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  În acest număr vă oferim o retrospectivă a principalelor activități și
evenimente desfășurate de Colegiu sau la care am fost parte în cursul lunii
octombrie. 
Colega noastră,  Raluca Cazacu lucrează de peste 4 ani ca asistent social și  în
prezent activează în cadrul Organizației Umanitare Concordia.
Responsabilitate, perseverență, onestitate, entuziasm sunt doar câteva din
calitățile Ralucăi, care are și o mare dorință de a se dezvolta, investind în
acest sens în formarea ei profesională, pentru a deveni un specialist
competent și complet. Mai multe despre Raluca și viziunea ei asupra
recunoașterii și promovării profesiei de asistent social, puteți citi în interviul
acordat de  aceasta.
       
     Vă îndemn să fiți responsabili pentru voi, pentru cei din jur și vă urez multă
sănătate, inspirație și să fiți dominați de intenții bune!
                                                                     
                                                                    
                                                                                      Ștefania Savin
                                                                            asistent social principal
                                                                             

Dragi colegi, 



 Actualmente sunt angajată în cadrul Organizației Umanitare CONCORDIA la Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa
Alexandra din Ploiești și provin dintr-un oraș mic, dar cu potențial mare, Slănic Prahova. Toată copilăria mi-am
petrecut-o sub aripa protectoare a familiei, în misteriosul oraș situat în vatra bazinului depresional, dar nu departe de
ultimele culmi montane, mai exact la poalele Subcarpaților de Curbură, unde se află impresionante galerii de sare și
lacuri în nuanțe de smarald. Copil fiind am început să prind propriile mele aripi și înaintând prin viață am început să
observ diferențele sociale dintre oameni, înțelegând astfel că nu toți pornesc cu șanse egale în primul lor zbor. Odată
cu trecerea anilor, copilul devenit deja adolescent și-a propus să schimbe lumea dar, neatins încă de probleme, la
prima ploaie mai puternică s-a cutremurat. Globul de cristal în care a crescut cu o educație aleasă oferită de către
părinți, a început să se crape și, într-un mod abrupt și rapid, avea să se transforme în pulbere odată cu înaintarea în
călătoria vieții. După o perioadă de zbucium, confuzie și deznădejde, tânărul adult a ridicat privirea și a conchis că
fiecare etapă a vieții are rolul său în definirea noastră ca ființe raționale și emoționale. Sau cum spunea Madeline
L’Engle; „Întâi trebuie să cunoști bine întunericul ca să poți aprecia lumina”.  Empatizând cu situațiile în care se aflau
oamenii din jur, am încercat de fiecare dată să le fiu alături oferindu-le curajul necesar pentru a înfrunta furtuna în
care se află, răbdare pentru a aștepta să se termine, speranța că totul va fi bine și perspectivă prin conștientizarea
faptului că nimic nu este întâmplător. Observând de-a lungul timpul că reușesc să ajut la îmbunătățirea unor percepții
despre viață și lume, am decis să mă dezvolt mai mult în acestă direcție. Astfel, am reușit să mă identific cu profesia de
asistent social iar în prezent sunt absolventă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității
București. Am absolvit studiile de licență în anul 2017 promovând examenul scris și susținând lucrarea de licență care
s-a intitulat ,,Cauzele și efectele automutilării în penitenciar”. De asemenea, doi ani mai târziu am absolvit și masterul
de probațiune prin susținerea Lucrării de Disertație intitulată ,,Riscul infracțional la persoanele fără adăpost”. 
 Îmi place să cred despre mine că sunt asemenea unei torțe aprinse care oferă îndrumare și căldură.
 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 Organizației Umanitare CONCORDIA, am colaborat foarte bine cu una dintre colege pentru a reuși să
licențiem Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa Alexandra, centru destinat copiilor din comunități extrem de sărace
ale Ploieștiului. Prin programul centrului, prevenim separarea copilului de familie și abandonul școlar, iar la centru
copiii primesc zilnic o masă caldă, sprijin educațional, prin ajutor la efectuarea temelor și prin lucru suplimentar, și
participarea la activități extrașcolare (cor, karate, dans, tobe, quiling). În primul rând, prin oferirea de servicii de tip
„școală după școală” și o masă caldă gratuită pentru cei 36 de copii înscriși aici și oferirea de consiliere vocațională
membrilor famiilor lor aflate în dificultate, prin Serviciul de Job Coaching, CONCORDIA aduce motivația acestora să
pășească mai departe, să treacă dincolo de dependența socială. În al doilea rând, organizația oferă sprijin săptămânal
în comunitate, prin echipa mobilă, și vine în întâmpinarea celor în nevoie cu soluții pentru ca aceștia să-și
îmbunătățească nivelul de trai.  Printr-o colaborare strânsă cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și
Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, identificăm alte noi persoane și ajungem la cei
care au nevoie de ajutor. Este nevoie de identificarea de resurse și implicarea tuturor în soluționarea problemelor
familiilor cu care lucrăm. Astfel, Centrul de Zi reușește să obțină licențierea și să asigure copiilor dreptul la educație,
dreptul la dezvoltarea de abilități și descoprirea de noi talente, dreptul la o masă caldă zilnică, informare pentru
sănătate și suport, intervenție logopedică, consiliere psihologică și socială.   

Interviul lunii 
      Raluca CAZACU - asistent social în cadrul  Centrului de Zi pentru Copii și
Familii Casa Alexandra din Ploiești al Organizației Umanitare CONCORDIA 
 România

1.Cine ești și cum ai ajuns asistent social? Ce te-a motivat să urmezi
Facultatea de Asistență Socială?
 Numele meu este Cazacu Raluca, am 27 de ani și activez în domeniul
asistenței sociale de patru ani. Primul meu loc de muncă a fost în cadrul
Asociației Sprijinirea Integrării Sociale ca operator de interviu și ulterior în
funcția de asistent social. Am lucrat cu oamenii străzii de pe toată raza
Municipiului București și cu familiile defavorizate din Sectoarele 5 și 6, timp de
trei ani. 



 De asemenea, părinților li se facilitează accesul la servicii de formare profesională, sprijin pentru găsirea unui loc
de muncă, informare pentru sănătate și suport, sprijin pentru acces la servicii publice, consiliere psihologică și
socială. De asemenea, în noiembrie 2017, pe vremea când lucram la centrul de consiliere Asociația Sprijinirea
Integrării Sociale, am participat timp de o săptămână la un schimb de experiență în Bruxelles, unde am cunoscut
metode și tehnici noi în lucrul cu beneficiarii. Odată cu întoarcerea în România, am încercat să le împărtășesc
colegilor experiența dobândită și să le sugerez faptul că am putea să adaptăm strategia de lucru cu beneficiarii
raportat la ceea ce am învățat nou. Nu au existat reticențe din partea colegilor, iar din acel moment cu toții am
înțeles că munca pe teren, vizita familiilor sau mersul în comunitate într-un mod regulat și cu un program bine
stabilit și cunoscut de persoana pe care o ajutăm, duc la îmbunătățirea relațiilor dintre specialist și beneficiar, îl
ajută să comunice nevoile pe care le are. De asemenea, este important să fie comunicată orice modificare care
intervine în  programul de vizită, astfel le câștigi respectul și devotamentul. 
  3.Care au fost cea mai mare provocare și cea mai mare satisfacție din activitatea ta, de până acum în cadrul
organizației în care lucrezi?
 În primul rând, trebuie să recunosc faptul că profesia de asistent social îți oferă provocări în fiecare zi, dificultățile
celor pe care noi îi ajutăm sunt diversificate. Ca asistent social trebuie să te adaptezi, să te reinventezi, să îți
revizuiești metoda de lucru și să înveți din fiecare experiență trăită. Cea mai mare provocare a fost în octombrie
2020, când am pășit pentru prima dată în CONCORDIA și am fost nevoită să mă adaptez unui colectiv nou și unui
stil de muncă diferit față de cum eram obișnuită. Cea mai mare satisfacție încă de la început de drum a fost că am
reușit în scurt timp să formez o legătură profesională puternică cu colegii, am reușit să mă documentez cu privire
la toate procedurile de aici și să mă familiarizez cu standardele minime de calitate pentru servicii sociale de zi
destinate copiilor, având libertatea de a-mi pune amprenta pe noile planuri de intervenții și am reușit să îi cunosc
pe cei pe care noi îi sprijinim. Am obținut constant feedback pentru activitatea mea de la echipă și de la cei pe care
îi ajutăm, lucru care m-a ajutat să evoluez și să îmbunătățesc calitatea serviciilor pe care le ofer.  M-am bucurat să
aflu mulțumirea lor de a lucra cu un om care știe să se adapteze în funcție de fiecare persoană în parte.
4.Ce anume te motivează să continui în această profesie?
Ceea ce mă motivează în această profesie este responsabilitatea pe care mi-am asumat-o față de cei în nevoie încă
de la început. Mă motivează să merg mai departe atingerea obiectivelor, progresul unei familii și atingerea
performanței investind în formarea mea pentru a deveni un specialist competent și complet. Mă străduiesc să nu
dezamăgesc pe cei pe care îi ajut, ei își pun toată încrederea în specialistul din fața lor. 
De asemenea, mă motivează faptul că mi-am găsit menirea și vreau să o îndeplinesc cu responsabilitate,
perseverență și onestitate. În munca în domeniul social, uneori rezultatele pot fi mai mici față de așteptări.
Trebuie să rămânem permanent concentrați pe fiecare situație și să învățăm că totul este un proces care poate
dura săptămâni, luni sau chiar ani, că fiecare pas, oricât de mic, este important pentru atingerea obiectivelor, să
nu ne descurajăm. Chiar și regresul face parte din proces, până la aprofundarea celor mai importante gânduri care
asigură ulterior succesul.
5.Ce acțiuni credeți că ar fi determinante pentru promovarea, recunoașterea și dezvoltarea profesiei ?
În primul rând, această profesie nu este suficient de mult promovată la nivel național și am să argumentez prin
faptul că multe persoane nu cunosc cu adevarat ce presupune această meserie, bogata varietate de tipologii de
beneficiari cu care poate lucra un asistent social, că nu este omul instituției de stat care “ia copiii cu forța dintr-o
familie”, așa cum este cunoscut. De multe ori sunt întrebată în ce domeniu activez, iar reacția este: ,,Cum faci față
emoțiilor când ești nevoită să iei un copil de la familia lui?”. Acela este momentul când le vorbesc despre tot ceea
presupune asistența socială și nu de puține ori aud: “Nu știam că există așa ceva”. 
Revenind la întrebare, consider că este important ca recunoașterea profesională să pornească de la noi toți cei
care lucrăm în domeniul social, să fim vocea care să le vorbească celor din jur despre acest domeniu. Mi-ar plăcea
ca în viitor să fac parte dintr-o echipă care promovează asistența socială și se adresează publicului la nivel
național. 
6.Un mesaj pentru asistenții sociali din România.
Doresc să îi felicit pentru eforturile pe care le depun în fiecare zi pentru îmbunătățirea calității vieții celor celor în
nevoie. Le doresc să nu își piardă speranța și motivația deoarece există mulți oameni care așteaptă să apară o
minune în viața lor, iar acea minute poate fi oricare dintre noi. Noi îi acceptăm, îi ascultăm și îi sprijinim pentru a-și
depăși condiția. Și numai puterea lui ÎMPREUNĂ poate face minuni!  

Interviul lunii 
 



În luna octombrie a continuat seria webinariilor realizate pe baza competenţelor transversale din Codul
privind practica asistentului social, organizate în cadrul proiectului finanţat de Unicef România "Întărirea şi
sprijinirea forței de muncă din serviciile de asistență socială din România":
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 8 octombrie "Comunicarea interpersonală"

14 octombrie "Cunoaşterea şi utilizarea teoriilor actuale în
dezvoltarea umană"

19 octombrie "Egalitatea de şanse, promovarea non-discriminării
şi respectării diversităţii (etnice, culturale, diferenţei individuale,
egalităţii de gen)"

26 octombrie "Cunoaşterea şi promovarea drepturilor omului în
activitatea profesională" 

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali a diseminat și în luna octombrie Codul privind practica
asistentului social, în baza protocolului pe care îl are cu Autoritatea Naţională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.     



 În perioada 4-5 octombrie s-a desfășurat FUTURE Conference în cadrul proiectului FOCUS - Foward Looking
Social Europe Skills, eveniment în care 50 de specialiști din domeniul social din patru țări s-au întâlnit
pentru a discuta despre provocările pe care le întâlnesc în munca lor, cum le pot depăși și cum se pot
pregăti pentru viitor. 
Într-un context marcat de incertitudine precum cel pe care îl traversăm în prezent, specialiștii din domeniul
social au cu atât mai multă nevoie de dialog și conectare cu cei din jur pentru a-i putea ajuta pe beneficiarii
proiectelor în care sunt implicați. 
Alături de profesioniști din patru țări - România, Austria, Italia și Danemarca, am creionat viitorul domeniul
social cu toate provocările pe care acesta le implică. 
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În data de 28 octombrie a avut loc webinarul 
 “Nevoile persoanelor cu TSA. Cum îi ajutăm să fie
integraţi în societate” - invitată Ionela Ferucă,
psihoterapeut Asociaţia Help Autism. Evenimentul a
fost creditat cu 1 credit profesional.
 

Diana Cristea, Secretar executiv CNASR a participat în data de 12 octombrie 2021 la Consultarea
Națională Strategică cu Partenerii pentru Programul de Țară România-UNICEF pentru perioada
2023 – 2027, eveniment organizat de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii şi Reprentanţa UNICEF în România. Scopul întâlnirii a fost de a
prezenta rezultatele preliminare ale Analizei Situaţiei Drepturilor Copiilor şi Adolescenţilor în
România, precum şi ariile strategice pentru noul program.
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Mai jos puteți vizualiza Cuvântul de deschidere a domnului Makkai
Péter János, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale
din România, adresat cu ocazia semnării Acordului de parteneriat
dintre CNASR-UNICEF România, Universitatea din București,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.   
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Primăria comunei Bogdănești din județul Vaslui are
un asistent social cu care se mândrește.
Andreea Vasluianu lucrează de nouă ani ca asistent
social într-o comunitate numeroasă și plină de
probleme sociale unde a reușit să se impună ca un
bun profesionist.
 

Cristian Roşu, vicepreşedinte CNASR a participat în data de 22 octombrie la grupul de lucru organizat
de cabinetul d-lui Peter Makkai, Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cu
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – ANAP şi ONG.
 



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. 

     INFORMAȚII UTILE

 În cursul lunii octombrie Comisia de avizare și
atestare profesională a analizat un număr de 176 de
dosare pentru obținerea avizelor de exercitare a
profesiei, astfel:
-  127 dosare de înscriere;
- 69 dosare de solicitare trecere la o treaptă
superioară;
- 1 dosar pentru înființare Cabinet Individual de
Asistență Socială;
-  2 dosare pentru obținere atestat de liberă practică;
-  3 dosare au fost analizate și amânate.

   
 Comisia de Formare Profesională a analizat  9 
 dosare  pentru avizare și creditare profesională, din
care un dosar (1) dosar pentru avizare furnizor
formare profesionala continuă (nou).


