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       Numărul newsletterului din această lună vă propune, în deschidere,  un
interviu realizat cu Mihaela Voicu, asistent social principal, care ne vorbește
despre provocările profesiei, slaba finanțare a programelor de prevenție a
abuzului, neglijării și exploatării și implicit a separării copilului de familie și
care ne  prezintă și câteva acțiuni determinante pentru a promova, a
recunoaște și dezvolta profesia de asistent social.  În următoarele pagini veți
regăsi principalele activități desfășurate de CNASR, o scurtă descriere a
activității desfășurate de colegii noștrii din Sucursala Bacău,  ce ar putea să
vă inspire, precum și o preluare a interviurilor realizate cu câștigătorii Galei.
        Deoarece august reprezintă pentru mulți dintre noi luna concediilor
mult-așteptate, vă urez să aveți parte de odihnă, liniște, relaxare și timp
pentru lucrurile care contează cu adevărat!
                                                                     
                                                                     Cu gânduri de bine, 
                                                                           
                                                                          Ștefania Savin
                                                                 asistent social principal
                                                                             

Dragi colegi, 



1.     Cine ești și cum ai ajuns asistent social? Ce te-a motivat să urmezi Facultatea de Asistență Socială?
Mă numesc Mihaela Ionela Voicu, sunt asistent social principal, absolventă a Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi,
promoția 2007. Profesez această meserie de 14 ani de zile, dintre care 13 i-am petrecut într-un mediu ONG,
respectiv Fundatia World Vision Romania.  
Chiar dacă în 2003 nu cunoșteam foarte multe lucruri despre asistența socială, motivația care a stat la baza
alegerii Facultății de Asistență Socială a fost aceea de a ajuta oamenii( motivație care cred că este una comună cu
a tuturor celor care urmează aceste studii).
2.     În calitate de asistent social, vă rugăm dați-ne un exemplu de bună practică din experiența
dumneavoastră profesională sau relatați-ne o experiență profesională de succes din domeniul în care
activați.
 În cadrul FWVR, am lucrat îndeaproape cu echipa de profesioniști pentru a licenția Serviciul de asistență
comunitară pentru copii, familie si comunitate*, un serviciu pe care Fundatia Word Vision Romania îl furnizează în
comunitățile în care își implementează programe de dezvoltare comunitară ( precum și alte proiecte integrate) de
aproximativ 14 ani și pe care îl coordonez în calitate de șef serviciu. (Nota* serviciul a fost de curând redenumit si
reorganizat cf noilor standarde prevazute în Ordinul 27/2019, fiind actualmente Centrul de zi pentru consiliere și
sprijin pentru părinți și copii). 
Ca  și element de originalitate pe care il  avem în cadrul serviciului social este  chiar această metodologie de lucru
cu membrii grupului de reflecție comunitară, grup care în abordarea FWVR este format din membrii Consiliului
Comunitar Consultativ pentru Protecția Copilului –CCCPC, cu care parteneriem în activitatea curentă prin:
identificarea nevoilor şi resurselor comunităţii locale, implicarea acestuia în vederea soluţionării problemelor
comunităţii sau după caz, formularea unor propuneri autorităţilor competente, prin informare, sfătuire,
acompaniere, mediere, recomandare. 
            În toate demersurile pe care FWVR le-a întreprins în cadrul intervenției pe protecția copilului, s-a lucrat
îndeaproape cu CCCPC urile locale, care au fost expuse unor evenimente de capacitare, pentru a preveni situațiile
de risc asupra copilului și de a interveni pentru ocrotirea și protejarea drepturilor copiilor, în familie și comunitate.
În metodologia de lucru stabilită prin acest serviciu social au fost creați pași efectivi/ instrumente de lucru,
aferenți fiecaruia, prin care un caz este identificat, evaluat, referit, analizat, instrumentat si monitorizat adecvat,
astfel încat nevoile beneficiarului să fie acoperite. Încă de la începutul procesului de design a acestei metodologii
s-a colaborat îndeaproape cu DGASPC Vaslui, prin reprezentanții săi, respectiv specialistul care coordonează
activitatea acestor comisii. 
 Intervenția pe care o avem în comunitățile unde ne desfășurăm activitatea prin acest serviciu este una foarte
importantă, în contextul în care nu există în județul Vaslui un alt ONG cu aceeași misiune –de a preveni situațiile de
A/N/E a copilului, dar mai ales datorită faptului că lucrăm la nivelul a 12 comunități rurale și un oraș. 
              În toate aceste comunități, Comisiile Comunitar Consultative pentru Protecția copilului sunt active, se
implică, participă la evenimentele de capacitare și învațare (puse de dispozitia lor de catre FWVR ) și aplică în
comunitate ceea ce au învățat: teoretic ( de la cursurile de formare professionala), dar si practic (prin participarea
la schimburi de experiență, întalniri de lucru, implementarea proiectelor de interventie cu finantare WVR).
Activitatea de prevenire se desfășoară la nivelul tuturor celor 13 comunități prin  activități organizate conform
standardelor minime obligatorii: activități de informare, educare, conștientizare, programe de educare a
părinților, lucrul constant cu grupul de reflecție comunitară, derularea și implementarea de activități de sprijin
pentru copii și familiile acestora. În felul acesta, copiii şi familiile acestora beneficiază de sprijinul şi serviciile
centrului, în vederea reabilitării şi reintegrării în comunitate. 
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 Pentru a îndeplini acest obiectiv, profesioniștii centrului (asistenți sociali, specialiști, tehnicieni de asistență socială –
care sunt angajați la nivelul fiecărei comunități în care noi lucrăm), colaborează permanent cu profesioniştii din serviciile
de specialitate și autorităţile administraţiei locale, din cadrul reţelei de intervenţie, în situaţii de abuz, neglijare şi
exploatare a copilului( Comisia Comunitară Consultativă pentru Protecția Copilului din fiecare comunitate). 

Pot spune cu satisfacție și cu bucurie că acest mod de lucru pe care l-am creat împreună cu echipa de specialiști a FWVR
din cadrul biroului Iași &Vaslui, din care fac parte de 14 ani de zile, este un exemplu de bună practică în domeniul
asistenței sociale comunitare, care aduce plus valoare intervenției din comunitate prin prevenția  cazurilor de A/N/E  și
acolo unde este cazul, intervenția în echipa pluridisciplinară pentru a găsi cele mai bune soluții pentru rezolvare. 
 3.     Care sunt calitățile care vă ajută în exercitarea profesiei de asistent social?

În primul rând, consider că cele mai importante calități țin de natura umană, de personalitatea fiecăruia dintre noi. Să fii
un asistent social bun înseamnă să fii un om empatic, să iubești oamenii / semenii și să îți dorești să faci ceva pentru
aceștia, să fii optimist și încrezător în demersurile pe care le faci și să perseverezi în ceea ce faci. 
În al doilea rând, cred că acolo unde calitățile profesionale, care dau plus valoare activității de zi cu zi:  atitudinea
pozitivă, ascultarea activă, bunele abilități de comunicare și relaționare, răbdare, rezistența la stres, bune abilități de
planificare și organizare, se îmbină armonios cu pregătirea și învățarea continuă (prin participarea la cursuri, traininguri, 
workshop uri, schimburi de experiență, evenimente de capacitare profesională), nu au cum să nu asigure tot bagajul
necesar unui profesionist și totodată unui bun practician. 

4.     Cum vedeți în prezent profesia de asistent social și ce acțiuni credeți că ar fi determinante pentru promovarea,
recunoașterea și dezvoltarea profesiei ?

Cum văd eu profesia de asistent social, acum, în 2021?Provocatoare, aș spune. 
Privind din perspectiva profesionistului care lucreză întru-un mediu ONG, în domeniul asistenței sociale comunitare,
precum și din perspectiva furnizorului de servicii sociale private, consider că acest domeniu de activitate este unul
subfinanțat, neprioritizat pe lista de nevoi a unei comunități (în ceea ce privește investiția în servicii sociale, în pregătirea
staffului, în prevenție, în intervenție în situație de urgență..și lista poate continua).  
Toate programele de prevenție sunt fie slab finanțate, fie inexistente în agenda de lucru a autorităților locale/ județene,
iar intervenția este una foarte costisitoare pentru bugetul de stat, comparativ cu prevenția, dacă ne uităm la standardele
de cost per beneficiar pentru servicile sociale licențiate. 
Din experiența de 14 ani de zile în asistența socială comunitară, am văzut cum o comunitate poate să se transforme acolo
unde este un om pregătit să ia în mâini și să ghideze acest proces (informal).  De cele mai multe ori acest lucru s-a
petrecut în jurul asistentului social din comunitate –care a stiut să își formeze o echipă cu ceilalți parteneri, să atraga
resurse, să facă planuri și să acționeze; dar cel mai important aspect este acela că AS este susținut de autoritatea locală și
este văzut ca un om cheie în comunitate. 
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 Provocările profesiei, care de cele mai multe ori țin de birocrație, multitudinea de documente/ acte care tb sa
completeze/ justifice activitatea profesionistului cf legislației, de lipsa fondurilor care îl impiedică să realizeze unele
acțiuni în comunitate pentru preveni (mai întai) sau a chiar pentru a interveni în situații ce țin de asistența socială, pot
reprezenta piedici în creșterea și dezvoltarea profesională, dar doar acolo unde nu exista o motivație suficient de bine
plămădită în inima AS.
Ca și acțiuni determinante pentru a promova și pentru a recunoaște / dezvolta profesia de Asistent Social, eu aș avea
următoarele propuneri (care sunt legate mai mult de asistența socială comunitară pe care o cunosc din experința de lucru
de până acum ): 
-Angajarea în toate birourile de AS din cadrul APL urilor a absolvenților de studii superioare de asistență socială ( și nu a
persoanelor fără pregatire de specialitate, cu atribuții în AS );
-Facilitarea formării profesionale și a dezvoltării de abilități și competențe cheie pentru toți asistenții sociali (participarea
la cursuri, training uri, schimburi de experiență, workshopuri, diferite evenimente de capacitare). Din experiența celor 14
ani de lucru  în asistența socială comunitară am constatat ca evenimentele create în rândul profesioniștilor de AS , care
oferă schimburi de bune practici, discuții concrete pe modul de intervenție în diferite cazuri, workshopuri aplicate pe
diferite teme de interes, cursuri organizate conform nevoilor lor – sunt cele mai apreciate evenimente, care produc o
schimbare și care crează de cele mai multe ori un AHA Moment și pot reprezenta un factor motivant ; 
-Respectarea statutului profesionistului de asistent social prin atribuirea unei fișe de post, respectiv a unor
responsabilități aferente, conform standardelor și a legislației aferente, fără a încărca norma acestuia cu alte atribuții din
cadrul instituției ( acest lucru fiind o practică în birourile de asistență socială din comunitățile rurale ) sau cu un număr de
dosare / beneficiari de servicii/prestații sociale, mult mai mare decât poate instrumenta un profesionist, pentru a evita
burnout ul, precum și riscul de a nu putea oferi servicii calitative și la termen; 
-Crearea de evenimente locale (județene ) pentru promovarea și recunoașterea muncii în asistența socială.  Din
experiența pot spune ca există foarte mulți profesioniști care își desfășoară activitatea exemplar și care pot constitui
modele de bună practică în domeniu, care ar putea fi surse de inspirație pentru tinerii profesioniști și de ce nu și pentru
cei care au nevoie. 
  Atunci când există intenționalitate în a promova profesia, în a veni în sprijinul profesioniștilor, în a îi ghida, sprijini și în a
lucra îndeaproape cu aceștia, în detrimentul controlului, supervizării excesive și a verificărilor continue, asistenții sociali 
 se simt apreciați, valorizați, susținuți și încrezători în propriile lor forțe ( pentru că dobândesc  o forță / putere nevăzută,
care îi ajută zilnic în toate demersurile lor).

5.     Vă rog să adresați un mesaj tuturor asistenților sociali din România.
Pentru asistenții sociali practicanți: vă felicit pentru meseria aleasă, pentru tot efortul facut zilnic (văzut sau nevăzut)
pentru a veni în spijinul beneficiarilor / clienților dumneavoastră și pentru modul profesionist prin care alegeți să vă
desfășurați activitatea. 
Pentru viitorii asistenti sociali: dragi viitori colegi, alegeți cu grija modul prin  care treceți prin procesul de formare și
calificare profesională, fructificați toate oportunitățile de formare / capacitare/ voluntariat si învațați de la profesioniștii
cu care interacționati și pregătiți-vă în prealabil pentru orice interviu aplicați ( în calitate de manager proiect am
participat la foarte  multe interviuri de angajare (în mediul privat) si am vazut foarte multe CV uri ale  absolvenților de AS ;
am înțeles de fiecare dată lipsa de experiență în domeniu, însă există loc de mai bine atunci când vorbim de pregătirea
pentru interviu sau de realizarea CV ului, care poate descrie cât mai bine formarea/ calitățile și competențele viitorului
angajat).   

         “Nu poți să faci ceva dacă nu ai o înțelegere a scopului și o preocupare pentru ceea ce faci. Pentru a fi asistent
social, trebuie sa porți în tine profesia de asistent social; trebuie să poți să reprezinți ceea ce este profesia de
asistent social oamenilor cu care lucrezi, colegilor, persoanelor pe care le asiști și societății din jurul tău”.
Malcolm Payne (2013)
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Seria webinariilor realizate pe baza competenţelor transversale din Codul privind practica asistentului,
organizate în cadrul proiectului finanţat de Unicef România "Întărirea şi sprijinirea forței de muncă din
serviciile de asistență socială din România", au continuat și în luna iulie:

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

1 iulie Cunoaşterea şi utilizarea teoriilor
actuale în dezvoltarea umană

6 iulie Comunicarea interpersonală

 7 iulie Egalitatea de şanse, promovarea non-
discriminarii şi respectării diversităţii (etnice,
culturale, diferenţei individuale, egalităţii de
gen)

22 iulie Cunoaşterea şi promovarea drepturilor
omului în activitatea profesională



În zilele de 9 și 10 iulie Sucursala Teritoriala Bacău a CNASR  a organizat în stațiunea Durău, județul Neamț,
un workshop  intitulat ,,Implicaţiile pandemiei asupra vieţii personale şi profesionale a asistenţilor sociali.
Evenimentul a debutat în dupa amiaza zilei de 9 iulie cu o întâlnire la care asistenții sociali din diverse
instituții și organizații, dar și diferite domenii de activitate, au împărtășit experiențele profesionale și
personale trăite de la începutul pandemiei, au participat la jocuri interactive și activități de cunoaștere.  A
doua zi activitățile propuse au avut loc în aer liber și au constatat în parcurgerea unor trasee în Parcul de
Aventură Durău dar și o drumeție de aproximativ 3 ore în masivul Ceahlău, de la Durău către Cabana
Fântânele. Traseele parcurse au fost presărate cu voie bună, energie pozitivă, mult entuziasm dar și emoții.
La activitate au participat aproximativ 30 de asistenți sociali iar evenimentul a fost creditat cu 2 credite
profesionale.
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Claudia Torje Cabinet Individual de Asistență Socială -Premiul de Excelență pentru promovarea profesiei
liberale de asistent social
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                      Premiul pentru cea mai activă sucursală- Sucursala Teritoriala Prahova - 
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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. 
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