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PREMIUL PROFESOR E-TARE ACORDAT ÎN CADRUL GALEI 

PROFESORULUI BOLOGNA PENTRU DOUĂ CADRE 

DIDACTICE DE LA DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

 

În seara zilei de 30 mai 2021, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Galei 

Profesorului Bologna, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România, lector univ. dr. Loredana Marcela Trancă și lector 

univ. dr. Mariana Carmen Stanciu, de la Departamentul de Asistență Socială 

din Universitatea de Vest din Timișoara au obținut premiul de PROFESOR E-

TARE. 

Care este portretul unui Prof Tare? 

Profesorul Bologna sau Proful Tare este „orice dascăl care depăşeşte graniţele 

disciplinei pe care o predă şi găseşte căi inedite pentru a se apropia de 

studenţi. Este cel care le câştigă prezenţa, respectul şi atenţia prin 

creativitatea metodelor de predare, prin jovialitatea şi uşurinţa cu care se lasă 

înţeles, prin darul oratoriei şi răbdare. Mai presus de orice, Proful Tare 

conştientizează responsabilitatea pe care şi-a asumat-o şi inspiră încredere, 

motivând studenţii să devină adevăraţi profesionişti în domeniul pe care îl 

aleg”, conturează cei de la ANORS portretul Profului Tare. 

În contextul digitalizării învățământului, în 2021 Proful Tare devine Proful 

E-Tare.  

Ce este un Prof E-Tare? „Este cel care a reușit în întregul context pandemic 

să utilizeze tehnologia pentru a asigura un învățământ interactiv și cu 

adevărat centrat pe student, să folosească platforme diferențiate în funcție de 

modul de lucru și să organizeze în condiții optime și obiective modalitatea de 

desfășurare a evaluării”, specifică reprezentanții ANOSR. 

 

https://fb.watch/5QmFzSkTun/ 

 

https://fb.watch/5QmFzSkTun/
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ANIVERSARE 20 ANI MASTERAT ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

SPIRITUALITATE (PASCV) 

 

Miercuri, 12.05.2021, Departamentul de Asistență Socială din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara a celebrat 20 de ani de la înființarea 

masteratului PRACTICA ASISTENȚEI SOCIALE CENTRATĂ PE VALORI 

(PASCV), denumirea inițială a programului masteral fiind PRACTICA 

ASISTENȚEI SOCIALE ORIENTATĂ SPIRITUAL (PASOS).  

La eveniment au participat actualii masteranzi, cadre didactice din UVT, 

parteneri din străinătate, precum și alumni. Invitații speciali la acest 

eveniment aniversar au fost dl prof. univ. dr. Viorel Prelici , fondatorul 
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Departamentului de Asistență socială din Universitatea de Vest din Timișoara 

și al programului masteral PASOS și dl prof. dr. theol. Dr. phil. Thomas 

Schirrmacher, cadru didactic asociat și principalul partener extern al 

programului PASCV, secretar general al Alianței Mondiale Evanghelice.   

Programul își propune formarea de profesioniști capabili să ofere asistență 

socială și spirituală într-un mod integrativ și se adresează absolvenților de 

studii universitare (indiferent de domeniul licenței) care doresc să dezvolte 

competențe profesionale în domeniul asistenței sociale, teologiei și consilierii, 

cu focalizare asupra relației dintre asistența socială și spiritualitate. Activitatea 

didactică se desfășoară modular, cu precădere sâmbăta, corpul didactic fiind 

format din titulari ai Departamentului de Asistență Socială al UVT, precum și 

specialiști de prestigiu de la alte universități din țară și străinătate. 

Datorită caracterului interdisciplinar al programului, absolvenții beneficiază de 

o gamă largă de posibilități de încadrare în muncă, atât în instituții de stat 

(primării, școli, penitenciare), cât și în ONG-uri sau instituții religioase.  

Încă de la începuturile programului PASOS, Centrul de Educaţie Creştină şi 

cultură Contemporană Areopagus a sprijinit funcţionarea sa prin facilitarea 

contactului cu cadre didactice asociate (din ţară şi străinătate), prin servicii de 

bibliotecă, burse de studii pentru studenţi etc. Todotadă, Centrul Areopagus a 

avut plăcerea de a găzdui diverse activităţi didactice sau sociale asociate cu 

programul universitar. În 2021 Centrul Areopagus din Timișoara oferă 

cursanților de la acest program masteral: 10 burse de studiu, acoperind 50% 

din taxa de studii (pentru studenți în regim cu taxă); sală de lectură, 

bibliotecă specializată, resurse bibliografice gratuite pe anumite teme 

specifice, consultanță și suport specializat pentru studenții care se confruntă 

cu dificultăți sociale sau nevoi speciale. 

Diverse alte ONG-uri şi instituţii de cult şi-au deschis cu entuziasm uşile 

pentru colaborarea cu programul PASOS. Mulţumim în mod special acelor 

organizaţii care ne-au sprijinit în activitatea de practică şi de cercetare 

desfăşurată de către studenţii PASOS! 

Printre alumni de succes ai acestui program masteral se numără profesioniști 

de vârf, care, la ora actuală, își desfășoară activitatea în numeroase domenii 

profesionale, atât în țară cât și în străinătate. 

Mai multe detalii despre PASCV puteți accesa la: https://valori.areopagus.ro/ 

 

https://valori.areopagus.ro/
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MITURI ȘI REALITĂȚI ÎN PROBLEMATICA ACTUALĂ A 

ASISTAȚILOR SOCIALI DIN ROMÂNIA 

 

Marți, 18 mai 2021, sociologul Gelu Duminică a fost invitatul Departamentului 

de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, 

Universitatea de Vest din Timișoara cu o prelegere pe tema MITURI ȘI 

REALITĂȚI ÎN PROBLEMATICA ACTUALĂ A ASISTAȚILOR SOCIALI DIN 

ROMÂNIA. 

Gelu Duminică este doctor în sociologie, cadru didactic asociat al Facultății de 

Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, director executiv al 

Agenției Împreună, activ în societatea civilă de 21 de ani, fiind una dintre 

principalele voci naționale, care reprezintă minoritatea romilor. 
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REZULTATELE CONCURSULUI „OLIMPIADA DE ALTRUISM” 

EDIȚIA 2021 

 

După deliberări intense, comisia de jurizare a Olimpiadei de Altrusim - Ediția 

2021, a decis premianții concursului din anul acesta. Iată mesajul comisiei de 

jurizare: 

„În primul rând, am dori să menționăm că am fost de-a dreptul impresionați 

de gradul de maturitate cu care participanții au abordat tema ediției de anul 

acesta a concursului (cum arată o societate mai bună, mai dreaptă, mai 

coezivă și mai incluzivă și cum își pot aduce ei contribuția la dezvoltarea 

acestei societăți). Candidații au demonstrat o profunzime a gândirii și o 

sensibilitate sufletească deosebite, abordând subiecte diverse și pline de 

substanță privind semnificația unor concepte fundamentale (bine, rău, justiție, 

egalitate etc.) și rolul educației în clarificarea acestora, s-au aplecat asupra 

unor aspecte privind protecția mediului și importanța unei vieți sustenabile, 

deopotrivă plină de grijă față de natură, dar și față de membrii societății aflați 

în situații de dificultate.  

Poate cel mai impresionat aspect dintre toate a fost faptul că elevii 

participanți la concurs au prezentat nu doar soluții concrete la provocările 

lumii contemporane, ci și modele de implicare personală în îmbunătățirea 

vieții sociale, experimentate chiar de ei, prin intermediul unor activități de 

voluntariat și acțiune civică. Dragi elevi, cu toții aveți adânca noastră 

apreciere pentru modurile frumoase și elegante în care se structurează 

personalitățile voastre, în plină dezvoltare!  

 

Fiind, însă, un concurs, ne-a revenit de asemenea dificila misiune de a realiza 

un clasament al candidaturilor primite. Iată, deci, premianții acestei ediții a 

„Olimpiadei de Altrusim”: 

• Premiul I: Peța Bianca-Florentina, elevă în clasa a XII-a la Liceul 

de Arte „I. Șt. Paulian”, din localitatea Drobeta-Turnu Severin, jud. 

Mehedinți  

• Premiul al II-lea: Darap Aurelia-Daniela, elevă în clasa a XII-a la 

Colegiul Național Gh. Țițeica, din localitatea Drobeta-Turnu Severin, 

jud. Mehedinți 
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• Premiul al III-lea: Tereche Bianca-Maria, elevă în clasa a XII-a la 

Liceul Tehnologic Dimitrie Filişanu, din localitatea Filiaşi, județul Dolj 

• Mențiune: Cotoară Dragoș Vasile, elev în clasa a XII-a la Colegiul 

Național „Titu Maiorescu”, din localitatea Aiud, județul Alba 

• Mențiune: Toadere Raluca Iasmina, elevă în clasa a XII-a la 

Colegiul de Arte Sabin Drăgoi, din localitatea Arad, județul Arad 

• Mențiune: Ceapoi Maria, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Ion 

Luca, din localitatea Vatra Dornei, județul Suceava 

 

Dragi participanți, vă mulțumim tuturor pentru interesul arătat provocării 

noastre!  

Vă încurajăm să continuați minunatele acțiuni de implicare în viața comunității 

și vă dorim și pe viitor multe satisfacții profesionale și personale!” 

De asemenea, dorim să vă anunțăm că, în perioada 1-4 iunie 2021, fiecare 

participant va primi pe e-mail diploma care atestă participarea sa la acest 

concurs. Ocupanții locurilor 1-3 vor fi contactați individual pentru a stabili cum 

vor proceda pentru a intra în posesia premiilor.  

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la concurs și la rezultatele 

acestuia, nu ezitați să ne contactați la adresa de email elena.baciu@e-uvt.ro. 

Vă dorim tuturor mult success la bac și vă așteptăm la admitere la 

specializarea #Asistență Socială! 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena.baciu@e-uvt.ro
https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2021/05/afis_as_2021.jpg
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ YOUTALKS 

PROTECȚIA COPILULUI DUPĂ 30 DE ANI 

 

Asociația YouHub Association România și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara a organizat în 

perioada 24-26 mai 2021, Conferința Națională YOUTALKS – Protecția 

copilului după 30 de ani. Conferința a avut scopul de a constitui un cadru de 

comunicare a celor mai relevante rezultate ale cercetării științifice realizate de 

participanți, un spațiu al ideilor și dialogului, al spiritului inovator și al 

creativității în educație, cercetare și cunoaștere din domeniul protecției 

copilului. 

Prin intermediul acestui eveniment, organizatorii și-au propus să genereze un 

spațiu de discuție și participare a tinerilor, profesioniștilor din serviciile publice 

și private, alături de reprezentanți ai autorităților naționale și județene, cadre 

didactice universitare și cercetători, doctoranzi și reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale, naționale și internaționale, care să: 

• abordeze posibile direcții de acțiune în sprijinul tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecție a copilului; 

• susțină participarea copiilor și a tinerilor la dialogul constant și structurat 

cu instituțiile și organizații de profil naționale și internaționale; 

• mobilizeze participarea și angajamentul tuturor participanților prin 

semnarea unui document de asumare privind implementarea soluțiilor 

identificate propuse de participanți. 

Programul conferinței a cuprins atât prezentări în plen pe tematici specifice 

protecției copilului, dar și o serie de workshop-uri cu tematici subordonate. 

Andreeas Novacovici, asistent social, președinte al Consiliului Tinerilor 

Instituționalizați și președinte al Asociației YouHub Association România este 

Alumni al Departamentului de Asistență Socială din Universitatea de Vest din 

Timișoara, un activist pentru drepturile omului, în special în domeniul 

protecției drepturilor copiilor și tinerilor abandonați și instituționalizați. 
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CONFERINȚĂ DE FINALIZARE STAGII PRACTICĂ LA 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE ORGANIZATĂ 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII - 

VECTORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR” 

 

 

Conferința de finalizare a stagiilor practică la Facultatea de Sociologie și 

Psihologie, organizată în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul 

învățământului terțiar”, în cadrul subactivității 4.4. Organizarea de stagii de 

practică la angajator cu studenți si cadre didactice a fost organizat on-line, pe 

platforma Google meet, în data de 14 mai, începând cu ora 10:00. 

Scopul evenimentului a vizat marcarea finalizării celei de-a doua ediții a 

stagiilor de practică efectuate de către studenții Facultății de Sociologie și 

Psihologie (specializările Asistență Socială și Psihologie) în cadrul proiectului 

„Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”. 

La eveniment au participat în total 35 de persoane, dintre care: 5 

reprezentanți ai partenerilor sociali (Experți practicieni în cadrul proiectului), 4 

membri ai echipei de implementare a proiectului și 26 de studenți implicați în 

stagiile de practică. 
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Agenda evenimentului a inclus: prezentarea generală a rezultatelor obținute 

în cadrul stagiului, inclusiv un montaj video cu imagini din timpul stagiului și 

un testimonial al studenților, analiza rezultatelor evaluării gradului de 

satisfacție a celor implicați în stagiu (studenți și parteneri sociali) și prezentări 

susținute de către fiecare reprezentant al partenerilor sociali privind modul în 

care au organizat activitatea de stagiu și obiectivele urmărite în cadrul 

acesteia. 

Ultima parte a conferinței a fost una interactivă, în care studenții au furnizat 

feedback și impresii generale privind utilitatea stagiilor de practică în 

pregătirea lor pentru piața muncii.  Studenții au apreciat implicarea și 

disponibilitatea experților practicieni în pregătirea lor practică, au comparat 

așteptările lor cu privire la profesiile pentru care se pregătesc cu realitățile 

observate în cadrul stagiului, declarând că au avut ocazia să înțeleagă mult 

mai bine rolul profesioniștilor din organizațiile în care au activat, precum și 

logica procesului de selecție utilizat de către organizații în recrutarea de 

personal. 

Participanții și-au declarat un nivel crescut de satisfacție privind modul de 

desfășurare a stagiilor, iar reprezentanții partenerilor sociali au menționat că 

doresc continuarea acestei experiențe și în anii universitari viitori. 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea ”Ştefan cel Mare” 

din Suceava (Lider de proiect), Universitatea din Piteşti (Partener) şi 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener), în perioada februarie 

2019 - august 2021. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Educație și 

competențe”. Valoarea totală a proiectului este de 5.913.896,21 lei, din care 

valoarea contribuţiei Fondului Social European este de 5.026.811,79 lei, 

valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar 

contribuţia partenerilor este de 118.278,01 lei. 

Coordonator proiect la nivelul UVT, 

Conf. univ. dr. Baciu Elena-Loreni 
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CURS DE FORMARE A ASISTENŢILOR MATERNALI 

PROFESIONIŞTI ORGANIZAT DE DGASPC TIMIȘ 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, partener în 

cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania 

de recrutare și identificare de persoane interesate să exercite profesia de 

asistent maternal profesionist. 

Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 

organizează un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. 

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile 

legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, 

creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe 

care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. 

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare 

la DGASPC Timiș. Cererile pot fi depuse la Registratura DGASPC Timiș 

pe tot parcursul lunii mai 2021 (intervalul de lucru cu publicul este de 

luni până vineri, între orele 9.00 -12.00). De asemenea, acestea pot fi 

transmise prin poștă, cu confirmare de primire (DGASPC Timiș, Piața 

Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș) sau scanate și transmise 

prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau 

dgaspctm@gmail.com.  

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent 

maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe conform 

prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019  pot fi descărcate de pe site-ul 

DGASPC Timiș (secțiunea Formulare) La cererea de evaluare vor fi anexate: 

a) un curriculum vitae al solicitantului 

b) copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș) 

c) copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite. 

d) cazier judiciar 

e) o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat 

de integritate comportamentală) 

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
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f) adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, 

infecto-contagioase sau psihice. 

În urma depunerii cererii, angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua 

o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul 

acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o 

evaluare psihologică. 

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare 

profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal 

profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document. 

Cursurile de formare profesională vor fi  organizate, cu respectarea tututor 

normelor de prevenție și siguranță,  la sediul DGASPC Timiș și au o durată de 

minim 60 de ore. 

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

• să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a 

obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea 

copiilor pe care îi vor primi în plasament;  

• să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de 

preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv 

pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;  

• să aibă minim studii medii absolvite - cu diplomă. 

 

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele 

care: 

• au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 

pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;  

• au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat 

abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;  

• suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice. 
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Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, pot fi obţinute la Biroul 

Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 

0256-490281, 494030. 

BIROUL COMUNICARE, REGISTRATURA, RELAŢII CU PUBLICUL 

 

 

CAMPANIE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE ÎN RÂNDUL 

STUDENȚILOR LA ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA CU PRIVIRE LA 

PROBLEMATICA CONSUMULUI DE TUTUN, ALCOOL ȘI 

DROGURI, CU OCAZIA ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN,  

31 mai 2021 

 

Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie din Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Centrul 

de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș (CPECA) a organizat cu 

ocazia Zilei Mondiale Fără Tutun a doua ediție a campaniei de informare și 

educare a studenților de la specializarea asistență socială cu privire la 

problematica consumului de tutun, alcool și droguri și a rolului asistentului 

social în prevenirea şi reducerea riscurilor provocate de consumul acestora, 

precum și în asistența integrată a consumatorilor.  

Acțiunea este dedicată marcării Zilei Mondiale Fără Tutun, celebrată anual la 

31 mai, încă din 1987, când Organizația Mondială a Sănătății a lansat această 

inițiativă.   

În cadrul evenimentului, organizat în format online sincron, specialiștii CPECA 

Timiș, Andreea Canea (asistent social) și dr. Liliana Abrudan (medic) au 

provocat la dezbateri studenții din anul I, viitori asistenți sociali, contribuind la 

înțelegerea rolului asistentului social care își desfășoară activitatea cu 

consumatorii de substanțe.  

„Această a doua ediție a marcării Zilei Mondiale fără Tutun, organizată 

împreună cu CPECA Timiș, reprezintă un bun prilej de a responsabiliza 

studenții să contribuie la diverse acțiuni de prevenire a consumului de tutun, 

alcool sau droguri în rândul tinerilor și de a le face cunoscute atribuțiile și 

responsabilitățile unui specialist în asistență socială. Sub supervizarea 
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specialiștilor din cadrul CPECA Timiș, studenții noștri au posibilitatea de a se 

forma din punct de vedere practic în domeniul prevenirii, evaluării și consilierii 

antidrog, în cadrul stagiilor de practică sau participând în calitate de voluntari 

la diversele proiecte implementate de CPECA, iar această acțiune le-a deschis 

orizontul privind aceste oportunități”, a declarat lector univ. dr. Loredana 

Trancă, coordonator al acestei campanii.  

Informații de background:  

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiş este 

structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog şi are ca responsabilitate 

implementarea politicilor publice în domeniul antidrog în judeţul Timiş, având 

în componenţă specialişti în domeniul politicilor antidrog, prevenire şi 

asistenţă.  

Departamenul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din 

Timișoara este principalul furnizor de formare profesională acreditată din 

zona de Vest a României pentru specializarea Asistență socială și oferă celor 

care doresc să se specializeze în acest domeniu posibilitatea de a se înscrie la 

ciclul I – licenţă (cursuri la zi sau la distanţă), ciclul II – masterat sau ciclul III 

– doctorat. 

 

Pentru mai multe informații despre:  

Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Timiș, accesați: 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-

Antidrog-Timis-1460324530935818/.  

Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din 

Timișoara, accesați https://asistenta-sociala.uvt.ro/. 

 

 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Timis-1460324530935818/
https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Timis-1460324530935818/
https://asistenta-sociala.uvt.ro/
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DIVERSE 

 

 

https://asistenta-sociala.uvt.ro/icsw2021 

 

https://asistenta-sociala.uvt.ro/icsw2021
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Oameni minunați susțin LOGS iar serviciile noastre se extind.  

Căutăm: 

- 1 Lector de limba română cu pasiune și entuziasm pentru activități 

pedagogice non-formale de predare a limbii române la migranți din România, 

de toate vârstele. Experiență sau studiile pot fi înlocuite cu dechidere spre nou 

și mult entuziasm și vibe pozitiv   

- 1 Asistent Social căruia să îi pese cu adevărat de alții. Avem nevoie de o 

persoană cu empatie, dedicare și cu abilități de muncă în echipa. Absolvenți 

sau studenți la Asistență Socială / Psihologie sunt bineveniți în echipa noastră.  

LOGS este o organizație grass-roots cu zeci de voluntari implicați în inițiative 

comunitare locale. Mai multe despre noi aici: https://grupullogs.ro/despre-

logs/ 

Primul pas este să ne trimiți 1 CV și 1 video de maxim 2 minute cu descrierea 

ta, motivație și experiență pe WhatsApp la 0765.861.888, până pe 5 Iunie 

2021, ora 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grupullogs.ro/despre-logs/
https://grupullogs.ro/despre-logs/
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