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Asistentul social este specialistul care ne poate ajuta să accesăm resursele necesare și să le folosim în cel mai
eficient mod, ne ajută să diminuăm sau să eliminăm efectele riscurilor sociale și economice și ne ajută să
dezvoltăm strategii sustenabile la problemele care ne afectează viața.

Suportul pe care=îl oferă asistentul social==

Vulnerabilitatea face parte din ființa noastră. Atât perspectiva pe care o avem asupra

vulnerabilității, cât și modalitatea pe care o utilizăm pentru a gestiona vulnerabilitatea

contează.

Elevii trebuie să învețe cum să gestioneze vulnerabilitatea pentru a se dezvolta și

pentru a deveni rezilienți. Neputința de a gestiona problemele sociale sau economice,

dar și pierderea resurselor sunt consecințe ale capacității de gestionare a

vulnerabilității și a riscurilor sociale în momente de criză.

Gestionarea vulnerabilității și a=riscurilor sociale

Schimbările sociale și economice (generate fie de procesul normal al dezvoltării, fie de

deciziile politice) sunt necesare, dar generează forme complexe de vulnerabilitate sau

dezechilibre economice și sociale pentru fiecare persoană în societatea de astăzi.

Sunt persoane care au resurse suficiente, cunoștințe sau rețele de suport pentru a

face față acestor schimbări. Dar sunt și persoane care au nevoie de suport.

Prin intermediul serviciilor sociale, oamenii primesc suportul necesar pentru găsirea

soluțiilor sau rezolvarea problemelor cu care se confruntă. În felul acesta sunt evitate

formele de excluziune socială.

Elevii trebuie să știe cum să solicite suportul serviciilor sociale atunci când se confruntă

cu probleme pe care nu le pot gestiona singuri.

Motivul pentru care=avem nevoie de=servicii sociale
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De#ce societățile
moderne au#
nevoie de#
asistenți sociali
și de#servicii
sociale?

Vulnerabilitatea generată de schimbările sociale și economice
determină o incapacitate a oamenilor pentru a solicita suportul
necesar sau o lipsă a cunoașterii modalităților prin care pot face
această solicitare. Asistenții sociali sunt vocea persoanelor care nu
se pot face auzite. Asistența socială nu este caritate. Este o
abordare științifică a nevoilor de dezvoltare a oamenilor în
societate și un suport profesional care îi ajută pe oameni săAși
dezvolte potențialul maxim și să găsească soluții pe termen lung la
problemele cu care se confruntă.
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Asistenții sociali creează, prin intermediul serviciilor sociale,
oportunități pentru oameni și pentru comunități. Oamenii pot
să folosească aceste oportunități pentru a schimba condițiile
de viață pentru ei și pentru comunitate.
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Asistenții#sociali#îi#ajută#pe#oameni#nu#doar#să#gestioneze#
modul#în#care#se#simt#întrAo#situație,#ci#și#să#facă#ceva#pentru#
a#schimba#situația.#
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Munca asistentului social este diferită de alte profesii.
Asistentul social lucrează în același timp pentru a;i ajuta
pe oameni să se dezvolte și pentru schimbarea mediul lor
de viață.
Asistenții sociali abordează deopotrivă factorii externi
(care influențează situația și perspectivele unei persoane) și
factorii interni (care creează blocaje sau care pot fi folosiți ca
resurse).
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De#ce este nevoie să îi învățăm pe copii și tineri despre
asistența socială și despre serviciile sociale?

Ei sunt cei care+vor
alege profesii prin
care+vor ajuta
oamenii

Copiii și tinerii de#
astăzi sunt

specialiștii de#mâine.#
Ei sunt cei care#vor
alege profesii prin
care#vor susține

oamenii.#

Ei sunt cei care,+la+
un+moment+dat,+vor
avea nevoie de+

suport

Copiii#și#tinerii#de#
astăzi#vor#avea#
nevoie#de#suport#
pentru#a#gestiona#
problemele#și#

obstacolele#care#le#
vor#afecta#viața.

3211

Ei+sunt+cei+care+vor+
decide+la+nivel+de+
comunitate+sau+

societate

Copiii#și#tinerii#de#
astăzi#vor#fi#cei#care#
vor#lua#decizii#legate#
de#dezvoltarea#
comunității#sau#a#
societății#în#care#vor#

trăi.
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Problemele(cu(care(oamenii(se(confruntă(astăzi(necesită(
activarea(unor(rețele(de(suport(la(nivel(de(comunitate(sau(
a(unor(servicii(care(trebuie(accesate(din(alte(comunități.(
Resursele(sunt(la(distanțe(mari,(sunt(decise(la(alt(nivel(

decât(al(comunității(sau(pot(fi(accesate(doar(prin(
proceduri(și(mijloace(specifice,(stabilite(prin(legislație.

Soluțiile(la(probleme(depășesc(granițele(
familiei(sau(ale(comunității

De(ce caritatea nu(este
suficientă?(
De(ce avem nevoie de(
asistentul social?

Problemele(sociale(sunt(complexe(și(sistemice.(Oamenii(
au(nevoie(de(resurse(și(soluții(care(să(fie(adaptate(la(

fiecare(situație(în(parte.(
Oamenii(nu(au(nevoie(să(le(fie(rezolvate(problemeleC(
ei(au(nevoie(de(suport(pentru(aDși(dezvolta(abilități,(

cunoștințe(și(valori(care(să(le(asigure(propria(capacitate(
de(rezolvare(a(problemelor.(

Oamenii au(nevoie de(specialiști pentru a(
gestiona problemele sociale

Pentru a(reuși să facă schimbări cu(impact(pe
termen lung,(oamenii au(nevoie de(cunoștințe,(

abilități și valori.((

Societatea face(schimbări rapide și nu(
toți oamenii au(același ritm de(adaptarea

la(schimbare
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Asistentul)social)îi poate)ajuta)pe)oameni)să aibă)acces)la)
resursele)necesare)pentru)dezvoltarea)unei)vieți sociale)și

profesionale:)de)asemenea,)îi poate)ajuta)să folosească)aceste)
resurse)în mod)eficient)pentru)a)produce)rezultate)maxime.)

Suportul profesional asigură accesul la1resursele adecvate
și facilitează utilizare lor eficientă

Asistentul)social)îi ajută pe)oameni)să găsească și să
implementeze)soluții care)produc)schimbări pozitive)și sustenabile)

în viața lor.)

Suportul1profesional1asigură1identificarea1de1soluții1cu1
impact1sustenabil

Asistentul)social)îi poate)ajuta)pe)oameni)să facă pașii necesari)
pentru)a)ieși dintr@o)situație care)le)pune)viața lor)și a)familiilor)lor)

în risc.)

Suportul1profesional1asigură1strategiile1necesare1în1situații1
de1risc

De)ce caritatea nu)este
suficientă?)

De)ce avem nevoie de)asistentul social?
www.cfcecas.ro



Asistentul)social)lucrează)îndeaproape)
cu)psihologi,)juriști,)medici)și)personal)

medical,)educatori)și)profesori,)consilieri)
școlari,)poliție,)etc.)Asistentul)social)este)
cel)care)are)rolul)de)manager)de)caz)în)
serviciile)sociale.)Astfel,)el)este)cel)care)

stabilește)specialiștii)de)care)este)
nevoie)și)coordonează)echipele)
multidisciplinare)de)intervenție.)

Specialiști

Asistentul)social)nu)este)cel)care)
asigură)doar)accesul)la)resurse)

materiale)și)financiare,)ci)este)cel)care)
oferă)suport)și)consiliere)în)orice)

situație)care)afectează)viața)
personală,)familială)și)socială.)

Persoane sau familii în situații de5
risc sau vulnerabilitate

În)demersurile)pe)care)le)face)pentru)a)susține)
oamenii)și)comunitățile,)asistenții)sociali)

colaborează)și)cu)alte)instituții)și)organizații)decât)
structurile)instituției)sau)organizației)în)care)

lucrează.)Asistentul)social)colaborează)cu)servicii)
de)asistență)socială,)servici)medicale,)poliție,)
școală,)servicii)care)vizează)accesul)pe)piața)

muncii,)etc.)

Instituții5sau5organizații

Asistenții)sociali)sunt)adesea)implicați)în)
solicitarea)de)modificare)a)legislației)pentru)a)
corespunde)nevoilor)oamenilor)sau)modificarea)
modului)în)care)sunt)oferite)serviciile)sociale.)
Asistenții)sociali)colaborează)cu)ministere,)
agenții,)cu)Parlamentul)României)sau)Comisia)
Europeană.)

Ministere,5agenții5sau5parlament

Comunități care55au5acces redus
la5resurse

Cu5cine5lucrează asistentul social?

Asistentul)social)nu)are)în)vedere)doar)
probleme)care)afectează)viața)unei)

persoane)sau)familii,)ci)și)probleme)care)
afectează)comunitatea.)Asistentul)social)

poate)să)construiască)sisteme)și)abordări)la)
nivel)comunitar)care)să)aibă)impact)asupra)
tuturor)membrilor)comunității.)Abordarea)
integrată)a)serviciilor)comunitare)este)un)

asemenea)exemplu.))
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Unde lucrează asistentul social?

Serviciile publice de,
asistență socială

(direcțile de,asistență
socială,,direcțiile

generale de,asistență
socială și protecția
copilului),etc.

Unități de,Primiri
Urgențe

Universități,,Centre,
județene,de,resurse,
și,de,asistență,

educațională,,școli,
speciale,,etc

Parlamentari,,
consilieri,,experți
externi,,etc

Spitale (psihiatrie,,
oncologie,,

neonatologie,,etc)

Ministerul
Muncii

Ministerul
Sănătății

Ministerul
Educației

Ministerul
Justiției

Ministerul de6
Interne Parlament

Penitenciare,,
servicii de,

probațiune,,etc

Instituții și
rețele

europene

www.cfcecas.ro



Metodele și tehnicile utilizate în Ora2de2ASISTENȚĂ2SOCIALĂ
În cadrul OREI de ASISTENȚĂ SOCIALĂ folosim prezentarea însoțită de exemplificare, jocul însoțit de argumentare, demonstrația, ect.
prin care urmărim:

Prezentarea2informaţiilor2întrMo2manieră activM
problematizantă.2În2cadrul2OREI2de2ASISTENȚĂ2
SOCIALĂ2urmărim2implicarea2directă2a2elevilor2în2
descoperirea2cunoștințelor.

Creșterea2gradului2de2activism2și2de2implicare2a2elevilor2în2
dezbatere.2În2cadrul2OREI2de2ASISTENȚĂ2SOCIALĂ2încurajăm2
elevii2să2nu2fie2simpli2receptori,2ci2participanți2activi.22

Implicarea2elevilor2în2activitate2de2grup.2În2cadrul2OREI2de2ASISTENȚĂ2
SOCIALĂ2derulăm2activități2care2să2îi2încurajeze2pe2elevi2să2lucreze2împreună.2
Aceasta2constituie2o2componentă importantă pentru2viață2și2pentru2activitatea2
lor2socială2și2profesională viitoare.2

Încurajarea2copiilor2pentru2aMși2construi2argumentări.2În2cadrul2OREI2de2ASISTENȚĂ2
SOCIALĂ2urmărim2să2pregătim2elevii2să2aibă2idei2proprii2și2să2le2argumenteze2întrMun2
mod2care2să2mențină2respectul2față2de2ceilalți2elevi.2Dezvoltarea2gândirii2critice2și2
flexibile2este2esențială2pentru2o2participare2activă2la2viața2socială.2
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Întrebări de*reflecție pentru copii

În ce serviciu medical*sau social*credeți că veți întâlni un*asistent social*
sau veți putea solicita suportul acestuia?

Instituții

Știți care*sunt specialiștii care*lucrează alături de*asistentul social?
Specialiști

Care*sunt serviciile sociale de*care*credeți că veți avea nevoie,*la*un*
moment*dat,*pentru voi sau pentru prietenii voștri?

Serviciile sociale

Care*sunt problemele pentru care*ați solicita suportul unui asistent social?
Asistentul social

www.cfcecas.ro



ORA$de$ASISTENȚĂ$SOCIALĂ$a$început în 2012.$

În 2019 au fost furnizate 185 de ORE de ASISTENȚĂ SOCIALĂ în
școli și licee, peste 3200 de elevi au beneficiat și peste 43 de
asistenți sociali au fost implicați la nivel național.

Istoric în cifre

Informații despre ORA$de$ASISTENȚĂ$SOCIALĂ

ORA/
de/ASISTENȚĂ/
SOCIALĂ/în/cifre

40$
de$județe$au$
implementat

Peste$
15.ooo$de$elevi$au$

beneficiat

Peste$
350$de$asistenți$
sociali$implicați

8$ani
de$

implementare$

Peste$28$de$
instituții$locale$
implicate

www.cfcecas.ro



Informații despre ORA1de1ASISTENȚĂ1SOCIALĂ

Ora1de1asistență1social1este1oferită1de1către1asistenții1sociali1în1regim1de1
voluntariat.1

Asociația1Asistenților1Sociali1din1România1(ASproAS),1împreună1cu1Centrul1de1
Formare1și1Evaluare1în1Asistența1Socială1(CFCECAS),1oferă1posibilitatea1

instituțiilor1și1organizațiilor1locale1să1implice1asistenții1sociali,1pe1care1îi1are1în1
echipă,1pentru1această1activitate.

Școlile1pot1fi1contactate1de1către1asistenții1sociali,1dar1și1de1către:1inspectoratele1
școlare,1serviciile de1asistență1socială1(DGASPC,1DAS),1Centrele1Județene1de1

Resurse1și1de1Asistență1Educațională,1etc.

SOLICITARE INVITAȚIE

Cine0furnizează ORA0de0ASISTENȚĂ0SOCIALĂ

Asistenții1sociali1implicați1în1
program1solicită1școlilor1
includerea1OREI1de1

ASISTENȚĂ1SOCIALĂ1în1
perioada1martieRmai1în1
pregătirea1elevilor.

Școlile1care1doresc1să1
ofere1copiilor1oportunitatea1
de1a1învăța,1pot1solicita1
unui1asistent1social1să1
susțină1ORA1de1

ASISTENȚĂ1SOCIALĂ.

ORA de ASISTENȚĂ SOCIALĂ este furnizată în
perioada martieRmai.
Lansarea are loc în ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI
SOCIALE. În 2020, Ziua Mondială a Asistenței Sociale
este sărbătorită în data de 17 martie.www.cfcecas.ro



Direcțiile de)Asistență Socială care)
funcționează în cadrul primăriilor

DAS

Direcțiile de)Asistență Socială și Protecția
Copilului (centrele rezidențiale sau serviciile

sociale)

DGASPC

Unitățile de)Primiri Urgențe sau
Compartimentele pentru Primiri Urgențe

UPU
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04

01

Spitalele municipale sau județene
Spitale

Furnizori de)servicii sociale
ONG6uri

Unde lucrează asistenții sociali careAvor funiza
ORAAdeAASISTENȚĂASOCIALĂ

Penitenciare pentru adulți,)penitenciare pentru
minori și tineri,)centre de)reeducare

Penitenciare

Centrele)Județene)de)Resurse)și)
de)Asistență)Educațională

CJRAE

06

07 08

09
Agenția)Județeană)pentru)Plăți)și)

Inspecție)Socială,)școli)speciale,)etc

Altele

Informații despre ORA)de)ASISTENȚĂ)SOCIALĂ

www.cfcecas.ro



Ana$RĂDULESCU

Președinte
al+Federației
Internaționale a+
Asistenților Sociali

IFSW

Director+Executiv al+
Centrului de+Formare și
Evaluare în Asistența

Socială
CFCECAS+

Informații despre ORA+de+ASISTENȚĂ+SOCIALĂ
Cine$coordonează programul ORA$de$ASISTENȚĂ$SOCIALĂ?

Director+al+Asociației
Asistenților Sociali din+

România
ASproAS

Conferențiar Doctor+
Universitatea din+

București,+Facultatea de+
Sociologie și Asistență

Socială
SAS

Ana Rădulescu este asistent social, teoretician, cercetător, practician și lider în dezvoltarea asistenței sociale și a serviciilor socialeM lucrează de peste 25 de ani în domeniul
asistenței sociale (în România și în alte țări)M este Raportul României (în cadrul Semestrului European – ESN/Comisia Europeană) pentru domeniul Serviciilor SocialeM este speaker
și membru în comitetele de organizare a conferințelor europene în domeniul asistenței socialeM oferă consultanță pentru membrii parlamentului și ministerele cu activitate în
domeniul asistenței sociale și a serviciilor sociale.
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ASISTENȚII(
SOCIALI

Parteneri în programul
ORA(de(ASISTENȚĂ(
SOCIALĂ

Contextele sociale în care trăiesc copiii și tinerii
sunt adesea generatoare de riscuri. Este necesar
ca ei să știe care sunt problemele pentru care pot
solicita suportul unui asistent social, să înțeleagă
ce tip de suport pot primi și unde sunt localizate
serviciile sociale.

Este responsabilitatea asistenților sociali să
pregătească societatea de mâine pentru a
răspunde problemelor sociale.

În clase avem trei categorii de elevi. Cei care vor
avea nevoie de suportul asistenților
sociali, cei care vor investi în servicii
sociale și cei care vor furniza servicii
sociale prin alegerea profesiilor care sunt parte
din echipa de intervenție a serviciilor sociale
(asistenți sociali, psihologi, juriști, educatori, etc).

CFCECAS
www.cfcecas.ro

ASproAS
www.asproas.ro

Instituțiile și
organizațiile
locale

www.cfcecas.ro



MULȚUMIM
Investiția în educație este o3

investiție în societatea de3mâine.

Iar reziliența este condiția ca3
oamenii să fie3puternici,3să se3
adapteze la3schimbări și săAși

îmbunătățească viața.33
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