
         
        

          Despre acordul istoric semnat de Colegiul Național al Asistenților
Sociali, UNICEF România, Universitatea din București, Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași și Universitatea de Vest din Timișoara,  obiectivele propuse ce vizează
consolidarea forței de muncă din domeniul serviciilor sociale la nivel local  
sau furnizarea serviciilor sociale complexe de către asistenți sociali, așa
cum sunt definiți în Legea 466/2004 pentru a se asigura calitatea
corespunzătoare a acestor servicii,  dar și despre alte evenimente, 
 activități derulate în cursul lunii mai și noutăți,  puteți afla mai multe
parcurgând paginile newsletterului.

                                                                                       Ștefania Savin, 
                                                                                asistent social principal 
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În data de 5 mai 2021 au avut loc 11 workshop-uri tematice (evenimente SIG), organizate sub umbrela Grupurilor
Speciale de Interes (Special Interest Groups) ale Asociației Europene pentru Cercetare în Asistență Socială -
ESWRA. 
 Cele 11 workshop-uri au abordat aspecte teoretice și practice din domeniul asistenței sociale și au fost grupate pe arii
de interes:
-aspecte etice privind implicarea clienților serviciilor sociale în cercetare și educație;
-aspecte teoretice şi practice privind metodologiile pentru cercetarea recuperării pe termen lung în contexte
internaționale diverse;
-aspecte teoretice şi practice privind asistenţa socială şi pedagogia socială;
-noutăți, provocări și oportunități pentru cercetare în practica asistenței sociale;
-o serie de aspecte critice cu privire la cercetarea în asistenţă socială;
-o serie de aspecte critice cu privire la piața forței de muncă în asistența socială în context international;
-inovaţii şi bune practici în lucrul cu copii şi familii;
-aspecte legale și organizaționale ale procesului de luare a deciziei în asistență socială;
-rolul artei în cercetarea, practica şi educaţia asistenţei sociale;
-noutăți din sfera asistenţei sociale în domeniul sănătăţii mintale;
-aspecte critice în asistența socială din domeniul sănătății în perioada de pandemie.
Activitățile au fost susținute de profesori și cercetători de la universități prestigioase din România, Israel, Germania,
Belgia, Marea Britanie, Norvegia, Elveția, Marea Britanie, Italia, Danemarca, Olanda și Finlanda. 
Fiecare workshop a fost creditat cu câte 2 credite profesionale de Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România.

   Evenimente, demersuri, luări de poziție
 În perioada 5-7 mai 2021 a avut loc în format virtual Conferința Europeană pentru Cercetare în Asistență Socială -
ECSWR 2021 (European Conference for Social Work Research), evenimentul științific anual al Asociației Europene pentru
Cercetare în Asistență Socială - ESWRA (European Social Work Research Association).
Aflată la a 10-a ediție, ECSWR 2021 a fost găzduită anul acesta de către Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea din București și a conectat peste 560 de asistenți sociali, practicieni, cercetători și studenți din întreaga
lume care au dezbătut și diseminat informații de ultimă oră din domeniul asistenței sociale. 

https://www.ecswr2020.org/en/default.asp
https://www.ecswr2020.org/en/default.asp


Anul trecut Colegiul a pilotat o serie de webinarii pe modulele de formare continuă din Codul privind practica
asistentului social, module dezvoltate în cadrul proiectului "Întărirea forței de muncă din serviciile de asistență
socială din România". 

Seria webinariilor pe baza compentenţelor transversale a
continuat cu următarele teme: “Cunoaşterea şi promovarea
drepturilor omului în activitatea profesională” – 20 mai
2021, "Cunoaşterea şi utilizarea teoriilor actuale în
dezvoltarea umană" – 24 mai 2021 "Comunicarea
interpersonală" -  28 mai 2021. Aceste întâlniri se vor
desfăşura lunar şi sunt organizate în cadrul proiectului
finanţat de Unicef România .

     Evenimente, demersuri, luări de poziție

   Pe 19 mai 2021 a avut loc primul webinar pe tema
“Egalităţii de şanse, promovării non-discriminării şi
respectării diversităţii (etnice, culturale, diferenţei
individuale, egalităţii de gen)”, una din competenţele
transversale care ne permite să oferim serviciile noastre în
mod eficient conform Codului privind practica asistentului
social.

 



     Evenimente, demersuri, luări de poziție
În data de 21 mai 2021 a avut loc evenimentul online de semnare a acordului de parteneriat între CNASR-UNICEF
România - Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara.

 La eveniment au participat Florica Cherecheş - Preşedinte ANDPDCA,  Péter Makkai - Secretar de Stat Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale,  Prof. Univ. dr. Marian Preda - Rector Universitatea din Bucureşti,  Prof. Univ. dr. Tudorel Toader -
Rector Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,  Prof. univ. dr. Bálint Markó - Prorector Universitatea Babeş Bolyai
din Cluj Napoca,  Prof. univ. dr. Florin Alin Sava - Prorector Universitatea de Vest din Timişoara,  Conf. univ. dr. Nicoleta
Măru - Consilier Cabinet Secretar de Stat pentru Învăţământ Superior, Ministerul Educaţiei, Conf. univ. dr. Irina
Macsinga- Decan Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara,  Conf. univ. dr. Paul-Teodor
Haragus - Decan Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca şi Prof. univ.
dr Contiu Tiberiu Şoitu-Decan Facultatea de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi.
Obiectivele acestui acord sunt:
A. Dezvoltarea și promovarea unui cadru de politică publică care vizează creșterea numărului de asistenți sociali cu
precădere în zonele rurale, împreună cu facilitarea accesului la învățământul superior pentru persoanele având atribuții
de asistență socială deja active în domeniu;
B. Elaborarea și implementarea unui plan, începând cu anul 2021, pentru introducerea progresivă a unor programe
specifice (spre exemplu programe care vizează creșterea numărului de locuri pentru învățământul la distanță astfel
încât să se ajungă la cel puțin 500 locuri la nivel național) pentru consolidarea forței de muncă din domeniul serviciilor
sociale la nivel local.
C. Participarea la elaborarea și implementarea unui proiect național cu finanțare din fonduri europene nerambursabile
sau Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene, pentru creșterea numărului de asistenți sociali la nivel
local și sporirea oportunităților pentru lucrătorii fără licență în asistență socială care activează în prezent în serviciile
sociale, ca să se califice ca asistenți sociali;
D. Conlucrarea pe subiecte legate de dezvoltarea competențelor și/sau a capacităților pentru cercetare, pregătire și
supervizarea pentru profesiile forței de muncă din serviciile sociale;
E. Promovarea Codului privind practica asistentului social. 



     Evenimente, demersuri, luări de poziție

Pieter Bult, Reprezentant UNICEF Romania a afirmat că UNICEF Romania se alătură și sprijină eforturile
de creștere a accesului și calității servicii sociale pentru a îmbunătăți situația copiilor din România care
s-a agravat în ultimul an ca parte a recuperării naționale post COVID-19, și invită partenerii să
folosească criza actuală ca pe o oportunitate de a rezolva problemele structurale cu care se confruntă
sistemul de asistență socială.

Doru Buzducea, Preşedintele CNASR a afirmat că prin acest acord ne dorim ca împreună, până în 2030,
să clădim un sistem profesionist de asistență socială în care furnizarea serviciilor de specialitate să fie
realizată de către asistenți sociali, asigurând astfel calitatea serviciilor sociale acordate. 

În România, există un deficit de angajați în sistemul de asistență socială și disparități semnificative
între numărul de angajați din mediul rural și cel urban (1,27 de angajați pe localitate în rural față de
5,75 în urban). 
Aproximativ 70% dintre angajații din sistemul de asistență socială nu au studii în domeniu.
Din cele 3.187 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din România, 2.060 (64,6%) nu au nici un
furnizor de servicii sociale acreditat, iar 2.302 de UAT-uri (72,2%) nu au nici un serviciu social licențiat.
Pentru a acoperi nevoile grupurilor vulnerabile la nivel național, ar fi necesar un număr de 8.430
servicii sociale, iar pentru acoperirea cu personal calificat a acestor servicii, ar fi nevoie de 22.644 de
specialiști. Numărul total necesar de asistenți sociali licențiați este estimat la 11.100. În cadrul CNASR
sunt înregistrați în prezent 10.235 asistenți sociali.

Un obiectiv al acordului se referă la colaborarea pentru dezvoltarea competențelor și a capacităților
pentru cercetare, pregătire și supervizarea pentru profesiile forței de muncă din serviciile sociale,
incluzând promovarea Codului privind practica asistentului social.

Doamna Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției
Sociale, despre parteneriatul încheiat astăzi: "Salut
această inițiativă și mulțumesc mediului academic,
precum și celui neguvernamental pentru acest sprijin
concret pe care îl aduc reformei asistenței sociale din
România."



    Evenimente, demersuri, luări de poziție

În data de 14 mai 2021 a avut loc Consiliul Național al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. La
ședință a participat un număr de 30 de asistenţi sociali (29 reprezentanți în Consiliu și 1 membru observator).
În cadrul ședinței au fost supuse dezbaterilor și abrobării următoarele documente:
a) raportul de activitate al CNASR pentru anul 2020;
b) raportul financiar pentru anul 2020;
c) hotărârea privind cuantumul taxelor si cotizaţiilor anuale obligatorii, necesare acoperirii cheltuielilor de
funcționare si altor activități conexe, aferente anului 2021.
Diana Cristea, Secretar executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România a informat membrii
Consiliului despre faptul că parteneriatul cu  UNICEF România continuă în cadrul proiectului "Întărirea forței de
muncă din serviciile de asistență socială din România" proiect în cadrul căruia se va realiza o platformă online de
formare profesională continuă pentru asistenţii sociali. Platforma va conţine pe lângă competenţele transversale şi
competenţele necesare pentru trecerea pe o treaptă de competenţă profesională superioară. Platforma de formare
online va fi activă începând cu anul 2022 și va fi gratuită pentru asistenții sociali.

În  ultima ediție a newsletterului proiectului
FOCUS puteți citi despre viitorul HR-ului în
social și concluziile consultărilor organizate cu
170 de profesioniști din domeniul social din
Austria, Danemarca, Italia și România pe tema
Competențelor Profesionistului în Social din
2030: http://bit.ly/ProjectFocusNewsletter 

https://www.facebook.com/hashtag/focus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS6luyJfq66prxCgIdR0ydNnKpuxEYaEnIZJnwcfA4ic4ffd6ZDw_plbxfSAyRS5iZg_PKHG6dzQMe5e6TWQOclLqAWMDtsGca-nu_4ixXlyHBD25_usMfPk53NaTOGSVh58kmXXFEMD5eoxhWM_Hn4T_upofi1agSdPQ2cUv1ashAhUW0WJWhTtTrPlnt3F5228DDY9PS0zmGpoCVz5XE8CqeqpYQcIQiAnMQojPDaA&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FProjectFocusNewsletter%3Ffbclid%3DIwAR0XA-lWXsxSURdSdRN6P8ul6Q-kdg0p6IC9IIlvcKGYuikD-Dl7VmejhR8&h=AT2jj3wL1sT3JQKZ-2zmZXPaivQlahIe8B1XE35rRJTQPepb1mCen_hwtJ18uazyvImZRhvRea80bnWdZP_ZkXcTs_49QS1iJypYSCQYOZcpQYd1CKmF_dX10toGUm3cNPc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ldUChfoldGNB9VW_goVrcZXP3tjT045vyX5iOldgkPM-NblSd_C7mSQ_F0SKuR_0G3tg6h1gVTQJTPXAAnaQ4BV8tPHBE0p3-L2TOlobzFBrA135v6sLcdynEeFOnIfdY4tXMrHjOgWjPC1qzSuk4nvG3wpwZEu9C8gkAT0oaw36dn3dRs6Zq6mSjp7g3kEbH1ANiaoFd60SorO7K7I8ta50MNj-rIvZPubDq9c3mn9rvCBxmkdiq


     Boala mintală este o disfuncție care afectează sentimentele și comportamentul, limitează căile de comunicare dintre
oameni și astfel distorsionează relaţiile tuturor celor implicaţi, în special relațiile de la nivelul familiei. Cauzele bolilor
mintale sunt complexe și sunt influențate de factori genetici (ereditari), experiențe stresante din viață, boli fizice, dificultăți
în mediul familial etc.
      În domeniul sănătății mintale, asistentul social reprezintă un punct de legătură între pacientul cu probleme psihice în
relațiile cu familia, echipa multidisciplinară, comunitate, instituțiile publice sau alte organisme private, asigurând servicii
de informare şi consiliere socială a pacientului sau familiei acestuia cu privire la identificarea şi aplicarea măsurilor de
protecție socială adaptate nevoilor pacientului, servicii specifice ce vizează o intervenție comună cu celelalte instituții și
servicii de specialitate din domeniu (DAS-uri, SPAS-uri, Polție etc.), bazele unei intervenții în situații de criză socio-
familială, orientate spre identificarea de soluții rapide necesare la rezolvarea situației de dificultate în care se află
pacientul.
      Asistentul social este persoana - resursă care promovează respectarea drepturilor persoanelor cu probleme de sănatăte
mintală şi persoana – specialist care dirijează, călăuzește intervenția echipei multidisciplinare (medic, psiholog, asistent
medical, instructor ergoterapie) spre atingerea obiectivelor.
În relația cu pacienții noștri este foarte important gradul de satisfacție al acestora, cu referire la serviciile primite, precum
și calitatea informațiilor primite de către asistentul social de la aceștia în vederea stabilirii unor obiective realiste.
       Pentru a dezvolta o intervenție individualizată în cazul persoanelor cu tulburări psihice, consider că asistentul social
are nevoie atât de cunoştințe specifice domeniului asistenței sociale (metode și tehnici de lucru, cunoștințe privind
comunicarea şi consilierea) cât şi cunoștințe din domeniul juridic, al psihologiei, cunoștințe privind caracteristicile
persoanelor cu afecțiuni psihice. De fapt, asistentul social ar trebui sa aibă o abordare holistică - în care pacientul cu
tulburări psihice este privit în ansamblu ca o figură bio-psiho-socială - primând întotdeauna interesele și nevoile acestuia.
Pentru a mă referi strict la sectorul meu de activitate (psihiatrie cronici adulți), mi-aş dori ca persoanele cu probleme de
sănătate mintală să nu mai fie privite prin prisma prejudecăţilor şi a conotaţiilor negative asociate bolilor psihice. Pentru
asta însă este nevoie de schimbări în mentalitate, de educaţie, sensibilizare şi de mai mare deschidere a comunităţii.
    În activitatea mea am de-a face cu persoane cu diverse grade de instruire, de la persoane neșcolarizate până la persoane
cu studii superioare. Este foarte trist să întâlneşti oameni abandonaţi în momentele cele mai grele, speriaţi, retraşi, care au
avut parte de atâta lipsă de înţelegere umană, incât sunt reticenţi la colaborare, ceea ce face şi mai dificil managementul
de caz.
    Rezultatele pozitive în urma intervenției le avem în integrarea – reintegrarea fiecărei persoane cu probleme de sănătate
mintală, ținând cont de unicitatea cazului, de istoricul de viață, de relația cu familia și de mediul social, cât și de
problemele cu care se confruntă.
     Schimbările benefice le-aş vedea prin extinderea şi dezvoltarea serviciilor de psihiatrie comunitară, a celor de suport, de
consiliere, psihoeducaţie.

   Gabriela Neagu
asistent social principal

 
 

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN LUCRUL CU
PERSOANELE CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ

 
    



Contact
Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1,
cod postal 010393
tel1: 0748 124 585 
tel2: 021 317 51 25 
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30
e-mail: cnasr@cnasr.ro
site: www.cnasr.ro

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

Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială

După o lungă aşteptare, ne bucurăm să vă spunem că în sfârşit vom putea afla
câştigătorii premiilor Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială, ediţia a
VII-a. Evenimentul a fost reprogramat pentru data de 14 iunie 2021, la Ateneul
Român, ora 18,00.

Gala va fi prezentată de Andreea Marin, Ambasadorul Excelenței în Asistență
Socială iar momentul artistic al serii va fi asigurat de Loredana și Agurida Band.


