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Valorile fundamentale ale CFCECAS:
 • EXCELENȚĂ 

Suntem angajați în asigurarea calității 
și ne implicăm în susținerea experților 
noștri pentru a oferi servicii de excelență 
partenerilor, clienților CFCECAS sau 
persoanelor pe care le consiliem; 

 • RESPECT ȘI DEMNITATE
Experții noştri acționează cu onestitate 

și integritate atunci când lucrează cu 
colegii, partenerii, clienții, persoanele 
pe care le asistă în demersul lor spre o 
viață mai bună sau tinerii din programul 
de Internship;

 • ÎNVĂȚARE CARE INSPIRĂ ȘI 
ÎNCÂNTĂ
Cursanții și persoanele care beneficiază 

de supervizare profesională sau 
consiliere și suport din partea echipei 
CFCECAS își amintesc de noi după 
mult timp și găsesc inspirație pentru 
activitățile lor viitoare. Dezvoltarea 
personală și profesională este o călătorie 
care încântă și inspiră împreună cu 
echipa CFCECAS;

În anul 2015, CFCECAS și-a continuat misiunea de a susține dezvoltarea modelelor 
de bună practică în serviciile sociale de suport și de a oferi programe de formare 
profesională bazate pe metode inovative și abordări moderne care să contribuie la 
dezvoltarea personală și performanța profesională. 

Pentru CFCECAS,
 investiția în oameni este o investiție în viitor și în calitatea vieții 

noastre de zi cu zi

 • RESPONSABILITATE
Toți experți CFCECAS sunt responsabili 

pentru performanța și rezultatele 
obţinute. Încurajăm asumarea 
responsabilității la toate nivelurile;

 • INOVARE
Suntem mereu în căutarea soluțiilor 

inovatoare în procesul de formare sau 
în modalitatea de oferire a serviciilor 
noastre; 

 • LUCRU ÎN ECHIPĂ

Unul dintre factorii cheie ai succesului 
nostru îl reprezintă lucrul în echipă în care 
valorificăm cunoștințele, experiența, 
motivarea și orientarea către rezultate 
ale tuturor membrilor echipei.

Despre CFCECAS în 2015
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CONFERINŢA NAŢIONALĂ ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ
Sibiu, 19-20-21 iunie 2015
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Tema: MANAGEMENTUL CONFLICTULUI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ

Conferinţa a fost organizată de către 
CFCECAS (www.cfcecas.ro) împreună 
cu ASproAS (www.asproas.ro) sub 
egida Federaţiei Internaţionale a 
Asistenţilor Sociali, Regiunea Europeană 
(IFSW) (www.ifsw.org), Ministerul 
Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei 
Consumatorului Austria, Asociaţia 
Asistenţilor Sociali din Austria (OBDS).

Lista sesiunilor tematice:
 • Administrarea aspectelor etice şi 

a dilemelor etice în practica asistenţei 
sociale; 

 • Managementul conflictului interpersonal 
şi intrapersonal;

 • Conflictul între etica profesională şi 
nevoile de intervenţie. Percepţia asistentului 
social asupra conflictului;

 • Conflictul între valorile profesionale şi 
valorile personale;

 • Conflictul angajator – angajat;
 • Managementul conflictului de 

interese în cazul serviciilor externalizate;
 • Practici de lucru cu persoanele care 

au comportament agresiv.
La conferinţă au participat asistenţi sociali, 

studenţi în asistenţa socială, psihologi, 
educatori, jurişti, sociologi, manageri de 
servicii, cadre didactice sau formatori 
în domeniu, persoane care lucrează în 
serviciile sociale sau în managementul 
serviciilor sociale.
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Participanţii au fost din 16 judeţe ale 
ţării: Alba, Arad, Braşov, Bacău, Constanţa, 
Dâmbovița, Giurgiu, Galaţi, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, 
Hunedoara, Maramureş, Mureş, Prahova, 
Sibiu, Suceava, din Bucureşti, dar și din Italia 
şi Austria. 

Ediția a VIII-a a conferinței va avea loc în 
perioada 8-10 iulie 2016. 

Furnizarea cursurilor de formare continuă pentru 
personalul serviciilor sociale

În 2015 CFCECAS a derulat, în 
parteneriat, cursuri autorizate de 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, destinate asistenţilor sociali şi 
personalului care lucrează în DGASPC şi 
SPAS.

Ariile de formare:
 • Managementul de caz în asistenţa 

socială;
 • Asistenţa, protecţia şi dezvoltarea 

copilului în sistemul de asistenţă socială;
 • Evaluarea socială şi dezvoltarea 

planurilor de intervenţie în DGASPC şi 
SPAS;

 • Metode şi tehnici de lucru în 
asistenţa socială;

 • Lucru în echipă şi team building;
 • Managementul conflictului;
 • Managementul stresului;
 • Supervizare profesională a 

personalului din serviciile sociale;
Metodele de formare practicate de 

către echipa de formatori CFCECAS: 
 • simularea însoţită de reflecţie;
 • studiu de caz asociat cu practicarea 

competenţelor asociate şi analiza;
 • exemplificarea însoţită de 

argumentare;
 • dezbaterea însoţită de feedback;
 • jocul de rol însoţit de prezentarea 

metodelor şi tehnicilor;
 • elaborarea de strategii însoţită de 

prezentare şi exemplificare;
 • team building asociat cu 

prezentarea de competenţe;
 • prezentare însoţită de 

exemplificare.
În 2016 CFCECAS va continua furnizarea 

cursurilor de formare profesionala 
continuă. Domeniile majore pentru 
programele de formare vor fi:

 • Violența domestică și serviciile 
sociale de suport;

 • Management de caz în asistența 
socială;

 • Protecția copilului și servicii de 
evaluare și intervenție în cazul copilului 
victimă a abuzului;

 • Supervizare profesională a 
personalului din serviciile sociale.
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SUPERVIzARE PROFESIONALĂ PENTRU 
PERSONALUL SERVICIILOR SOCIALE

CERCETARE PRIVIND FORMAREA PERSONALULUI 
DIN SERVICIILE DE PROTECŢIE A COPILULUI

În 2015, CFCECAS a furnizat programe 
de supervizare profesională pentru 
angajaţii DGASPC-urilor. 

Programul oferit în anul 2015 a fost 
destinat şefilor de centre rezidenţiale, 
şefilor de servicii sociale, coordonatorilor 
de centre sociale și persoanelor 
delegate pentru a organiza procesul de 
supervizare internă. 

În 2015, CFCECAS a realizat o cercetare 
naţională privind pregătirea profesională 
a personalului din serviciile de protecţie 
a copilului.

 Cercetarea a fost derulată în perioada 
mai – octombrie 2015 şi a fost parte 
dintr-un proiect european mai larg care 
acoperă opt ţări din sud-estul Europei: 
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 
Croaţia, Kosovo, Moldova, România, 
Serbia.

 Autorul cercetării, PhD Ana Rădulescu, a 
realizat cercetarea împreună cu Lavinia 
Hagiu și Teodora Petre. Cercetarea a 
fost finanţată de Terre des hommes în 
cadrul proiectului Centrul Regional de 
Resurse pentru Protecţia Copilului din 
Europa de Sud-Est și a fost realizată sub 
egida CFCECAS.

Ariile de supervizare în 2015 au vizat:
 • pregătirea coordonatorilor și 

a șefilor de centre pentru realizarea 
supervizării interne;

 • supervizarea managerilor de 
caz;

 • supervizare pentru 
administrare şi management 
eficient.SU
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Cercetarea a avut scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra formării inițiale 
și continue, precum și asupra nevoilor și oportunităților de formare a personalului din 
serviciile publice de protecție a copilului. 

Cercetarea a acoperit cinci componente relevante pentru scopul propus: 

1. Formarea inițială și formarea continuă;

2. Pregătirea pentru a participa la modificările legislative și 
implementarea noilor modificări legislative în domeniul protecției copilului; 

3. Formarea în domeniul cercetării și evaluării;

4. Utilizarea Internetului pentru actualizarea informației și formarea continuă;

5. Supervizarea profesională.

Raportul cercetării este disponibil pe pagina de web: www.cfcecas.ro. 

În 2016 CFCECAS va organiza cursuri de pregătire a personalului din serviciile de 
protecție a copilului în baza rezultatelor cercetării. 

Întâlnirea echipei de cercetare, BELGRAD, 27-29 aprilie 2015
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zIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI SOCIALE 2015

În data de 17 martie 2015, asistenţii sociali 
au sărbătorit ZIUA MONDIALĂ A ASISTENŢEI 
SOCIALE.

Participanţii au fost prezenţi la acțiuni de 
promovare a demnității profesiei de asistent 
social, promovarea demnităţii în asistenţa 
socială, promovarea demnităţii asistenţilor 
sociali pe piaţa muncii pentru beneficiul 
persoanelor care au nevoie de suport 
pentru soluţionarea problemelor sociale şi 
promovarea demnităţii persoanelor care 
solicită suportul asistentului social.

Activitățile au fost:

1.  de informare și schimb de 
experință: Biblioteca vie în 
asistență socială - eveniment 
organizat la Palatul Parlamentului;

2.  de promovare în stradă –
eveniment organizat în Piaţa 
Revoluţiei.

Evenimentele au fost organizate 
de către ASproAS (www.asproas.
ro) în parteneriat cu CFCECAS 
și Federația Internațională a 
Asistenților Sociali (IFSW).  CFCECAS a finanțat 
evenimentele organizate.

Participanţii la evenimente au fost din judeţele: 
Arad, Alba, Bacău, Braşov, Cluj, Covasna, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, 
Prahova, Suceava, Vaslui şi din Bucureşti.

În 2016, CFCECAS va 
participa la următoarea 
ediție a Zilei Mondiale a 
Asistenței Sociale ce va 
avea loc în data de 15 
martie. 
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Seminar internațional în domeniul serviciilor 
pentru victimele violenței în familie

București, 2015

CFCECAS a organizat, în perioada 29-30 octombrie 
2015, la București, o întâlnire transnațională pe tema 
violenței domestice. La întâlnire au participat experți 
și reprezentanți ai partnerilor în proiectul ACTION 
FOR CHANGE. Participanții au fost din Romania, Marea 
Britanie, Ungaria și Italia. La întâlnire au participat și 
membrii Women’s Shadow Board din România (grupul 
de feedback al femeilor care au trecut prin experința 
violenței în famile și au beneficiat de suportul 
serviciilor sociale). 

Temele discutate au vizat metodele de lucru utilizate 
în cadrul serviciilor de protecție a femeilor victime a 
violenței și nevoile de asistență a femeilor și copiilor 
care trec prin experiența violenței în familie. 
CFCECAS implementează un proiect 
pilot pentru asistența femeilor care 
au copii și care experimentează 
violența în familie. 

Participanții au discutat și 
modalitatea în care va fi pregătit 
pachetul de servicii ce urmează să 
fie publicat la finalul anului 2016.
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ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei 
împotriva femeilor

București, Palatul Parlamentului, 25 noiembrie 2015

CFCECAS a organizat, în parteneriat cu 
ADRA România şi Direcţia de Asistenţă 
Socială Târgovişte, evenimentul dedicat 
Zilei Internaționale pentru eliminarea 
violenţei împotriva femeilor.

La acest eveniment au participat 
asistenţi sociali, psihologi, şefi ai 
serviciilor sociale publice şi private 
care oferă sau au responsabilităţi 
de intervenţie legate de violenţa 
domestică. Participanții prezenţi la 
acest eveniment au avut posibilitatea 
să audieze şi să discute cu specialişti care lucrează în domeniu, dar şi cu persoane 
care au trecut prin experienţa violenţei domestice. 

În cadrul evenimentului au fost invitate şi persoane care au trecut prin experiența 
violenței domestice. Cele două persoane resursă care au participat la eveniment fac 
parte din Grupul Women Shadow Board inițiat la nivel european în cadrul proiectului 
ACTION FOR CHANGE. Participanții la eveniment au avut posibilitatea să vadă eficiența 
serviciilor de suport prin prezentarea făcută de femei care au trăit experința 
violenței în cuplu. 

SESIUNILE ORGANIzATE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI
Competenţele profesionale 

necesare unui consilier al 
victimelor violenţei domestice 
(care sunt competenţele de lucru 
şi cum se formează, modalităţi 
de evaluare a competenţelor, 
forme de suport pentru 
consilierul – asistent social sau 
psiholog – care lucrează cu 
victimele violenţei domestice)

Crearea unui serviciu de 
asistenţă a victimelor violenţei 
domestice (modalitatea de 
înfiinţare a unui serviciu, 
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resurse necesare şi proiectarea 
serviciului, crearea sesiunilor 
care compun un astfel de 
serviciu)

Metode de lucru cu victimele 
violenţei domestice şi 
modalitatea de utilizare a 
instrumentelor de lucru (tipuri de 
instrumente şi activităţi incluse 
în sesunile de lucru cu victimele, 
elaborarea instrumentelor, 
elaborarea unor strategii de 
autoprotecţie, separare de 
agresor şi autosusţinere socio-
economică)

Implicarea persoanelor asistate în evaluarea 
eficienţei serviciilor de suport de care beneficiază 
(utilizarea instrumentelor de evaluare, utilizarea 
rezultatelor evaluării în modificarea şi ajustarea 
serviciilor furnizate, utilizarea conferinţelor de caz 
în stabilirea planului sesiunilor de consiliere)

Relaţia victimă-agresor (Sindromul Stockholm, 
victimizare şi revictimizare, percepţia şi 
raportarea personală a consilierului – asistent 
social sau psiholog – la experienţele victimelor);

Experienţa violenţei şi a serviciilor sociale 
prezentate de către victime ale violenţei 
domestice (persoane care au trecut prin forme 
de violenţă în relaţia de cuplu şi care au primit 
sprijin din partea serviciilor publice 
şi private de asistenţă socială au 
prezentat perspectiva lor asupra 
modului în care serviciile sociale ar 
trebui concepute şi furnizate pentru 
ca intervenţiile să fie eficiente)

În 25 noiembrie 2016, CFCECAS 
planifică un nou eveniment dedicat 
Zilei Internaționale pentru 
eliminarea violenţei împotriva 
femeilor.
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Lansarea RAPORTULUI DE CERCETARE PRIVIND 
FORMAREA PERSONALULUI DIN SERVICIILE DE 

PROTECŢIE A COPILULUI

Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea 
Competenţelor în Asistenţa Socială 
(CFCECAS) împreună cu Fundaţia Terre 
des hommes au organizat evenimentul de 
lansare a Raportului de cercetare privind 
formarea personalului din serviciile de 
protecţie a copilului.

În noiembrie 2015, la Palatul Parlamentului, 
au fost prezentate rezultatele cercetării 
realizate de către PhD Ana Rădulescu 
în cadrul proiectului european „Centrul 
Regional de Resurse”.

Lansarea raportului a oferit o imagine 
de ansamblu asupra formării iniţiale 
şi continue, dar şi asupra nevoilor şi 
oportunităţilor de formare a personalului 
din serviciile publice de protecţie a 
copilului.

Participanții la eveniment au discutat 
despre modalități de formare și ariile 
de formare de care au nevoie pentru a 
crește calitatea serviciilor oferite. 

Raportul de cercetare este 
disponibil pe pagina de web a 
CFCECAS: www.cfcecas.ro
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Proiecte de inovare și dezvoltare a 
serviciilor sociale în România 

În 2015, CFCECAS a implementat, în parteneriat cu organizații, companii și instituții 
din România și din Europa, proiecte cu impact asupra calității serviciilor sociale din 
România:

 • Action for Change - (JUST/2013/DAP/AG/5538) 
Proiectul ACTION for CHANGE aduce o noutate în domeniul asistenţei victimelor 

violenţei domestice, atât prin modelul de implicare al beneficiarilor în modalitatea de 
furnizare a serviciilor de suport, dar şi prin dezvoltarea unui pachet de instrumente 
şi servicii pentru asistenţa victimelor violenţei domestice. Action For Change este 
un program DAPHNE, co-finanţat de Comisia Europeană şi implementat de către un 
consorţiu din Anglia, Italia, Ungaria şi România în perioada 2015-2016.

În cadrul acestui proiect CFCECAS are rolul de partener. Liderul de consorțiu: The 
Royal Borough of Kensington and Chelsea, UK.

 • Calitate într-o economie bazată pe cunoaştere 
(OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID137421)
Acest proiect vine în întâmpinarea activităţii de elaborare a unor norme metodologice 

în ceea ce priveşte formarea profesională a adulţilor, CFCECAS fiind centru de formare 
a personalului din serviciile sociale. În cadrul acestui proiect CFCECAS a avut rolul 
de centru de implementare a metodologiilor pentru asigurarea calității în formarea 
adulților. 

Liderul de consorțiu: Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din 
România (APFFPR)

 • Cercetare privind formarea personalului din serviciile de 
protecție a copilului  - Centrul Regional de Resurse pentru Protecţia 
Copilului din Europa de Sud-Est (Childhub.org) - (JUST/2013/DAP/AG/5754)

Cercetarea din România, derulată de CFCECAS, a făcut parte din prima cercetare 
comună derulată în țările din sud-estul Europei în domeniul protecției copilului. 
Cercetarea realizată în cadrul acestui proiect a acoperit opt țări: Albania, Bosnia & 
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Moldova, România, Serbia. Cercetarea a fost 
finanțată de către Terre des hommes, aplicant al proiectului: Centrul Regional de 
Resurse pentru Protecția Copilului din Europa de Sud-Est.
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CFCECAS a participat cu două proiecte de excepţie 
la Conferinţa Europeană în Asistenţa Socială 2015

Conferinţa Europeană în Asistenţa Socială cu titul SOCIAL 
WORK PARTNERSHIP IN EUROPE a avut loc la Edinburgh 
în perioada 06-09 septembrie 2015. Conferinţa a reunit 
asistenţi sociali din domenii diverse şi a oferit asistenţilor 
sociali oportunitatea de a împărtăşi experienţele lor, 
practicile şi strategiile comune în domeniul asistenţei 
sociale la nivel european.

În cadrul conferinţei a existat o secţiune de POSTERE la 
care CFCECAS a participat cu cele două proiecte:

1.  Proiectul ACTION for CHANGE. Proiectul aduce o noutate 
în domeniul asistenţei victimelor violenţei domestice, 
atât prin modelul de implicare al beneficiarilor în 

modalitatea de furnizare 
a serviciilor de suport, dar 
şi prin dezvoltarea unui 
pachet de instrumente şi 
servicii pentru asistenţa 
victimelor violenţei 
domestice. Action For 
Change este un program 
DAPHNE, co-finanţat de 
Comisia Europeană şi 
implementat de către un 
consorţiu din Anglia, Italia, 
Ungaria şi România în 
perioada 2015-2016.

2.  Proiectul CHILD PROTECTION HUB FOR SOUTH EAST 
EUROPE. Acesta este primul proiect care oferă o 
imagine asupra formării şi practicilor personalului din 
serviciile de protecţie a copilului din regiunea din sud-
estul Europei. Proiectul a fost implementat de către 
Terre des hommes, iar cercetarea privind formarea 
personalului din serviciile de protecţie a copilului în 
România a fost realizată de către CFCECAS. 
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PUBLICAȚII IN 2015

În 2015, CFCECAS a publicat:
 • Revista nr. 1 privind Violența în familie. Revista este disponibilă pentru 

descărcare pe pagina www.cfcecas.ro 

 • Raportul de cercetare privind formarea personalului din serviciile de protecție 
a copilului. Raportul este disponibil pentru descărcare pe pagina www.cfcecas.ro 
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NOUTĂȚI DESPRE CFCECAS ÎN 2015

 • În 2015, CFCECAS a devenit membru al Asociației Patronale a Furnizorilor de 
Formare Profesională din România (APFFPR)

 • În 2015, CFCECAS a obținut certificarea ISO 9001:2008 privind implementarea 
și menținerea unui sistem de management al calității conform condițiilor din standard.
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PARTENERI NOI ÎN 2015

În 2015, CFCECAS a încheiat parteneriate noi pentru derularea diferitelor activități 
și evenimente. 

Noii parteneri în 2015 au fost:

 • Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare 
Profesională din România (APFFPR)

http://www.apffp.ro 

 • The Royal Borough of Kensington and Chelsea Family 
Services, UK

https://www.rbkc.gov.uk/contactsdirectory/az.aspx?orgid=1372 

 • Fundaţia Terre des hommes, România 

http://tdh.ro 

 • Direcția de Asistență Socială, Târgoviște

http://www.das-targoviste.ro 

 • ADRA, România

http://adra.ro 

Lista completă a partenerilor CFCECAS este publicată pe pagina www.cfcecas.ro 

În 2015, CFCECAS și-a menținut calitatea de operator de 
prelucrare a datelor personale: 31005/ 31006/ 31007 
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NE GĂSIȚI PE PAGINILE NOASTRE DE WEB: 
www.cfcecas.ro 

https://cfcecas.wordpress.com/ 

SAU PE PAGINILE DE PROMOVARE: 
www.comunicatedepresa.ro  

www.stiriong.ro  

CONDUCEREA CFCECAS 
 • Herbert PAULISCHIN – Președinte
 • Alina COSTIN – Director Formare și Evaluare
 • Ana RĂDULECU – Director Executiv – Strategie și Dezvoltare 

Pentru mai multe informații legate de activitatea 
CFCECAS, vă rugăm să ne contactați pe adresa de 
email: office@cfcecas.ro 

VĂ AȘTEPTĂM ALĂTURI DE NOI  ŞI ÎN ANUL 2016!


