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Activitatea CFCECAS în 2016
În 2016, CFCECAS a elaborat, pregătit și organizat evenimente care
au avut ca scop:
 Crearea, furnizarea și promovarea serviciilor de asistență socială ca
răspuns la diferite probleme cu care se confruntă persoanele
vulnerabile;
 Furnizarea de cursuri și programe de supervizare profesională
pentru formarea competențelor de formare profesională pentru
managerii și personalul serviciilor sociale, publice și private;

Conferințe

Seminarii

Cursuri de formare și
sesiuni de supervizare
profesională

Consultață

Proiecte

Publicații

Conferințe de presă

 Asigurarea unor sesiuni de consultanță
pentru dezvoltarea serviciilor sociale, dar
și pentru dezvoltarea strategiilor și a
planurilor operaționale privind serviciile
sociale;
 Crearea unor parteneriate strategice
pentru
promovarea
și
susținerea
dezvoltării serviciilor sociale;
 Testarea și publicarea unor metode de
intervenție în serviciile sociale sau a unor
abordări în intervenția în asistență
socială;

Cursuri de formare profesională continuă

Beneficiarii de cursuri de formare
profesională în 2016:
 33% - șefi servicii,
coordonatori activități sau
directori de instituții /
ONG-uri care furnizează
servicii sociale;
 67% - asistenți sociali și
personal din serviciile
sociale;

Tematicile cursurilor solicitate de către
personalul serviciilor sociale în 2016

15%

MANAGEMENTUL SERVICIILOR
SOCIALE

33%
13%

ASISTENȚA SOCIALĂ A COPILULUI ȘI
MANAGEMENT DE CAZ
MANAGEMENTUL
ECHIPEI/STRESULUI/CONFLICTELOR

39%

ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANEI
VÂRSTNICE

Supervizare profesională

PROGRAME DE SUPERVIZARE
CFCECAS ÎN 2016:

OFERITE

DE

CĂTRE

ECHIPA

1. Supervizare profesională oferită șefilor și coordonatorilor de
servicii și centre sociale (DGASPC, DAS, SPAS sau ONG);
2. Supervizare profesională oferită personalului serviciilor sociale
(DGASPC, DAS, SPAS sau ONG)

Consultanță pentru elaborarea
strategiilor locale pentru serviciile
sociale

CFCECAS a oferit consultanță pentru
Strategiilor locale privind serviciile sociale.

elaborarea

Proiecte de cercetare socială

Parteneriat Romania
(CFCECAS), Austria și
Rusia: Reziliența și
competențele sociale.

Action for
Change (Proiect
DAPHNE)

Conferința Națională în Asistența Socială
2016

La eveniment au participat
angajații și managerii instituțiilor
publice și ai ONG-urilor care
furnizează servicii sociale, din
29 județe.

Conferința Națională în Asistența Socială
2016
Atelierele organizate în cadrul conferinței:
1. Metode pentru identificarea și managementul resurselor
personale. Crearea de instrumente pentru dezvoltarea
personală sau profesională.
2. Instrumente și metode de lucru în serviciile sociale pentru
asistența și suportul victimelor violenței în familie.
3. Supervizare în serviciile sociale.
4. Tehnici în asistența socială pe care le poți folosi atat
pentru suportul persoanelor asistate, dar și pentru a crește
propria eficiență și pe cea a echipei.
5. Cum să folosești coaching-ul și supervizarea pentru a
reduce epuizarea profesională și pentru a regăsi motivația
și eficiența.
6. Reziliența în serviciile sociale: factori de reziliență pentru
copii și pentru personal.
7. Proceduri și practici de lucru în serviciile de asistență
socială din UPU / CPU

Conferința Națională în Asistența Socială
2016
In cadrul Conferinței Naționale de Asistență Socială 2016 a fost organizat
un PANEL cu Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, Dl. Dragoș Pâslaru și un PANEL cu Președintele Sindicatului
Național al Funcționarilor Publici, Dl. Sebastian Oprescu.

Seminar cu participare națională

Ziua Mondială a Asistenței Sociale
2016
București, 15 martie 2016
Evenimentul a fost organizat de
ASproAS (Asociația Asistenților Sociali
din
România
–
www.asproas.ro)
împreună
cu
CFCECAS
(www.cfcecas.ro), sub egida IFSW
(Federației Internaționale a Asistenților
Sociali - http://ifsw.org).
Evenimentul a fost organizat sub forma
BIBLIOTECII VII ÎN ASISTENȚA
SOCIALĂ.
La eveniment au participat asistenți
sociali, studenți în asistență socială,
dascălii facultăților de asistență socială,
personal din serviciile sociale publice și
private, manageri de servicii sociale,
persoane
care
primesc
suportul
asistenților sociali sau a serviciilor
sociale, prieteni ai asistenței sociale.

La eveniment au participat
angajații și managerii instituțiilor
publice și ai ONG-urilor care
furnizează servicii sociale, din
17 județe.

Seminar cu participare națională

Ziua pentru eliminarea violenței
asupra femeii
Seminar
București, 25 noiembrie 2016

La eveniment au participat
angajații și managerii instituțiilor
publice sau ai ONG-urilor care
furnizează servicii sociale din
13 județe.

Ziua pentru eliminarea violenței
asupra femeii
Expoziție de pictură
Pictura: Rotarescu Laura
Elena

PALATUL
PARLAMENTULUI
București, 25 noiembrie 2016

Ziua pentru eliminarea violenței
asupra femeii
ATELIER CREATIV ÎN METODE DE FORMARE
COPACUL EMOȚIILOR
PALATUL PARLAMENTULUI
București, 25 noiembrie 2016

Atelier de lucru

Metode în asistența socială
Povestirea ca metodă în asistența socială
București, 24 martie 2016
Atelierul a fost organizat de către
CFCECAS cu ocazia Zilei Mondiale a
Povestirii. La eveniment au participat
asistenți sociali și studenți în asistență
socială.
Povestirea sau Storytelling este o
metodă creativă ce poate fi folosită cu
eficiență în practica asistenței sociale,
indiferent de problemele cu care oamenii
se confruntă.
Poveștile au fost dintotdeauna instrumente de transmitere a
experiențelor și oamenii le-au folosit pentru a transmite informații, valori
și cunoștinte sau pentru a influența direcția schimbării unor situații din
viața lor.
În asistența socială, povestea poate fi folosită fie pentru a facilita
recunoașterea și acceptarea propriilor situații de viață, înțelegerea
propriilor emoții, gânduri sau comportamente în raport cu experiențe
date. Cu ajutorul asistenților sociali, oamenii pot recrea noi direcții de
acțiune în baza noilor înțelegeri pe care le obțin prin poveste și pot
înțelege consecințele unor decizii în raport cu situații date.
Asistentul social poate folosi în mod creativ această metodă, construind
el însuși povești cu personaje, povești care să cuprindă episoade de
viață, povești prin prisma cărora oamenii să își recunoască, însușească
și refacă propriile povești de viață.
Acesta a fost un eveniment cu participare gratuită. Finanțarea a fost
asigurată din bugetul CFCECAS.

Proiecte cu finanțare externă

Parteneriat cu Austria și
Rusia: Reziliența și
competențele sociale.

Comisia
Europeană –
Program DAPHNE
Action for
Change

Acțiuni de lobby
UNELE FEMEI NU SE POT BUCURA DE 8 MARTIE
Violența nu este întotdeauna vizibilă!
București, Parcul Cișmigiu
Pe 8 martie CFCECAS, împreună cu ASproAS, a organizat un
eveniment public de informare prin care a atras atenția asupra violenței
domestice și asupra nevoii de servicii sociale eficiente pentru
persoanele care trăiesc această realitate în propriile familii.
Pentru a ieși din relațiile violente sau pentru a le transforma în relații
non-violente, femeile au nevoie de strategii care includ suportul
oamenilor din jurul lor, dar și suportul asistenților sociali care să le
informeze, îndrume și orienteze.

Publicații
În 2016, CFCECAS a publicat 4 ediții ale revistei ACTION FOR
CHANGE.

Revista a fost publicată în
limba română și a cuprins
informații despre violența
domestică, metode de
intervenție și servicii de
suport pentru asistența
victimelor
violenței
domestice.

Cele patru numere
pot fi descărcate
gratuit de pe pagina
web a CFCECAS.

Media și publicații online
2016

În 2016, CFCECAS a publicat pe trei pagini web:
www.cfcecas.ro
http://www.actionforchange.eu/news/
https://cfcecas.wordpress.com

Publicarea online pe website-ul
www.privesc.eu a evenimentului
din 25 noiembrie 2016

Solicitări din partea TV și
Radio pentru interviuri pe
tema violenței domestice
și asistență socială.

