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Ziua Mondială a Asistenței Sociale, organizată sub egida Națiunilor Unite, este marcată la 17
martie 2020. Tema din acest an este ''Promovarea Importanței Relațiilor Umane''.
Acesta este al doilea și ultimul an în care sărbătorim această temă. De altfel, în 2020 se încheie
ciclul de 10 ani ai Agendei Globale de Asistență Socială. Raportul global, dar și următoarea
perioadă a Agendei Globale de Asistență Socială (2020-2030) vor fi prezentate la Conferința
Globală de Asistență Socială din Canada, Calgary.
Această zi este dedicată pe de o parte recunoașterii impactului serviciilor sociale în creșterea
calității vieții oamenilor și nevoia de investiție în suportul acordat oamenilor; iar pe de altă parte
este o oportunitate de a arăta nevoile practicienilor și dificultățile cu care se confruntă în
oferirea suportului.

Știm deja că, dată fiind structura socio-economică, societățile moderne nu pot
progresa economic și social dacă o parte importantă din populație trăiește în
sărăcie și nu are capacitatea de a contribui la creșterea economică și echilibrul
social.
Lipsa competențelor și a resurselor care să le permită participarea completă la o viață socială
și economică le afectează funcționarea socială. Condiția este aceea ca serviciile sociale să aibă
capacitatea de a-i ajuta pe oameni să găsească și să aplice soluții eficiente la problemele cu care

se confruntă, astfel încât să devină angajabili și să facă față cerințelor pieței muncii. Țările care
au dezvoltare economică și socială și asigură calitatea vieții oamenilor au un sistem de servicii
sociale bine dezvoltat și o prezență recunoscută a intervenției asistentului social.
Organizațiile de profil din întreaga lume marchează această zi prin diferite manifestări menite
să crească gradul de conștientizare la nivelul guvernelor și comunităților asupra contribuțiilor
semnificative ale profesiei de asistent social.
Decizia privind abordarea și modalitatea de structurare a sistemului de asistență socială este la
nivel politic. Asistenții sociali pot să arate care sunt cele mai eficiente modalități de răspuns a
serviciilor sociale și pot să propună și să solicite modificări și ajustări ale direcției asistenței
sociale pentru a răspunde adecvat nevoilor oamenilor. Ziua Mondială a Asistenței Sociale este
creată pentru acest scop.
În România, asistenții sociali au făcut demersuri publice prin care au cerut recunoașterea
profesiei de asistent social în legislația modificată în ultimul an. Acest aspect este absolut
necesar pentru a oferi oamenilor suportul profesionalizat de care au nevoie. Dacă nu oferim
oamenilor intervenția necesară pentru a produce schimbări în viața lor, atunci nu putem să ne
așteptăm ca ei să reușească în demersurile de integrare și adaptare la lumea economic și socială
aflată în permanentă schimbare. Dacă abordarea politicilor sociale nu este adaptată, oamenii
care ar putea să contribuie la economia națională, nu intră pe piața forței de muncă, ci rămân
blocați în servicii care nu au capacitatea să îi ajute.
Pentru a crește capacitatea societății de a dezvolta servicii sociale adecvate nevoilor oamenilor
și pentru a face investiții sustenabile și de durată în serviciile sociale, ASproAS (www.asproas.ro)
împreună cu CFCECAS (www.cfcecas.ro) lansează în fiecare an, de Ziua Mondială a Asistenței
Sociale, ORA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ în școli și licee. Acest proiect are menirea de a ajuta elevii
să înțeleagă rostul serviciilor sociale și să îi pregătească pentru a utiliza în cel mai eficient mod
suportul asistentului social și al serviciilor sociale. În clase avem trei categorii de elevi; cei care
vor avea nevoie de suportul asistenților sociali, cei care vor investi în servicii sociale (prin taxe
și alte resurse personale) și cei care vor furniza servicii sociale prin alegerea oricărei profesii
care este acum parte din echipa de intervenție a serviciilor sociale (asistenți sociali, psihologi,
juriști, educatori, manageri, etc). Parteneri din domeniul public și privat s-au alăturat acestui
program.
Anul acesta, ORA de ASISTENȚĂ SOCIALĂ a fost adaptată la un public mai larg. Astfel, pe lângă
ORA de ASISTENȚĂ SOCIALĂ furnizată în școli și licee, asistenții sociali au transformat într-o ORĂ
despre ASISTENȚA SOCIALĂ pe care să o petreacă cu membrii Parlamentului României sau cu
specialiști din domenii în care asistentul social lucrează în echipele interdisciplinare.
Pentru informații suplimentare ne puteți urmări pe paginile noastre de web.

