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Echipa de asistență socială ASproAS a devenit activă din prima zi în care
Rusia a atacat Ucraina.

Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS) este activă în intervenții
de urgență începând cu 2015 și a participat la diferite programe naționale și
internaționale de pregătire pentru intervenții în cazuri de dezastre cu victime
multiple sau intervenție în zone de război.

În calitate de membră a Federației Internaționale a Asistenților Sociali (IFSW)
și având ca lider pe Ana Radulescu, Președintele European al IFSW,
ASproAS a avut acces la modele de intervenție a asistentului social în zone
de război și crearea suportului pentru persoanele strămutate din cauza
războiului.

ASproAS este partener al Departamentului pentru Situații de Urgență și este
coordonator metodologic al intervenției asistenților sociali din Unitățile de
Primiri Urgență.



Participare)la)definirea)modului)de)organizare)a)asistenței)și)
suportului)social)oferit)de)către)România)pentru)persoanele)
strămutate)din)Ucraina.

Maparea)serviciilor)de)suport)oferite)în)România)prin)crearea)unei)hărți)
interactive.

Asigurarea)unei)linii)de)urgență)pentru)asistenta)și)consilierea)
persoanelor)care)se)pregăteau)să)plece)spre)România)sau)au)
ajuns)în)România.

Acordare)de)asistență)socială)– evaluare)socială)și)intervenție)– pentru)
persoanele)cazate)în)centre.

Asigurare)de)consiliere)pentru)serviciile)publice)și)private)de)
asistență)socială)care)au)oferit)suport)persoanelor)strămutate)
din)Ucraina.

Promovarea)rolului)asistentului)social)în)relație)cu)suportul)de)
care)au)nevoie)persoanele)strămutate.

Asigurarea)suportului)pentru)intervenția)asistenților)sociali.

Coordonarea)și)suportul)oferit)traducatorilor)D în)vămi)D pentru)a)asigura)
interacțiunea)cu)persoanele)care)au)ajuns)din)Ucraina.

Acordare)de)asistență)socială)de)urgență)în)vămi)pentru)persoanele)
strămutate.

Organizarea)sesiunilor)de)pregatire)pentru)asistenții)sociali)și)
studenții)voluntari)care)au)oferit)suport)persoanelor)din)
Ucraina.

Organizarea)resurselor)materiale)(hrană,)medicamente)și)produse)de)
îngrijire))pentru)centrele)și)comunitățile)care)au)asigurat)asistență.

Organizarea)de)strângere)de)fonduri.

ACTIVITATEA'ASproAS



Consiliere socială privind drepturile sociale relaționate cu protecția temporară în România, modalitatea de accesare a acestor drepturi și
condițiile în care pot fi obținute (informații legate de dreptul la serviciile de îngrijire, drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturile mamelor
singure, etc).

Conectarea persoanelor care au ajuns în vămi cu interpreții
limbajului mimico@gestual.

ConectareaApersoanelorAcuAserviciiAșiAorganizațiiAdinAalteAțăriA
Europene.

Consiliere privind asistența medicală, condițiile în care pot fi accesate
serviciile medicale și asistență pentru a accesa serviciile medicale.

ÎndrumareAșiAconsiliereAprivindAaccesulAlaAprogrameAdeAeducație.A

Consiliere privind protecția temporară și asigurarea
informațiilor privind renunțarea la protecția temporară.

Consilierea mamelor în identificarea potențialului lor de dezvoltare profesională și obținerea accesului la oportunități de angajare, drepturile și
tipurile de contracte existente în România.

Îndrumarea și asistența de tip respiro pentru mamele cu copii mici sau
copii cu dizabilități.

IntervențieAînAregimAdeAurgențăA24h/24hA(telefonAdeAurgență).

AsistențăAșiAîndrumareAînArealizareaAplanurilorAdeAcălatorie,AînAspecialAceleA
legateAdeAasistențaAmedicală.

MăsurileAdeAprotecțieAaAcopiilorAșiAdrepturileApărințilorAînAcazulAcopiilorAcareAnuAsuntA
însoțițiAdeAcătreApărințiAsauAreprezentanțiAlegali.

AsistențăAșiAindrumareAprivindAdrepturileApersoanelorA
cuAdizabilități.

INTERVENȚIA)ECHIPEI)DE)ASISTENȚĂ)SOCIALĂ



ASproAS&a&primit&suport&financiar:
1 Din partea Organizației Eriks în valoare de 105.923,49 LEI – sumă destinată exclusiv
acoperirii cheltuielilor de transport și hrană pentru echipele de asistență socialăN

1 Din partea donatorilor privați din România, Italia, Austria, Germania în valoare de 62559,16
LEI.

SUPORTUL(FINANCIAR(PRIMIT(DE(CĂTRE(ASproAS



Participare)la)definirea)modului)de)
organizare)a)suportului)oferit)în)vămi

Războiul a generat un lanț de probleme sociale. Oamenii care au ajuns din Ucraina în România au avut nevoie de un tip specific
de suport care să le asigure îndrumare, consiliere și refacerea capacității de a răspunde la probleme. Suportul social oferit în
aceste condiții completează suportul umanitar.

De aceea, ASproAS (partener al Departamentului pentru Situații de Urgență) a contribuit alături de Inspectoratele pentru Situații
de Urgență la crearea rutelor de suport. Acest suport este unul sistemic, complex și este asigurat de către echipe de asistenți
sociali, personal medical, personal care asigură suport umanitar, psihologi, poliție, pompieri, jandarmerie, poliția de imigrări, etc.

Echipa de asistență socială ASproAS a oferit expertiza acumulată în programele de formare și de intervenție
internațională și a creat conceptul de Info Point care să permită asistența adecvată întrIun singur loc.



Asistență)socială)și)suport)2 vămi

! Sprijin pentru mame și copii pentru a călători în siguranță.
! Sprijin pentru identificarea posibilităților de cazare.
! Suport pentru clarificarea rutelor de deplasare.
! Suport pentru contactarea serviciilor de suport pe traseul de deplasare.
! Construirea și structurarea unei viziuni asupra viitorului apropiat și clarificarea drepturilor lor în România.
! Conectarea persoanelor cu resursele și pregătirea pentru a folosi resursele în cel mai eficient mod în soluționarea
problemelor.

! Suport pentru persoanele ajunse din Ucraina ca să își recapete energia astfel încât să poată lua decizii cu privire
la ceea ce urmează să facă.

! Activități de joacă cu copiii pentru a ajuta mamele să aibă un timp pentru a căuta soluții și a rezolva probleme.
! Facilitarea contactului cu traducătorii sau interpreții mimicoAgestuali.
! Acordarea de consiliere și suport pentru accesarea suportului medical.



Asistență)socială)și)suport)2 centrele)
destinate)persoanelor)refugiate

De#la#începutul#războiului#din#Ucraina,#Echipa#ASproAS#a#oferit#suport#în#centrele#în#care#s;
au#refugiat#persoanele#din#Ucraina:
; centrele#din#Suceava#gestionate#de#către#ISU@
; centrele#din#Siret#gestionate#de#către#ISU@
; centrul#din#Rădăuți,#Suceava@
; centrul#din#Dumbrăveni,#Suceava@
; centrul#din#București#(C2).



ASproAS a colaborat cu Austria (Volkshilfe) și comunitatea Weyarn Germania și a adus în
comunitățile din România 21 camioane, fiecare cu peste 10 tone de produse alimentare, de
igienă și produse medicale.

SUPORTUL9ÎN9PRODUSE9DE9HRANĂ,9IGIENĂ9ȘI9
MEDICAMENTE9PRIMIT9DE9CĂTRE9ASproAS



Asigurarea)suportului)de)hrană)și)
produse)materiale

ASproAS a colaborat cu Austria (Volkshilfe) și comunitatea Weyarn Germania și a adus în comunitățile din România și în centre,
dar și în comunitățiel din Ucraina, 21 camioane, fiecare cu peste 10 tone de produse alimentare, de igienă și produse
medicale.

Distribuția către persoanele din Ucraina și comunitățile din România care au primit persoane din Ucraina sFa făcut prin
intermediul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, Direcții de Asistență Socială și Asociația Militarilor Veteranilor în județele:
F BucureștiL
F BotoșaniL
F VasluiM(Huși)L
F TulceaL
F TimișL
F SatuMMareL
F SuceavaM(Siret).

21MdeMcamioane
pesteM240MdeMtone

7Mjudețe



Coordonarea(activității(traducătorilor(în(vămi

Echipa ASproAS a înțeles de la început nevoia de suport din partea traducătorilor și a interpreților limbajului mimico:gestual. De
aceea, inițial la Siret Suceava, am oferit suport pentru ISU pentru a organiza activitatea traducătorilor și a facilita permanența
acestora.
Mai mult, am făcut solicitare către Departamentul pentru Situații de Urgență să ne ofere suport pentru a identifica resurse care să
acopere costurile pentru traducători.
Răspunsul a venit din partea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) care s:a oferit să creeze un program pentru a
finanța traducătorii. Prețuim răspunsul OIM la această nevoie și colaborarea pentru suportul traducătorilor. Prin acest suport este
asigurată permanență la vămile:
: Iasi, Vama SculeniK
: Suceava, Vama SiretK
: Tulcea, Vama IsacceaK



Suport'pentru'Kamenets . Ucraina'

https://www.ifsw.org/social1work1in1ukraine/

ASproAS a contribuit la achiziția de echipamente pentru bucătăria Podolia din Kamenets Ucraina. Această bucătărie
organizată la nivel de comunitate pe bază de voluntariat asigură hrană deshidratată pentru familiile aflate în
proximitatea zonelor de război.

Soțiile celor care au plecat la război, dar și persoane din comunitate și persoane refugiate, lucrează în această
bucătărie.
ASproAS a contribuit și continuă să contribuie la asigurarea echipamentelor de tocat, deshidratat și vidat, precum și
pungile pentru vidat.

https://www.ifsw.org/social-work-in-ukraine/


Aici găsiți o serie de materiale pregătite:

https://www.youtube.com/watch?v=yY8MqUT:YQ0

https://www.youtube.com/watch?v=xm3wJ1FWlsc

https://www.youtube.com/watch?v=yY8MqUT:YQ0

https://www.youtube.com/watch?v=zZnKxzL0nok

https://www.youtube.com/watch?v=WH2tmnZz1BY

https://www.youtube.com/watch?v=yY8MqUT-YQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xm3wJ1FWlsc
https://www.youtube.com/watch?v=yY8MqUT-YQ0
https://www.youtube.com/watch?v=zZnKxzL0nok
https://www.youtube.com/watch?v=WH2tmnZz1BY


Intervenția ASproAS a fost posibilă datorită
vouă, celor ca ne7ați susținut financiar și
cu produsele necesare!

SUPORTUL@VOSTRU@A@FĂCUT@
DIFERENȚA!

VĂ@MULȚUMIM!


