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               Numărul curent al newsletterului vă oferă alături de obișnuitele
informații, știri, evenimente, demersuri desfășurate în cursul lunii decembrie,
mesajele și urările membrilor Biroului Executiv al CNASR, secretarului
executiv, precum și al colegei noastre de la Departamentul de Comunicare și
Relații Publice,  cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

       În această frumoasă perioadă a anului, mă alătur și eu colegilor mei și vă 
 doresc să aveți parte de multă bucurie, de liniște, pace și armonie în suflet și
în relațiile cu cei din jur.
        În plan profesional vă invit să conştientizați o dată în plus rolul important
pe care îl are fiecare dintre noi în societate. E magie să ajuți, să schimbi sau
să transformi în bine viața celor pentru care există profesia de asistent social. 
      Fiți răbdători și râmâneți buni  cu cei din jur, profitați de privilegiul de a
putea transforma destine și situații de viață. 
                                                                                                    
                                                                                                    La mulți ani!
                                                                    
                                                                                                   Ștefania Savin
                                                             Preşedinte Comisia de imagine şi comunicare
                                                                            
                                                                          

Dragi colegi,



Dragi colege și colegi,

trecerea timpului aduce cu sine și împlinirea dorinței
noastre comune, aceea de creștere și dezvoltare a
comunității noastre profesionale. Este un proces de durată,
ce necesită timp și eforturi susținute, iar contribuția
fiecăruia dintre noi este esențială pentru a clădi o
comunitate respectată și a cărei putere să dăinuiască peste
timp. Încă ne aflăm în plin proces de traversare a unei crize
sociale fără precedent în istorie, dar criza, dragi prieteni,
pentru noi nu reprezintă o noutate, aceasta fiind prezentă
în viața de zi cu zi a multora dintre semenii noștri. Tocmai
de aceea, vă mulțumim pentru implicarea zilnică, concretă
și profesionistă în procesul de acordare a sprijinului celor
care au nevoie de extraordinar în viețile lor. 
Vă mulțumim și vă dorim tuturor Sărbători Fericite! 

                                               Doru Buzducea , Președinte CNASR

   Gânduri la sfârşit de an  

Dragi colegi,

Anul acesta a fost despre Ubuntu, tema Zilei Internaționale a
Asistenților sociali. 
Ubuntu este un concept frumos și vechi din Africa, simplu poate fi
tradus ca umanitate, dar este mai mult decât atât, ubuntu înseamna
conexiuni, relații, comunitate și grija pentru fiecare. Conform Ubuntu
bunăstarea fiecăruia dintre noi depinde de bunăstarea tuturor. E
important să devenim o comunitate profesională cu legături puternice
între membrii ei. Conexiunile, solidaritatea și implicarea duc la
dezvoltarea profesiei și creșterea calității actului profesional.
Un alt exemplu de înțelepciune africană este proverbul: dacă vrei sa
mergi repede, mergi singur; dacă vrei sa ajungi departe, călătorește
împreună! Împreună suntem mai puternici și vocea noastră poate fi
auzită, dar prestigiul profesiei noastre ține de fiecare dintre noi.
SUNT PENTRU CĂ SUNTEM!
Vă doresc sărbători cu bine și un an nou bun cu sănătate!

                                                Diana Cristea, secretar executiv CNASR



Ultimii doi ani au fost deosebit de dificili, atât pentru societatea
românească, cât și pentru comunitatea asistenților sociali. Din
datele INS, se pare că în acești ani au crescut riscul de sărăcie,
rata abandonului școlar, numărul victimelor violenței domestice
etc. Toate aceste transformări au pus o presiune fantastică pe
asistenții sociali care, în același timp, au fost și în prima linie a
luptei anti-COVID.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă doresc, dragi colegi, să vă
regăsiți forța de a o lua de la capăt în 2022, cu aceeași energie și
determinare cu care ne-am obișnuit. Crăciun fericit!!

Ioan Durnescu, vicepreședinte CNASR

 Gânduri la sfârşit de an 

 Profesionalism. Iubire. Devotament. Pasiune. Vocație. Onestitate.
Sacrificiu. Sunt doar câteva din trăsăturile colegilor mei asistenți sociali,
de oriunde aţi fi. 
    Respect. Admiraţie. Recunoștință. Mândrie. Familie. Simt toate acestea
și încă multe altele pentru voi…
  Privesc cu speranță spre viitor și am credința că, dincolo de toate
provocările, vom rămâne uniți în convingeri și acțiune, în mijlocul
organizației noastre profesionale. 
                 

Cristina Teoroc, președinte Comisia de Strategie și dezvoltare
profesională

Comunitatea asistenților sociali din România s-a consolidat și reprezintă
o voce distinctă în peisajul actorilor din domeniul social, devenind un
actor activ şi implicat la nivel național în promovarea dezvoltării
sistemului de asistență socială adaptat noilor provocări sociale.
Cunoaștem atât problemele sistemului dar şi nevoile beneficiarilor
noștri! Suntem responsabili şi ne-am asumat rolul de a atrage atenția
asupra acestora și nu în ultimul rând asupra importanței calității resursei
umane implicată în domeniul social.
Rămân convins că în scurt timp, propunerile venite din partea noastră
vor contribui la îmbunătățirea sistemului de asistență socială în vederea
respectării drepturilor tuturor cetățenilor din România.
Și nu în ultimul rând, știu că orice investiție în Asistentul Social își găsește
răspunsul în îmbunătățirea situației cetățenilor care beneficiază de
suportul nostru!

Cristian Rosu, vicepreședinte CNASR   



Stimați colegi, 

Sper ca toate greutățile acestui an să reușiți să le transformați în
activități creative, care să ofere bucurie beneficiarilor și vouă
satisfacții și recunoaștere profesională. 
 Vă doresc un an nou cu multe realizări profesionale și personale.
La mulţi ani!

Oana Maria Clocotici, președinte Comisia de avizare și atestare
profesională

  Gânduri la sfârşit de an 

Sfârșitul de an vine cu un moment de reflecție pentru fiecare dintre noi.
Este un perioada în care ne uităm în urmă, analizăm, criticăm, felicităm
și încercăm să construim pentru anul care va veni. 2021 a fost un an plin
de provocări, bucurii dar și tristeți. În acest întreg amalgam de emoții,
trăiri și responsabilități, personale și de la locul de muncă într-o stare
generalizată de nepredictibilitate, formarea noastră profesională
continuă ca și asistenți sociali a fost bineînțeles afectată. Nu am mai
putut să călătorim, să schimbăm bune practici, sau să învățăm față în
față. Totuși aceasta a fost perioada în care simt că am strâns rândurile și
mai mult, ne-am concentrat pe dezvoltare personală și profesională și
pe găsirea echilibrului din noi. La nivelul CNASR am găsit oportun să
organizăm programe de formare diverse care, cu ajutorul tehnologiei au
adus împreună asistenții sociali din toate colțurile țării care pe lângă
dezvoltarea de competențe profesionale și-au găsit inspirație și suport
în colegii de curs. Setea de formare se simte, nevoia este recunoscută–
nu ne rămâne dragi colegi decât să construim pe ce s-a început, să
dezvoltăm și să aprofundăm, să ne asumăm creșterea și dezvoltarea și
să ne bucurăm de impactul pe care îl avem în viața celor pe care îi
sprijinim zilnic. 
Să ne vedem în noul an cu sănătate și cu mai multă dorință de
cunoaștere. Sărbători binecuvântate și un an nou cu bucurii, sănătate și
satisfacții!

Andreea Pontoș, președinte Comisia de Formare Profesională

Dragi colegi asistenți sociali,

Anul care se încheie ne-a făcut să ne reinventăm, să ne descoperim resurse
nebănuite care ne-au permis să continuăm să credem că “se poate !”. Am ajuns
să apreciem mai mult ceea ce avem, relațiile noastre, timpul petrecut cu ceilalți. 
În preajma sărbătorilor încercați să nu uitați de Voi și ... Cercetați! Cercetați!
Cercetați!

Florin Lazăr, președinte Comisia de Cercetare  în Asistență Socială  



Dragi asistenți sociali,

Ca la orice sfârșit de an facem o balanță și ne gândim la ce lăsăm în
urmă. Mă bucur că anul ăsta v-am văzut mai mult datorită
tehnologiei și că am reușit să ajungem alături de voi, în diferite colțuri
ale țării. Vă doresc să fiți implicați și prezenți în tot ce faceți, ține doar
de voi să faceți diferența. Credeți în voi! Credința face orice posibil,
speranța ne dă putere să continuăm, dragostea face ca orice să fie
frumos. De Crăciun, vă urez să le aveţi pe toate! 
Crăciun fericit și sărbători cu bucurii!

Aida Boldeanu, asistent social-Departamentul de Comunicare și
Relații Publice

    Gânduri la sfârşit de an 

Dragi colegi asistenți sociali, 

Se apropie sfârșitul anului, ocazie cu care fiecare dintre noi facem un
bilanț la tot ceea ce am trăit în acest an. Contextul pandemic ne-a ținut,
fizic, departe unii de alți, dar ne-a "forțat" să fim mai atenți la nevoile
celor de lângă noi. 
Noi, ca asistenți sociali, am continuat să-i sprijinim pe beneficiarii noștri,
chiar și atunci când, poate, am simțit că nu mai putem și că noi înșine
avem nevoie de ajutor.  
Eu vă doresc ca anul ce vine să vă aducă împliniri profesionale, să vă ajute
să găsiți resurse pentru a putea acorda, în continuare, servicii de calitate
către beneficiarii voștri și nu în ultimul rând, multă sănătate. 
Voi încheia mesajul meu cu un citat care mie îmi place foarte mult și care
sper să vă inspire și să vă motiveze în ceea ce faceți: tot ce ai nevoie
pentru a-ți atinge scopurile este deja în tine. 
Căutați resursele interioare și continuați să vă faceți meseria cu încredere
și bucurie. Beneficiarii noștri au nevoie de noi - asistenții sociali. 

Romelia-Maria Blejan, Președinte Comisia de deontologie
profesională



   Evenimente, demersuri, luări de poziție
În luna decembrie a continuat seria webinariilor realizate pe modulele de formare continuă din Codul privind
practica asistentului social:

   

8 decembrie "Cunoaşterea şi
utilizarea teoriilor actuale în
dezvoltarea umană"
9 decembrie "Egalitatea de
şanse, promovarea non-
discriminarii şi respectării
diversităţii (etnice, culturale,
diferenţei individuale, egalităţii
de gen)"
13 decembrie "Comunicarea
interpersonală"
16 decembrie "Cunoaşterea şi
promovarea drepturilor omului
în activitatea profesională"



Pe 1 decembrie am sărbătorit Ziua
Naţională a României. 

La mulți ani, România! La mulți ani,
dragi asistenţi sociali! 

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA (World AIDS
Day), pentru a aminti oamenilor din întreaga lume să fie uniţi în lupta împotriva HIV/SIDA, atât
prin oferirea de susţinere bolnavilor cu HIV, cât şi prin activităţi de comemorare a persoanelor
care au murit din cauza SIDA.
Tema Zilei Mondiale de Luptă împotriva SIDA 2021 este „Fără inegalități. Fără SIDA. Fără
pandemii”. Mesajele liderilor din întreaga lume cu ocazia acestei zile evidențiază necesitatea
urgentă de a pune capăt inegalităților care provoacă SIDA și alte pandemii din întreaga lume.
Fără acțiuni îndrăznețe, lumea riscă să rateze obiectivul de a pune capăt SIDA până în 2030,
precum și pandemiei prelungite de COVID-19, dar și crizelor sociale și economice.
La patruzeci de ani de când au fost raportate primele cazuri de SIDA, HIV încă amenință lumea.
Astăzi, lumea este departe de a-și îndeplini angajamentul comun de a pune capăt SIDA până în
2030 nu din cauza lipsei de cunoștințe sau de instrumente pentru a învinge SIDA, ci din cauza
inegalităților structurale care împiedică soluțiile dovedite pentru prevenirea și tratamentul HIV.
Abordarea transformatoare de care avem nevoie pentru a pune capăt SIDA va proteja, de
asemenea, lumea împotriva viitoarelor pandemii.
Măsurile necesare pentru combaterea inegalităților includ:
- Infrastructură condusă de comunitate și centrată pe oameni
- Acces echitabil la medicamente, vaccinuri și tehnologii de sănătate
- Respectarea drepturilor omului, pentru a construi încredere și a aborda pandemiile
- Creșterea lucrătorilor esențiali și oferirea acestora resursele și instrumentele de care au nevoie
 



În data de 3 decembrie am sărbătorit Ziua
Internațională a persoanelor cu dizabilități printr-un
webinar în care i-am avut alături pe:
 - Anca Ilie - Șef serviciu Direcția Drepturi Persoane cu
Dizabilități ANDPDCA
 - Aurora Ciurea - Asistent social principal DGASPC Dolj
 - Dorina Trifu-Suciu - Asistent social principal ASSOC
Baia Mare
 - Ramona Antonie - Asistent social principal, Manager
programe Sense International Romania
 Moderatorul întâlnirii a fost Daniel Hliban, asistent
social principal.

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

  10 decembrie - Ziua internaţională a drepturilor omului
“La urma urmei, de unde încep drepturile universale ale omului? Din locuri mici, atât de apropiate şi
atat de mici încât nu pot fi văzute pe hărţile lumii, dar sunt lumea individului, cartierul în care trăiește
școala sau colegiul la care participă, fabrica, ferma sau biroul unde lucrează. În astfel de locuri, fiecare
bărbat, femeie şi copil caută justiţie egală, oportunităţi egale, demnitate egală, fără vreo
discriminare”. Eleanor Roosevelt (participant la formularea Declarației Universale a Drepturilor
Omului)

CNASR militează pentru dreptul la asistenţă socială garantat pentru toți cetățenii, dreptul
beneficiarilor de a primi sprijin, sub forma beneficiilor şi serviciilor sociale în vederea depășirii
situațiilor de dificultate.



 Robert Mihai Stan, 24 de ani, absolvent al facultății de
marketing este unul dintre tinerii care a fost alături de
noi la întâlnirea "O lume mai bună pentru copii",
organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor
Copilului. Robert ne-a transmis gândurile sale pe care
dorim să le împărtăşim cu voi toţi. -

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

Diana Cristea, Secretar executiv CNASR a participat, la invitaţia Unicef Romania, în data de 8
decembrie la prima întâlnire a Comitetului de Coordonare “România pentru fiecare copil”, un
forum pentru împărtăşirea ideilor, analiza alternativelor, luarea în considerare a soluţiilor
inovatoare pentru ca fiecare copil să îşi atingă potenţialul maxim, în beneficiul lui şi al
bunăstării familiei acestuia.

 

Diana Cristea, Secretar executiv CNASR a participat, la invitaţia Unicef Romania, în data de 15
decembrie la un Panel de Experţi în vederea rafinării şi validării concluziilor preliminare ale
studiului petru evaluarea impactului socio-economic al pandemiei COVID-19 asupra copiilor şi
familiilor lor. Rezultatele studiului vor fi folosite penru programul de intervenţie al
Reprezentaţei UNICEF în România pentru următorii ani, pentru fundamentarea unei propuneri
de politică publică în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19 asupra copiilor.



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

 26 dosare de înscriere;
25 dosare de solicitare trecere la o treaptă
superioară;
 1 dosar pentru înființare Cabinet Individual de
Asistență Socială;
 3 dosare pentru obținerea atestatului de liberă
practică dintre care unul a fost respins.

 În cursul lunii  decembrie :

Comisia de avizare și atestare profesională a
analizat un număr de 55 de dosare pentru obținerea
avizelor de exercitare a profesiei, astfel:

   
 Comisia de Formare Profesională a analizat  o 
 cerere  pentru avizare și creditare profesională.


