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1.Ce anume v-a determinat să deveniți asistent social?
 Întotdeauna am avut o dorință de nestapânit de a ajuta oamenii din jurul meu. Încă din copilărie mi-am manifestat
această dorință și chiar dacă la eterna întrebare ”ce vrei să devii când vei fi mare”, răspundeam cu gândul la diverse
ocupații cunoscute, mai târziu m-am dat seama că vreu să fiu om printre oameni. Mai târziu, mi-am dat seama că
asistența socială este pentru mine ca o ”haină”, care mă îmbracă și îmi aduce confortul dorit în fiecare zi. Așadar, dorința
de a fi mereu printre oameni, de a le oferi ajutor, când ei înșiși nu pot să se ajute este cea care mi-a deschis acest drum
minunat pe acre îl aprcurg în fiecare zi cu bucuria pe care doar sentimentul datoriei împlinite ți-o poate da.
 
2.Când ați luat decizia de a deveni asistent social?
 Decizia de a deveni asistent social cred că a fost, cumva, creionată mereu în mintea mea. Doar că nu știam să îi dau un
nume. Am luat decizia de a profesa în acest domeniu la finalul clasei a -VIII a, când trebuia să mă decid spre ce liceu mă
îndrept și spre ce specializare. Am ales atunci cu mintea și sufletul și am continuat să o fac și când m-am îndreptat spre
facultatea cu profil asitență socială.

3.Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi asistent social?
 Înseamnă sa fiu eu însămi, indiferent de provocări și tentații. Căci într-o lume în care la tot pasul ești pândit de
provocări ce te pot face să uiți cine ești cu adevărat și să te transformi într-un robot, e mare lucru să păstrezi în ființa ta
dorința de a fi tu însuți, de a păstra nealterată dorința nebună de a ajuta, de a te dedica unor cauze ce pentru unii par
pierdute sau fără sens. Asistența socială e lupta cu imposibilul, cu nepăsarea și biruința în fața neputinței. E dedicare, e
arta de a face bine cu o pasiune ce pentru unii pare o nebunie.

4.Ca asistent social aveți ocazia de a întâlni oameni cu povești de viață impresionante. Care a fost povestea care v-a
marcat?
 Am întâlnit multe povești de viață impresionante, dar m-a marcat cea a unui traficant de droguri care, după o viață
plină de teribilism, închisoare, droguri a reșuit să se desprindă de acea viață și să își clădească una nouă, una în lumină.
Poate, majoritatea dintre noi avem tendința de a judeca astfel de oameni ce par cu sufletul pustiit de omenie. Omul de
care vă vorbesc era unul ce părea o cauză pierdută, trăia în lumea lui. S-a trezit brusc la realitate după o criză. Intrat în
sevraj, ”prietenii” lui l-au abandonat în stradă, în loc să ceară ajutor medical pentru el. Șansa lui au fost niște trecători
care l-au găsit și i-au salvat viața, ducându-l la spital. A văzut moartea cu ochii, iar după externare a revenit la mine,
hotărât să își schimbe viața. Pentru el a fost un nou început și a reușit să învețe să traiscă din nou printre oameni. S-a
îndepărtat de lumea distrugătoare în care a trăit o vreme normai și simpli și a  reînvățat să iubească , să trăiască frumos și
demn. Lupta lui cu el însuși și dorința de a birui demonii care îi făceau viața un chin, pe mine m-a marcat profund. 

5.Cât din această profesie credeți că este studiu, cât este vocație?
 Cred că este vocație pură. Studiul apare ca o completare, dar dacă îți curge prin vene dorința de a ajuta, reușești să faci
din viața ta un dar pentru cei din jur. 
 
6.Cum ați defini dumneavoastră asistența socială?
 Asistența Socială este lumina trimisă în lume, este ghidul călăuzitor al oamenilor care au nevoie de ea. Iar noi, asistenții
sociali, suntem acei oameni binecuvântați cu bucurai de a fi parte a acestei lumini.



7.Aveți un model de personalitate recunoscută la nivel național sau internațional care, deși nu este asistent
social, prin acțiunile sale în folosul comunității, al omenirii, ar putea deveni oricând un exemplu pentru
ceilalți?
 Ducesa de Cambridge, Kate Middleton. Îmi place deschiderea ei față de oameni și modul în care îndeplinește
îndatoriri care, deși sunt împlinite cu zâmbetul pe buze , în spatele lor presupun multă muncă și mult consum.
Prin atitudinea ei este, cu siguranță, un model pentru tânăra generație.

8.Cum v-ați dori să fiți tratat dacă dumneavoastră ați fi în situația de a beneficia de sprijin din partea unui
asistent social?
 Cu respect, cu empatie și fără să mă judece pentru omul care aș ajunge, într-o situație vulnerabilă. De altfel,
mereu mă gândesc că oricui i se poate întâmpla să devină din neînfricat un om care are nevoie de mult sprijin
pentru a nu se transforma într-un învins. 
 
9.Care e cea mai frumoasă lecție pe care ați primit-o de la semenii pe care îi aveți în grijă?
 Am învățat că nu contează cum ne cheamă, cine suntem, de unde venim, ce haine prtăm. Toți suntem egali în
fața vieții. Iar valoarea unui om nu e dată de ambaljul pe care îl poartă, ci de suma darurilor din interior. 
 
10.Ca asistent social, ați simțit vreodată sentimentul de neputință în fața unei situații căreia v-ați fi dorit să îi
găsiți o soluție, dar nu ați reuțit?
 Da, am avut astfel de momente. Important e cum te mobilizezi pentrua găsi o soluție alternativă,astfel încât
cel căruia îi vii în ajutor să nu sufere mai mult decât o face deja. 

11.Ce anume v-ați dori să se schimbe în acest domeniu?
 Mi-aș dori ca cei care iau decizii și împart bugetul, să se orienteze mai mult spre acest domeniu de activitate.
Oricâtă voință ai de a ajuta, e nevoie de servicii de calitate care nu pot fi realizate decât dacă sunt susținute și
financiar. 
 
12.Care e mesajul dumneavoastră pentru cei care urmează să devină asistenți sociali?
 Să nu încetați niciodată să vă urmați visele! Să nu uitați, în drumul vostru către realizarea lor, de oamenii
pentru care sunteți colacul de salvare! Nu încetați să râmâneți oameni, într-o lume în care omenia pare un
defect, ci nu o calitate! Iubiți ceea ce faceți și asigurați-vă că nu lăsați pe nimeni să strige în van după ajutor.
Învățați să ascultați cuvintele, dar mai ales tăcerea care poate ascunde în ea o suferință enormă. Iubiți aomenii
și dați tot ce puteți pentru a lăsa o amprentă frumoasă pe sufletele lor! 
 
13.Motto-ul dumneavoastră în activitatea de asistent social este......
 ,,Asistenții sociali sunt îngerii cu aripi invizilbile, care ajută oamenii să se dezvolte și să găsească soluții la
probleme lor.”


