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DESPRE CFCECAS
Misiunea CFCECAS
Misiunea CFCECAS este 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.

CFCECAS este o organizație de referință prin standardele de excelență
practicate în domeniul programelor de formare, serviciilor sociale de suport și
proiectelor în asistența sociala. CFCECAS se bucură de o recunoaștere
națională și internațională pentru modelele de bună practică promovate și
pentru impactul pozitiv asupra:
 pregătirii managerilor și personalului serviciilor sociale pentru a oferi
servicii de calitate la nivelul standardelor europene;
 pregătirii persoanelor vulnerabile pentru a accesa resurse și
oportunități care să le faciliteze integrarea socială și profesională
sustenabilă și să le asigure accesul și menținerea pe piața muncii;
 diversității și calității serviciilor sociale din România prin crearea și
promovarea de modele inovative de bună practică adaptate la
nevoile grupurilor vulnerabile;
 programelor de schimb de experință și supervizare profesională;
 stagiilor de practică și programelor de Internship care facilitează
transferul de la școală la piața muncii;
 profesiei de asistent social și recunoașterii muncii înalt
profesionalizate a asistenților sociali în dezvoltarea economică și
socială;
 dezvoltării asistenței sociale și a economiei sociale în România;
 cercetărilor sociale în relație cu dezvoltarea și orientarea obiectivelor
serviciilor sociale;
 proiectelor de dezvoltare comunitară prin activarea potențialului
economic și a capitalului social.
www.cfcecas.ro
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DESPRE CFCECAS
Valorile generale CFCECAS:
 Excelență – suntem angajați în asigurarea calității și excelenței și ne
implicăm în susținerea anagajaților pentru a oferi servicii de excelență
partenerilor, clienților, beneficiarilor;
 Transparență – suntem deschiși și transparenți în acțiunile pe care le
întreprindem și în obiectivele urmărite în relație cu angajații, partenerii,
clienții, beneficiarii;
 Respect și demnitate – experții noştri acționează cu onestitate și
integritate atunci când lucrează cu colegii, partenerii, clienții, beneficiarii
sau tinerii din programul de Internship;
 Integritate – experții noştri nu se vor angaja direct sau indirect în furt,
fraudă sau delapidare. Nici un expert nu va participa la activități
frauduloase sau înșelătoare față de alte organizații, clienți, furnizori sau
orice altă parte cu care organizația noastră are relații de afaceri,
parteneriat sau colaborare.
Valorile specifice în relație cu activitatea CFCECAS
 Confidențialitate;
 Interzicerea discriminării;
 Conformitate cu legislația din România;
 Respect față de valorile profesionale;
 Învățare care inspiră și încântă;
 Oportunități pentru toți beneficiarii serviciilor noastre;
 Respect reciproc;
 Perfecționare continuă;
 Corectitudine;
 Dezvoltarea potențialului fiecărui angajat;
 Inovare;
 Responsabilitate;
 Profitabilitate;
 Orientare către rezultate;
 Lucru în echipă.
www.cfcecas.ro
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ACTIVITĂȚILE CFCECAS în 2014
Conferința Națională în
Asistență Socială 2014

Ziua Mondială a Asistenței Sociale
- eveniment de promovare -

Sesiuni de pregătire pentru
furnizarea serviciilor de
consiliere vocațională

Sesiuni de pregătire în
metode de educație nonformală pentru copii și tineri

Furnizare de sesiuni de supervizare
profesională
Activare în rețele naționale și internaționale

Crearea și promovarea
modelelor de bună practică
în Europa

Servicii de suport pentru
integrarea
socială și pe piața muncii

Proiectul nostru - un SUCCES
…..MOLIPSITOR!

Organizarea sesiunilor de
evaluare și certificare
recunoscută de către Autoritatea
Națională pentru Calificări
(ANC)

Activare la nivel internațional

www.cfcecas.ro

Organizarea
programului
Internship
2014
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ORGANIZARE EVENIMENTE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
Tema ediției a VI-a, 20-22 iunie 2014, COACHING ȘI SUPERVIZARE
PROFESIONALĂ ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ
Conferința este organizată de către CFCECAS împreună cu:
 Asociația ASproAS;
 Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorului
Austria;
 Asociația Asistenților Sociali din Austria (OBDS);
 Federația Internațională a Asistenților Sociali, Regiunea Europeană
(IFSW).

Director program și
moderator:
HERBERT PAULISCHIN

Director strategie:
ANA RĂDULESCU

Coordonator organizare:
ADELA ȘETET
www.cfcecas.ro
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ORGANIZARE EVENIMENTE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
Invitat special

Norbert FACKLER
(Germania)

Norbert FACKLER este
expert în supervizare și
coaching, mediere în afaceri,
managementul conflictelor,
formare și certificare în
mediere.

Norbert Fackler a prezentat în plenul conferinței și a condus două
sesiuni de lucru pe tema supervizării (individuale, de grup, în echipă) și a
intervizării. Participanții la conferință au beneficiat de cunoștințe,
aplicații, simulări și studii de caz pe tema supervizării profesionale.

www.cfcecas.ro
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ORGANIZATOR EVENIMENTE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
PREZENTĂRI ÎN PLEN / Experți internaționali
Maria MORITZ (Austria)
Asociaţia Asistenţilor Sociali Austria/IFSW, Membru
în Comitetul Executiv IFSW.
Vincent PAULISCHIN (Austria) - Expert în coaching
și supervizare.

PREZENTĂRI ÎN PLEN / Experți din
România
Lucian CACIAMAC (România)
Expert în supervizare profesională și
coaching.

Invitat special în cadrul conferinței:
Laura VILSAN, Director General al DGASPC Sibiu.
www.cfcecas.ro
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ORGANIZATOR EVENIMENTE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
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Norbert FACKLER – analiza exemplelor de caz și elaborarea soluțiilor;
Maria Moritz – provocări și expectații ale asistenților sociali din partea
comunităților profesionale;
Vincent Paulischin – Metode de bază / introducere și exerciții;
Mihail Brinzea – Asistentul social și mediatorul, parteneri pentru calitate;
Alina COSTIN – Metode de lucru în supervizarea profesională;
Lucian CACIAMAC – Supervizare profesională și coaching – exerciții
aplicative și simulări.
www.cfcecas.ro
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ORGANIZATOR EVENIMENTE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ
SOCIALĂ

Mulțumim echipei de organizare: Adela Șetet - coordonator, Teodora
Petre, Ella Bogeanu și Vlad Cornea.
Mulțumim studenților în
asistență socială care au
contribuit la organizarea
conferinței.

Vă așteptăm în 2015!
www.cfcecas.ro

Raport 2014 /8

PARTENER ÎN ORGANIZAREA DE EVENIMENTE NAȚIONALE DE PROMOVARE

ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI SOCIALE
CFCECAS este PROMOTOR ȘI PARTENER în organizarea
evenimentului de promovare a profesiei și a serviciilor de asistență
socială: ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI SOCIALE.
Evenimentul de promovare a fost organizat în 18 martie 2014
PALATUL PARLAMENTULUI, România
Tema evenimentului: soluțiile asistenței sociale la criza economică și
socială

Evenimentul a fost organizat în 2014 de către ASproAS (www.asproas.ro)
sub egida Federației Internaționale a Asistenților Sociali (www.ifsw.org).

Vă așteptăm în 2015!
www.cfcecas.ro
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ORGANIZAREA SESIUNILOR DE PREGĂTIRE A SPECIALIȘTILOR PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII

SESIUNI DE PREGĂTIRE PENTRU
FURNIZAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE
VOCAȚIONALĂ

În 2014, CFCECAS a organizat 8 sesiuni de pregătire a asistenților
sociali, a psihologilor și a educatorilor pentru furnizarea serviciilor de
consiliere vocațională.
Sesiunile de pregătire a specialiștilor au inclus:
- pregătirea sesiunilor pentru evaluarea potențialului de dezvoltare
profesională;
- orientarea profesională;
- pregătirea stagiilor de practică pentru dezvoltarea competențelor de
muncă;
- pregătirea competențelor sociale;
- pregătirea pentru accesul pe piața muncii și pregătirea pentru
adaptarea la locul de muncă.

www.cfcecas.ro
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ORGANIZAREA SESIUNILOR DE PREGĂTIRE A SPECIALIȘTILOR PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII

SESIUNI DE PREGĂTIRE ÎN METODE DE
EDUCAȚIE NON-FORMALĂ PENTRU COPII ȘI
TINERI
În 2014, CFCECAS a organizat sesiuni de pregătire în METODE DE
EDUCAȚIE NON-FORMALĂ PENTRU COPII ȘI TINERI.

Cursul s-a adresat persoanelor angajate în cadrul serviciilor sociale și de
educație: personalului serviciilor sociale, personalului centrelor
rezidențiale și de zi, personalului centrelor / birourilor de orientare și
consiliere profesională, cadrelor didactice care au responsabilități în
orientarea profesională a copiilor și tinerilor.

Cursul a fost interactiv
și s-a bazat pe
prezentarea și
simularea unui pachet
de metode de
educație non-formală.

Metodele de pregătire
au fost:
exemplificarea,
simularea,
prezentarea,
brainstormig-ul,
studiul de caz.

www.cfcecas.ro
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PROGRAM DE CERTIFICARE SUB EGIDA AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CALIFICĂRI

ORGANIZAREA DE SESIUNI DE
EVALUARE ȘI CERTIFICARE ANC

CFCECAS este Centru autorizat de
către Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC) pentru a evalua și a
certifica acele competențe obținute
pe alte căi decât cele formale.
CFCECAS este Centru autorizat ANC
pentru evaluarea și certificarea a
două ocupații:
- FORMATOR
- CONSILIER VOCAȚIONAL

CFCECAS a elaborat un pachet
de instrumente de evaluare
aprobate de către ANC pentru
evaluarea
competențelor
profesionale
în
domeniul
consilierii vocaționale și formării.
În 2014 CFCECAS a organizat
89 de sesiuni de evaluare a
competențelor profesionale.

www.cfcecas.ro
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ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ

FURNIZARE DE SESIUNI DE SUPERVIZARE
PROFESIONALĂ
CFCECAS a organizat sesiuni de dezvoltare personală, individuale și de
grup, precum și sesiuni de pregătire/analiză pentru identificarea și
diversificarea perspectivelor de intervenție în cazurile de asistență socială.
Supervizarea a fost oferită persoanelor care au dorit să schimbe ceva
important în viața lor personală, profesională sau în serviciul în care lucrau,
să-și îmbunătățească performanțele în activitățile desfășurate și să-și
îmbunătățească relațiile cu ceilalți.

PROGRAMUL DE
SUPERVIZARE VIZEAZĂ
CREȘTEREA
PERFORMANŢELOR
PERSONALE ȘI

PROFESIONALE

CFCECAS a creat următoarele programe de supervizare și de pregătire
a personalului serviciilor sociale:

Supervizare individuală: prelucrarea dificultăților personale și
profesionale ale unei singure persoane în cazurile în care lucrează;
Supervizarea de grup: participanții reflectă împreună asupra
problemelor privind colaborarea, interacțiunea, strategiile de asistență;
Intervizare: supervizare colegială pe baza structurii profesionale a locului
de muncă.
www.cfcecas.ro
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ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE INTERNSHIP 2014

ORGANIZAREA PROGRAMULUI
INTERNSHIP 2014

CFCECAS organizează anual programe
de Internship pentru studenți.
În 2014 CFCECAS a avut un număr de 12
studenți în programul de Internship.

Programul de Internship oferă studenților
posibilitatea de a testa abilitățile și
cunoștințele în condiții reale de muncă, de a
face trecerea de la școală la locul de muncă,
de a lucra într-o echipă și de a dezvolta
competențe pentru o interacțiune eficientă.
Coordonatori program Internshp:
Adela Șetet
Teodora Petre
MULȚUMIM TUTUROR PENTRU IMPLICARE!
FIECARE DINTRE VOI AȚI CONTRIBUIT
PROGRAMULUI CFCECAS DE INTERNSHIP!
www.cfcecas.ro

LA

SUCCESUL
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FURNIZAREA UNUI PACHET COMPLEX DE SERVICII DE SUPORT

SERVICII DE SUPORT PENTRU INTEGRAREA
SOCIALĂ ȘI PE PIAȚA MUNCII

CFCECAS oferă un pachet complex de pregătire pentru integrarea socială și
pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.
Pe lângă:
- serviciul de evaluare a potențialului de dezvoltare profesională și
acces pe piața muncii
- și a cursurilor de calificare profesională acreditate de ANC,
CFCECAS oferă următoarele servicii de suport pentru dezvoltarea
competențelor sociale și a competențelor de muncă:

Serviciul de consiliere vocaţională - rolul unui astfel de serviciu este:
 să asiste persoanele care doresc să îşi găsească un loc de muncă
în procesul de identificare şi accesare a acestuia;
 să îi înveţe pe cei care solicită consiliere cum să se pregătească
pentru a răspunde adecvat solicitărilor pe care le presupune o
viitoare slujbă;
 să îndrume solicitanţii către organizaţiile care sunt interesate de
recrutarea de personal;
 să sprijine beneficiarii să răspundă cu succes sarcinilor de lucru şi
după ce sunt încadrați în muncă.
www.cfcecas.ro
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FURNIZAREA UNUI PACHET COMPLEX DE SERVICII DE SUPORT

SERVICII DE SUPORT PENTRU INTEGRAREA
SOCIALĂ ȘI PE PIAȚA MUNCII
Serviciul pentru dezvoltarea competenţelor sociale şi self-marketing
Scopul unui astfel de serviciu este acela de a sprijini persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă în demersul lor de a-şi dezvolta principalele
competenţe pe care un angajator le solicită în momentul angajării şi de a le
ajuta să se integreze mai uşor într-o echipă de lucru.

Serviciul de consiliere pentru angajatori
Acest tip de serviciu este necesar datorită faptului că pot apărea probleme de
adaptare a persoanei angajate în noua echipă de lucru, respingerea sau
marginalizarea de către colegi, lipsa motivaţiei pentru păstrarea locului de
muncă etc.
Dezvoltarea serviciilor de intervizare
şi supervizare la locul de muncă
Scopul acestui serviciu este de a sprijini
beneficiarul în păstrarea locului de
muncă şi de a obţine performanţe
maxime conform activităţii pe care o
derulează.
Organizarea stagiilor de practică
Stagiul de practică face parte din
procesul de orientare. În perioada
stagiului de practică, persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă au
posibilitatea să identifice şi să decidă
spre ce ocupaţii profesionale se pot
îndrepta pentru găsirea unui loc de
muncă.

www.cfcecas.ro
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AFILIERE LA REȚELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

CFCECAS ESTE PARTE DIN REȚELE
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Începând cu 2014 CFCECAS este membru al
Asociaţiei Patronale a Furnizorilor de Formare
Profesională din România (APFFPR)

În 2014 a continuat afilierea la
rețeaua europeană de
economie socială CEFEC

www.cfcecas.ro
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ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

CFCECAS ACTIV LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Herbert Paulischin, Președintele
CFCECAS a fost Keynote
Speaker, la Conferinţa Globală:
Social Work, Education and Social
Development, Melbourne,
Australia, 9-12 iulie 2014.

Prezentarea domniei sale a fost : Addressing health

inequalities and disadvantage for individuals and
communities
Conferința este cel mai important
eveniment global în domeniul asistenței
sociale, educației în asistența socială și
dezvoltării sociale.

Conferința este organizata către:
- Federația Internațională a Asistenților
Sociali (IFSW);
- Asociația Internațională a Școlilor de
Asistență Socială (IASSW);
- Consiliul Internațional în Bunăstare
Socială (ICSW)
Prezentarea este disponibilă pe blogul CFCECAS:
https://cfcecas.files.wordpress.com/2014/09/melbournekeynote_en_publish.pdf
www.cfcecas.ro
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ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

CFCECAS PROMOTOR DE MODELE DE
BUNĂ PRACTICĂ ÎN EUROPA

The First Global Report
on Social Work and
Social Development:
Promoting Social and
Economic Equalities

CFCECAS a contribuit la Primul Raport în
Asistența Socială și Dezvoltare Socială publicat
de către Federația Internațională a Asistenților
Sociali (IFSW), Asociația Internațională a
Școlilor de Asistență Socială (IASSW) și
Consiliul Internațional în Bunăstare Socială
(ICSW).
Raportul este construit pe exemple de bună
practică în asistența socială din întreaga lume.
Raportul ilustrează contribuția esențială a
asistenților sociali la dezvoltarea socială și
economică.
CFCECAS a contribuit cu două modele de
bună practică - două proiecte strategice
implementate în România - în domeniul
serviciilor pentru persoane cu dizabilități și
serviciilor de pregătire a tinerilor aflați în
penitenciare pentru integrarea socială și pe
piața muncii după eliberarea din penitenciar.

Raportul a fost lansat la Conferinţa Globală: Social Work, Education and
Social Development, Melbourne, Australia, 9-12 iulie 2014 și este disponibil
pe pagina de web: www.ifsw.org.
www.cfcecas.ro
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RECUNOAȘTERE A NAȚIONALĂ

Proiectul nostru - un SUCCES …..MOLIPSITOR!
Proiectul „Îmbunătăţirea accesului
tinerilor aflaţi în penitenciare la
programe de formare profesională şi
integrarea pe piaţa muncii pe
parcursul şi după executarea
pedepsei” a câștigat premiul II la
GALA FONDURILOR
STRUCTURALE.

GALA FONDURILOR STRUCTURALE a fost organizată de către
Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro –
www.proiecte-structurale.ro împreună cu Reprezentanța Comisiei
Europene în Romania.
Proiectul este la a doua recunoaștere. Proiectul a mai fost selectat de către
Ministerul Fondurilor Europene, prin Ernst & Young, în cele mai bune 10
proiecte implementate în România prin fonduri structurale:
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/bi/mfe/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf
Este un proiect important pentru CFCECAS, fiind un concept pe care noi l-am
propus si creat și care a fost implementat cu succes în parteneriat cu echipele
extraordinare ale: Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova; Penitenciarului de
Minori şi Tineri Tichilești; Ministerul Justiţiei/Direcţia Penitenciare Austria;
Federaţia Asistenţilor Sociali din Austria OBDS și Administrația Națională a
Penitenciarelor – beneficiarul proiectului.
Este un proiect care INSPIRĂ și care la acest moment constituie model de
bună practică în Europa în domeniul penitenciarelor pentru tineri. Este un
proiect care arată că în România, în ciuda tuturor obstacolelor putem face
schimbări dacă continuăm să avem oameni competenți, care își iubesc munca.
www.cfcecas.ro
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ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

ARTICOLE, PREZENTĂRI ȘI INTERVIURI PUBLICATE

În 2014 CFCECAS a publicate pe pagina https://cfcecas.wordpress.com/:
ARTICOLE

 Herbert



Paulischin, Addressing health inequalities and
disadvantage for individuals and communities;
Ana Rădulescu: (Auto)evaluarea riscului de victimizare și
răspunsul femeii la violență;
CFCECAS: Cum au răspuns serviciile sociale din Europa la
criza economică?

PREZENTĂRI
 Norbert Fackler – Supervizarea profesională și coaching;
 Maria Moritz - Despre rolul asociaţiilor profesionale în
asistența socială;
 Vincent Paulischin - Primii pași către coaching și supervizare;

INTERVIURI
 Ana Radulescu – Interviu cu jurnalistul Paul STAN – despre
asistența socială în România;



Herbert Paulischin – despre tinerii care execută pedepse privative
de libertate și rolul asistentului social.

www.cfcecas.ro

Raport 2014 /21

ARHIVA PARTENRILOR

23
www.cfcecas.ro
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NE GĂSIȚI PE PAGINILE NOASTRE:
www.cfcecas.ro
https://cfcecas.wordpress.com/

SAU PE PAGINILE DE PROMOVARE:
www.comunicatedepresă.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

www.cfcecas.ro
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