
Asistentul 
social te ajută să îți 

creezi rețele rezistente 
de suport care să te 
susțină în momente 

di�cile.
Asistentul social 

te ajută să găsești 
și să implementezi 

soluții care să producă 
schimbări pozitive în 

viața ta

Asistentul 
social te poate 

ajuta să gășești soluții 
e�ciente și să identi�ci  

consecințele 
acestora

Asistentul 
social te ajută să îți 
construiești viața în 
funcție de ceea ce îți 

dorești și de resursele 
pe care le ai la 

dispoziție

Asistentul 
social te poate ajuta 
ca resursele de care 

ai nevoie să ajungă la 
tine și să poți să le 
folosești e�cient

Asistentul social 
te poate ajuta să 

construiești strategii 
pentru a ieși dintr-o 
situație care îți pune 
viața ta și a familiei 

în risc

Asistentul 
social te poate ajuta 
să folosești resursele 
din jurul tău pentru 
ca planurile tale de 

dezvoltare să devină 
realitate

Tu știi care este rolul unui 
asistent social în viața oamenilor? 
Tu știi când poti să ceri suportul 
unui asistent social, pentru tine 
sau pentru cei din jur?

În acest material îți prezentăm
câteva domenii în care

 lucrează asistentul social.
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1 Evaluează nevoile fiecărei persoane private de libertate în relaţie 
cu viaţa din penitenciar și în relaţie cu familia

2
3
4
5
6
7

Consiliază persoanele private de libertate în direcţia identificării și 
elaborării celor mai bune strategii de soluţionare a problemelor 
sociale, personale și familiale

Identifică factorii de risc pentru copiii persoanelor private de 
libertate și oferă ghidare părinţilor aflaţi în detenţie pentru 
accesarea instituţiilor responsabile să le ofere suport acestora

Creează și furnizează programe adecvate pentru eliminarea 
riscurilor generate de încarcerare și motivează persoanele încarcerate 
pentru implicarea în activităţile potrivite de muncă sau de timp liber

Orientează și susţine implicarea persoanelor private de libertate în 
activităţi de muncă, dezvoltare profesională şi dezvoltare de 
competenţe sociale

Pregătește fiecare persoană privată de libertate, la finalul executării 
pedepsei, pentru reîntoarcerea și reintegrarea în familie și în 
comunitate

Tu știi care sunt responsabilităţile fundamentale ale 
asistentului social care lucrează în penitenciare, cu 

persoanele încarcerate?

Asigură suport pentru menţinerea relaţiei persoanei aflate în 
detenţie cu membrii familiei
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

5

6

Tu știi care sunt responsabilitățile fundamentale ale 
asistentului social care lucrează cu victimele violenței 

domestice?

Asigură evaluarea riscurilor 
pentru copiii și adulții care 

trăiesc în medii familiale 
violente și asigură 

măsuri de protecție a 
acestora

Evaluează problemele și 
resursele victimelor 
violenței domestice 

pentru a oferi suportul 
adecvat

Derulează intervenții 
complexe în scopul 

reducerii agresivității și  
și a riscului de 

revictimizare

Oferă asistență pentru 
modi�carea 

comportamentelor 
violente în relațiile din 

familie și pentru 
armonizarea vieții de familie 

Cooperează cu alţi 
specialişti și instituţii în 

scopul prevenirii şi 
reducerii violenţei în 

familie

1 4

2

3
Oferă consiliere pentru 
identi�carea și aplicarea 

strategiilor necesare 
menținerii siguranței 

victimelor violenței 
domestice, atât în familie, 

cât și pe stradă
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Preia cazurile, evaluează și 
stabilește intervenția necesară 
pacienților care bene�ciază de serviciile 
medicale de urgență și au nevoie în 
același timp și de suport social. 

Tu știi care sunt responsabilitățile fundamentale ale 
asistentului social care lucrează în Unitățile de Primiri 

Urgențe (UPU)?

Intervine pentru identi�carea 
pacienților care ajung la UPU fără 
acte de identitate și nu își pot 
declara identitatea sau identitatea 
declarată nu poate � con�rmată

Oferă consiliere pacienților care 
au ajuns la UPU și familiei acestora în 
cazul în care problemele medicale 
vor genera o schimbare radicală în 
viața personală, socială, profesională, 
familială

Oferă suport familiei pentru a lua 
anumite decizii sau pentru a face față 
unor situații de criză

Asigură externarea dirijată în 
momentul în care pacientul care 
trebuie transferat la domiciliu sau în 
unităţi de asistenţă medico-socială nu 
are aparținători sau aceștia nu au 
capacitatea de a face transferul.

Ghidează pacientul și familia acestuia 
spre serviciile din comunitate pe care le 

pot accesa după ieșirea din spital

Asigură transferul cazurilor ajunse la 
UPU către serviciile comunitare 

potrivite nevoilor �ecărei persoane

Asigură ghidarea și orientarea 
persoanelor care au nevoie de servicii 

de asistență socială specializate 
(victime ale violenței în familie, victime 

ale abuzului sexual, persoane fără 
adăpost etc.) 

Sesizează şi cooperează cu 
specialiştii şi/sau cu instituţiile 

abilitate de lege să intervină în caz de 
violenţă, abuz şi/sau maltratare a 

pacienţilor care solicită îngrijire 
medicală prin UPU
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7

Evaluează abilitățile parentale ale familiilor care 
solicită adoptarea unui copil și le pregătește pentru 
asumarea rolului de părinte

Tu știi care sunt responsabilitățile fundamentale ale asistentului 
social care lucrează în adopție și postadopție?

Informează și pregătește familia 
adoptatoare pentru a înțelege cadrul juridic 
al adopției, dar și procesul prin care se 
construiește o familie

Asigură evaluarea familiei și a 
copilului și face potrivirea dintre copil 
și familia adoptatoare

Organizează întâlniri de adaptare treptată a 
copilului cu noua lui familie și îndrumă familia 
asupra nevoilor copilului

Pregătește documentația și susține în instanța 
judecătorească încredinţarea copilului în vederea 
adopţiei

Face monitorizarea postadopţie în care 
urmărește reușita integrării copilului în 
noul său mediu familial

Monitorizează evoluţia relaţiilor copilului cu 
familia adoptatoare și ajută la corectarea 
eventualelor probleme de relaţionare
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Tu știi care 
sunt 

responsabilitățile 
fundamentale ale 
asistentului social   

care lucrează în 
asistența 

maternală? 

Monitorizează 
participarea 
copilului la 

grădiniţă, şcoală 
sau la orice altă formă 

organizată de educație şi 
dezvoltare 

psiho-socială

Oferă consiliere asistenţilor 
maternali în vederea 

optimizării activităţii de 
creştere, îngrijire şi educare 

a copiilor pentru care s-a 
stabilit o măsură de 

protecţie

Instrumentează 
şi soluţionează 

sesizările 
referitoare la 

copiii care 
necesită protecţie, 

identi�când, în 
funcţie de nevoile 

�ecărui copil, asistentul 
maternal potrivit

Urmăreşte 
evoluţia copiilor 

pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie prin 
plasarea la un asistent 

maternal, precum şi 
evoluţia relaţiilor 

dintre copii şi 
asistentul 

maternal
Asigură protecția 

copilului faţă de orice 
formă de abuz, neglijare si 

exploatare pe perioada 
îngrijirii acestuia de către 

asistenţii maternali

Oferă 
consiliere în 

vedere menţinerii 
legăturii copilului cu 
familia biologică/extinsă 

sau cu orice 
persoană 
relevantă 

pentru copil
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Realizează evaluarea nevoilor și 
oferă alternative de îngrijire 
pentru persoanele vârstnice 

Tu știi care sunt responsabilitățile fundamentale ale asistentului 
social care lucrează cu persoanele vârstnice?

Creează activități de timp liber și 
activități ocupaționale destinate 

persoanelor vârstnice pentru 
creșterea calității vieții

Oferă suport pentru accesarea 
instituțiilor publice sau 

organizațiilor private în funcție de 
nevoile persoanei vârstnice

Contactează serviciile specializate 
pentru a oferi suport și îngrijiire 

specializată persoanelor vârstnice 
la domiciliul acestora 

Întocmeşte şi revizuieşte 
planurile de intervenţie şi 

accesează tipuri de 
servicii/specialişti în funcţie de 

nevoile persoanei
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Tu știi care 
sunt 

responsabilitățile 
fundamentale ale 

asistentului social  care 
lucrează cu copiii cu 
de�ciențe mintale şi 

tulburări din spectrul 
autism?

Identi�că copiii cu 
di�cultăți de 
adaptare școlară și 

oferă suport familiei 
pentru înscrierea în 
programele educaționale 
și sociale

Consiliază familia 
cu privire la 
demersurile 

necesare pentru 
înscrierea copilului în 
învățământul de masă

Oferă suportul 
necesar copilului 
pentru a � activ și 

integrat în activitățile 
școlare, pentru a evita 
marginalizarea sau 
respingerea de către 
colegi

Pregătește și 
implementează 
activități 

socio-educative 
personalizate pentru 
dobândirea abilităților 
de viață independentă

Oferă suport pentru 
gestionarea 
relațiilor dintre 

copii,  în spațiul școlii, 
dar și a relațiilor 
școală-părinte, 
școală-comunitate

Accesează 
resursele 
necesare 

integrării în școală a 
copiilor cu cerințe 
educative speciale
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Oferă suport și asistență persoanelor care 
suferă de diferite limitări sociale, �zice, 
mentale și psihice pentru dezvoltarea 
autonomiei personale și sociale

Contribuie la menținerea și îmbunătățirea 
relațiilor persoanelor cu dizabilități din 
centrele rezidențiale cu membrii familiei

Creează activități ocupaționale și de timp 
liber pentru persoanele cu dizabilități cu 

scopul asigurării unei stări de bine și a 
dezvoltării abilităților de viață 

independentă.

Tu știi care sunt responsabilitățile fundamentale ale 
asistentului social care lucrează cu persoanele cu dizabilități?
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Tu știi care sunt 
responsabilitățile 
fundamentale ale 

asistentului social  care 
lucrează cu familiile 

care trăiesc în 
sărăcie?

Plani�că, 
implementează și 

evaluează impactul 
serviciilor de suport 

oferite pentru 
diminuarea impactului 

riscurilor sociale.

Identi�că și accesează 
resurse pentru nevoile 

materiale ale unei familii 
(îmbrăcăminte, 

încălțăminte, rechizite etc.) 
sau nevoia de hrană 

(cantina socială, băncile 
de alimente)

Contactează 
alți specialiști din 

serviciile comunitare 
sau specializate pentru 

evaluarea nevoilor 
speci�ce și pentru 

coordoarea 
suportului oferit 

de �ecare în 
parte

Pregătește și 
susține persoanele 

care trăiesc în sărăcie 
pentru a contacta 

serviciile de ocupare, 
serviciile de sănătate, 

serviciile de 
educație 

etc. 

Realizează 
evaluarea 

riscurilor de 
excluziune socială și 

suportul necesar 
intervenției de 

urgență

Mediază 
accesul familiei 
la servicii care 

asigură respectarea 
drepturilor sociale 

ale �ecărei 
persoane
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Tu știi 
care sunt 

responsabilitățile 
fundamentale ale 
asistentului social 
care lucrează  în 

întreprinderile de 
economie 

socială?

Generează creativ 
structuri de economie 

socială care să �e posibile pentru 
persoanele care au diferite 

limitări sau experienţe di�cile pe 
piaţa muncii (dizabilitate 

�zică/mentală, experienţă 
limitată în muncă etc.), dar și 

pentru a răspunde cerinţelor şi 
tendinţelor pieţei

Oferă 
suport pentru 

identi�carea potențialului 
de dezvoltare profesională 

și asigură asistență 
persoanelor cu 

vulnerabilități multiple 
pentru găsirea și 

menținerea unui loc de 
muncă 

Creează și 
adaptează locuri de 

muncă pentru 
potențialul profesional 
al persoanelor care se 

confruntă cu 
vulnerablități 

multiple

Participă 
la crearea și 

furnizarea unor servicii de 
suport specializate în 

pregătirea persoanelor cu 
dizabilități pentru accesul 

pe piața muncii și 
realizarea performantă a 

activităților de 
muncă 
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Tu știi care sunt responsabilitățile 
fundamentale ale asistentului 
social care lucrează cu 
copilul abuzat, maltratat 
sau neglijat?

Evaluează contextul social şi 
relaţional al copilului abuzat 
şi propune soluţii pentru 
protecția acestuia

Identi�că soluţiile pentru 
oferirea unui mediu 
protectiv şi sigur pentru 
copil

Susține familia pentru 
dezvoltarea competențelor 
parentale și prevenirea 
revictimizării copilului

Oferă, împreună cu alți 
specialiști, suport copilului 
pentru minimizarea 
consecințelor și 
efectelor abuzului

Monitorizează situația 
copilului și intervine cu
măsurile de protecție 
necesare atunci când 
copilul este în 
situație de risc

Consiliază și pregătește 
părinții pentru a educa 
și susține copiii într-un 
mod nonviolent

Cooperează cu specialiştii 
şi/sau cu instituţiile abilitate 
de lege să intervină în caz 
de violenţă, abuz şi/sau 
maltratare a copilului
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Tu știi care sunt 
responsabilitățile 

fundamentale ale 
asistentului social care 
intervine în cazul 
accidentelor sau 

dezastrelor cu 
victime multiple?

Se deplasează la 
locul accidentului 

pentru a oferi suport 
persoanelor care nu au 
fost afectate direct �zic, 

dar care au suferit un 
șoc emoțional

Oferă suport 
și ghidare 

pentru întocmirea 
documentației 

cerută de accesul la 
diferite bene�cii și 
servicii, în acord cu 
situația în care se 

a�ă

Participă la 
crearea 

taberelor pentru 
sinistrați, la evaluare 
nevoilor persoanelor 

afectate și la 
accesarea 
resurselor 
necesare

Oferă 
asistență, 

suport și consiliere 
pentru familiile 

pacienților a�ați în UPU 
sau în spital pentru a 

face față stresului 
și suferinței

Activează 
comunitatea 
pentru a crea 

bănci de resurse și 
pentru a oferi 

suportul necesar 
persoanelor 

afectate
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Dezvoltă și promovează profesia de asistent social și oferă suport 
pentru dezvoltarea inteligentă a sistemului de asistență socială .

Oferă suport și acces asistenților sociali la programe de 
pregătire profesională de calitate.

Contribuie la crearea unui cadru juridic necesar practicii de 
calitate a asistenților sociali, nevoilor persoanelor 

vulnerabile și funcționării eficiente a serviciilor sociale.

ASproAS
Asociația Asistenților Sociali din România

www.asproas.ro

Susține dezvoltarea modelelor de bună practică în serviciile sociale. 
Oferă programe de formare bazate pe metode inovative și abordări 
moderne care contribuie la dezvoltarea personală și performanță 

profesională.
Derulează programe de cercetare pe care se fundamentează 

dezvoltarea serviciilor sociale.

CFCECAS
Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială

www.cfcecas.ro


