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noiembrie2013



”Caravana de toamnă a dezbaterilor
profesionale în asistență socială”

Statistici:
 7 locații: Cugir, Aiud, Abrud, Alba Iulia, Blaj, Târgu Mureș, Cluj

Napoca;
 3 județe: Alba, Mureș, Cluj, urmează Sibiu - 7 decembrie;
 peste 25 ore de prezentări și dezbateri;
 86 de profesioniști informați;
 48 asistenti sociali primesc două credite profesionale;
 apreciere în comunitatea profesională;



”Caravana de toamnă a dezbaterilor
profesionale în asistență socială”

Temele abordate:

1. Profesie și profesionalism în asistență socială;
2. Statutul juridic al documentelor elaborate în asistența socială;
3. Efectele modificărilor legislative actuale;



Profesie și profesionalism
în asistență socială

 ocupație vs. profesie
 legea privind statutul și efectele acesteia
 colegiu vs. corp profesional



Statutul juridic al documentelor
elaborate în asistența socială

 relația dintre angajator și profesionist, delegarea și
competența

 actul profesional, legalitate și valabilitate
 obligatii ca profesionist - parafa și valabilitatea juridică a

muncii
 raspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau

penală, L 292, art. 145.



Efectele modificărilor
legislative actuale

 legea cadru 292 / 2011
 codul muncii 2012
 ROF CNASR 2012
 legea privind asigurarea calității în serviciile sociale 197 / 2012
 legea 257 / 2013 de modificare la Legea 272 / 2004



CONCLUZII

 actul profesional
 îndatoririle sau obligațiile vs. solicitarea unor favoruri, drepturi
 profesia, identitatea profesională, corpul profesional
 protejarea interesului profesional



CONCLUZII

 modele de urmat: îndrumători, supervizori, mentori
 reuniuni profesionale
 dezvoltare socială și profesională
 oare ce ne mai rezervă viitorul, visul fiecăruia ...



Pentru final ...

 Este o istorie despre 4 personaje numite: Toți, Cineva,
Oricine, Nimeni. Odată, era de facut o treabă importantă.
Toti erau siguri ca Cineva o sa facă treaba. Oricine ar fi
putut-o face dar Nimeni nu a facut-o. Cineva s-a suparat
pentru ca era treaba ce privea pe Toți. Toți au crezut că
Oricine o poate face, dar Nimeni nu a realizat ca Toți nu o
să o facă. Așa se face ca la sfârșit Toți au dat vina pe
Cineva atunci când Nimeni nu a facut treaba pe care
Oricine ar fi putut-o face.


