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INVITAȚIE
Stimate doamne / Stimați domni, Asistenți sociali
Vă invităm să participați la un eveniment dedicat profesiei liberale a asistentului social.
Asociația Mentor în munca socială în asociere cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
organizează în 7 iunie 2014, la Alba Iulia ”CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FORMELOR INDEPENDENTE
DIN ASISTENȚA SOCIALĂ – EDIȚIA II”.
Pentru acest an vă propunem două teme noi: ”(pro)Activ și independent, de la (un) vis, la
statut dobândit” și ”Forma independentă, garanția serviciilor profesionale de calitate”.
Evenimentul este detaliat în agenda alăturată. Vor susține prezentări asistenți sociali care au
cumulat o experiență bogată în exercitarea profesiei în condiții de liberă practică, iar moderatori
principali ai evenimentului vor fi Mirela BOGHIU și Marius VOJ. Invităm în același timp asistenții
sociali să participe cu lucrări sau prezentări încadrate în temele propuse.
Evenimentul va fi creditat de CNASR cu 4 credite profesionale. Înscrierea se face
completând ”formularul de înscriere” atașat și trimis la adresa de mail mentor@socialworkers.ro
până la data de 5 iunie 2014, ora 16. Alte informații se pot obține la tel: 0743 130 340.
Taxa de participare este de 140 lei și se poate face prin depunere personală, folosind
informațiile bancare din antetul invitației, sau plata directă în ziua evenimentului. Participanții
delegați ai entităților juridice/instituții/organizații pot solicita emiterea facturii proforme, pentru
achitarea acesteia prin virament bancar. Participantilor le sunt asigurate pauzele de cafea, mapa și
certificarea cu credite profesionale.
Din motive organizatorice, avem rugămintea de a ne comunica interesul dumneavoastră
de a participa la acest eveniment în cel mai scurt timp posibil.
Cu stimă,
Președinte
Asistent social
Ioan Marius Voj

