care îl faci, bun sau rău, are un efect asupra
familiei, prietenilor și societății tale. De asemenea, ne amintește că trebuie să ne gândim de două ori la
alegerile pe care dorim să le facem și impactul pe care îl pot avea asupra celorlalți”.
În manifestarea sa practică, Úbuntu ar putea include orice acțiune (individuală, organizațională,
guvernamentală) care dovedește compasiune, grijă, responsabilitate față de comunitate ca întreg. Ar însemna
că nu putem prospera, atunci când o treime din semenii noștri din țară trăiesc în sărăcie, că nu ne putem simți
sătui când atâția copii merg flâmânzi la culcare, că nu putem fisănătoși când cei de lângă noi sunt în suferință,
pentru că Úbuntu ne invită să credem și să simțim că ”durerea Ta este durerea Mea, bogăția Mea este bogăția
Ta, mântuirea Ta este mântuirea Mea”.
Cred că Úbuntu ar trebui să-și găsească drumul în fiecare societate, în ciuda faptulul că sunt voci ca cea a lui
Thaddeus Metz, profesor de filozofie la Universitatea din Johannesburg, care consideră căse potrivește mai
mult ”culturii tradiționale, la scară mică, mai mult decât unei societăți moderne, industriale”. Dacă spiritul
Úbuntu ar fi luat în serios ar putea influența și schimba relațiile dintre oameni, dintre națiuni, ar contribui la
vindecarea unei societăți fragmentate și în derivă cum este societatea românească, ar beneficia de energia
eliberată de umanitatea recuperată a celor a căror fapte sunt dictate de lăcomie, egoism, individualism.
Úbuntu este echivalentul omeniei din cultura creștină.Omenia, așa cum o definește George Racoveanu, este
„un buchet de flori ale sufletului”, iar podoabele ei sunt: „iubirea de străini”, „ținerea cuvântului dat,
sentimentul onoarei, dispoziția de jertfă, spiritul dreptății, mărinimia, modestia, credința în Dumnezeu”. A fi
omenos spune el înseamnă ”a fi ospitalier, dar și onest, înseamnă a fi o persoană onorabilă, dar și cuviincioasă,
înseamnă să fii un om bun, dar și a fi om, pur și simplu, adică a- ți manifesta firea, natura ta, așa cum a fost
creată de Dumnezeu.” Pentru părintele Dumitru Stăniloae, omenia este un cuvânt derivat de la „om”, „încărcat
de tot idealul spre care trebuie să tindă omul”, dar și expresia bunei raportări la aproapele nostru: ești om de
omenie când întreții „relații cinstite, atente, sincere, înțelegătoare, lipsite de gânduri de înșelare a semenilor”.
Omul de omenie scrie Ciprian Voicilă în ziarullumina.ro ”empatizează cu suferința semenilor săi. Drama,
tragedia, neîmplinirea, eșecul, durerea celuilalt devin toate ale mele. În măsura în care mă raportez afectiv și
activ la suferința din preajma mea, rămân om, îmi păstrez nealterat chipul de om”.
Omenia este felul românesc de a îmbrățișa și a trăi Úbuntu: „Eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi
toţi”.
Anul aceasta mai mult ca oricând, după ce am experimentat cât de mult depindem unii de alții, cât de mult
influențează comportamentele unora viețile celorlați, îmi doresc ca prin tot ceea ce spunem și facem să
cunoaștem și să recunoaștem intelectual și afectiv valoarea omului ca valoare imanentă, să ne angajăm în
respectarea și promovarea ei, să ne încurajăm mai mult unii pe alții, să ne inspirăm unii pe alții în a face bine și
a ne face bine, să ne ajutăm mai mult să fim / să devenim...
Cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale 2021, și pentru fiecare zi de acum încolo, îmi doresc să fim oameni
de omenie, Úbuntu, oriunde, oricând, cu orice preț!

Celebrarea Zilei Asistenței Sociale
Pe data de 16 martie asistenții sociali din întreaga lume au sărbătorit Ziua Mondială a Asistenţei Sociale, un
eveniment promovat de Naţiunile Unite şi Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali. Tema Zilei Mondiale a
Asistenţei Sociale de anul acesta a fost „ UBUNTU: Eu sunt pentru că Noi suntem-Consolidarea solidarității
sociale și a conectării globale”.
Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România a
promovat în mediul on-line o serie de mesaje primite de la asistenți sociali din toată țara dar și din partea unor
instituții, organizații, personalități și persoane cu funcții de demnitate publică. De asemenea, la nivelul
Sucursalelor teritoriale ale CNASR au fost organizate diverse evenimente pentru a marca această zi.
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Structura Teritorială Sibiu a Colegiului National al Asistenților Sociali din Romania în colaborare cu Departamentul de Asistență
Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie- Facultatea de Științe Socio- Umane, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a
organizat întâlnirea online din data de 26 martie 2021, ora 10 pe tema ”Asistența Socială între normalitate și realitate” pentru
studenți și masteranzi- specializarea Asistență Socială din cadrul universității sibiene. Au participat asistenți sociali, specialiști
din instituții de stat și ong-uri care au prezentat informații succinte despre instituția unde lucrează, cum au menținut calitatea
serviciilor prin adaptarea acestora la situația creată de pandemie și dificultățile cu care s-au confruntat si cum au reușit să le
depășească.
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Evenimente, demersuri, luări de poziție
În data de 3 martie 2021 a avut loc webinarul
“Drepturile persoanelor vârstnice aflate în
îngrijire pe termen lung( în centre sau la
domiciliu)”. Întâlnirea a avut-o ca invitată pe
doamna Silvia Iorgulescu, șef sector formare și
pregătirea specialiștilor din cadrul Institutului
Român pentru Drepturile Omului

În data de 11 martie 2021 a avut loc webinarul
“Femei cu impact în asistența socială”,
moderat de Diana Cristea, Secretar executiv al
CNASR.
Invitaţi:
- Oana Clocotici- asistent social principal
- Alina Gârleanu – asistent social principal
- Mihaela Zanoschi - asistent social principal

În data de 17 martie 2021 a avut loc webinarul “Un an
de pandemie” moderat de Diana Cristea, Secretar
executiv al CNASR.
Invitaţi:
- Violeta Constantin- asistent social principal,
- Nicoleta Mereţ- asistent social principal
- Adrian Subaşu - asistent social principal

Informații utile

Comisia de avizare și atestare profesională a
analizat 93 de dosare pentru obținerea
avizelor de exercitare a profesiei, astfel:
- 42 dosare de înscriere;
- 46 dosare de solicitare trecere la o treaptă
superioară;
- 3 dosare pentru înființare Cabinet
Individual de Asistență Socială;
- 2 dosare pentru obținere aviz de liberă
practică.

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

