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         Numărul curent al newsletterului oferă o sinteză a principalelor
evenimente desfășurate de către CNASR pe parcursul lunii noiembrie.
Regăsiți de asemenea și informații cu privire la participarea
vicepreședintelui CNASR, Cristian Roșu, precum și a Dianei Cristea, secretar
executiv CNASR, la diferite întâlniri ale grupului de lucru privind modificarea
Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, respectiv pentru  revizuirea
standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul
protecției copilului, sau la alte dezbateri și consultări.

Rămâneţi buni, autentici şi uniţi!

                                                                    
                                                                                      Ștefania Savin
                                                                            asistent social principal
                                                                             

Dragi colegi, 



În luna noiembrie 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":

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

4 noiembrie- "Cunoașterea și
promovarea drepturilor omului
în activitatea profesională"-
12 noiembrie -"Comunicarea
interpersonală"
18 noiembrie - "Cunoaşterea
şi utilizarea teoriilor actuale
în dezvoltarea umană"
23 noiembrie- "Egalitatea de
şanse, promovarea non-
discriminarii şi respectării
diversităţii (etnice, culturale,
diferenţei individuale,
egalităţii de gen)"

În data de 15 noiembrie a avut loc ultima întâlnire ce a vizat diseminarea Codului privind practica asistentului
social în rândul managerilor de caz din toate DGASPC-urile din țară. Mulţumim Autorității Naționale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții pentru că a facut acest lucru posibil, mulţumim UNICEF
România pentru sprijinul oferit si mulţumim tuturor celor care au participat la aceste intâlniri.
Colega noastră, Tatiana Duţa , cea care a susţinut aceste webinarii a declarat: “Asistenții sociali 
au nevoie de a fi în conexiune, de a împărtăși din experiențele lor practice, de a cunoaște cadrul profesional, de a
face parte dintr-un corp profesional. Prinși în activitățile de zi cu zi, uităm că aparținem unui corp profesional, că
alături de alți asistenți sociali creștem și producem schimbare cu sens. Întâlnirile, fie ele și online, așa cum au fost
webinarile organizate cu scopul diseminarii Codului de practica a asistentului social au răspuns acestor nevoi ale
asistenților sociali. Ne-am bucurat împreună, am împărtășit experiențe, am studiat și analizat codul, am înțeles
împreună cum și când să-l folosim” .
   



În zilele de 2 noiembrie si 16 noiembrie, interval orar
17,00-19,00 s-au desfășurat doua webinarii cu tema
”Autoconştientizarea calea spre succesul
profesional”. Evenimentele au fost facilitate de
Tatiana Duță și Diana Cristea, asistenți sociali
principali. 
Asistentii sociali care au participat la întâlniri au primit
1 credit profesional. 

   Evenimente, demersuri, luări de poziție

 Pentru a sărbători Ziua Internațională a Drepturilor
Copilului, în data de 24 noiembrie CNASR a organizat
webinarul ”O lume mai bună pentru copii”,
eveniment la care am avut invitați copii și tineri.
Alături de noi au fost ca invitați speciali:
- Elena Tudor - Director Direcția Protecția Drepturilor
Copilului,  ANDPDCA
- Voica Tomuș - Specialist Protecția Copilului UNICEF
România 
- Gabriel Grigoraș – Salvați Copiii România
 

Pe 25 noiembrie, de Ziua internaţională pentru
eliminarea violenţei împotriva femeilor, CNASR a
organizat un webinar despre „Violenţa domestică
în contextul pandemiei de COVID-19”.
Invitaţii cu care am discutat pe această temă au fost:
- Aura Ciobanu – Consilier superior Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi
- Ramona Dabija – Comisar Şef de Poliţie IGPR
- Claudia Bădică – Asistent social principal şi
psihoterapeut Fundaţia Sensiblu
- Andreea Bragă – Coordonatoare advocacy Centrul
Filia
Evenimentul a fost moderat de Roxana Necula,
asistent social principal.
 



     Evenimente, demersuri, luări de poziție

   În perioada 4-5 noiembrie, Cristian Roșu – Vicepresedinte CNASR a participat la
întâlnirea grupului de lucru privind modificarea Legii 292/2011 – Legea asistenței
sociale, întâlnire organizată la inițiativa d-lui Peter Mkkai – Secretar de Stat Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.

În data de 24 noiembrie, Diana Cristea – Secretar Executiv CNASR a participat la
întâlnirea consultativă: România și Copiii Romi - De la Schimbarea Esențială la Politică
Publică organizată de Agenția Națională pentru Romi și UNICEF. Scopul acestei întâlniri
a fost de a face o trecerea în revistă a provocărilor legate de situația copiilor Romi și a
familiilor acestora în vederea identificării unor măsuri adecvate care să fie preluate în
documentele naționale relevante, aflate în pregătire. 

În data de 25 noiembrie , Diana Cristea – Secretar Executiv CNASR a participat la
întâlnirea grupului de lucru implicat în revizuirea standardelor minime obligatorii
privind managementul de caz în domeniul protecției copilului. Evenimentul a fost
organizat de SOS Satele Copiilor România în parteneriat cu Asociația Centrul Nonprofit,
Federația ONG-urilor pentru copil (FONPC) și SOS Children’s Villages Norway în cadrul
proiectului ”Creșterea eficacității sistemului de protecției specială a copilului printr-o
mai bună utilizare a metodei managementului de caz”.

 

  În data de 26.11.2021 , Diana Cristea – Secretar Executiv CNASR a participat la
reuniunea comună a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea
Violenței Domestice și a Comitetului de sprijin și monitorizare a proiectului
„ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”. Evenimentul a fost organizat de
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – ANES în
contextul celor  16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor (în intervalul 25
noiembrie – 10 decembrie 2021).
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Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1,
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fax1: 031 817 20 47
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Așteptăm sugestiile și propunerile voastre în
legătură cu informațiile pe care vreți să le
regăsiți în viitoarele numere ale newsletterului. 

     INFORMAȚII UTILE

 73 dosare de înscriere;
 54 dosare de solicitare trecere la o treaptă
superioară;
 1 dosar pentru înființare Cabinet Individual de
Asistență Socială;
   2 dosare au fost analizate și amânate.

 În cursul lunii  noiembrie:

Comisia de avizare și atestare profesională a
analizat un număr de 131 de dosare pentru obținerea
avizelor de exercitare a profesiei, astfel:

   
 Comisia de Formare Profesională a analizat  2 
 cereri  pentru avizare și creditare profesională.


