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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, sau 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”: 
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• 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 

• 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!” 

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! 
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ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ ÎN TIMIȘOARA A REȚELEI 

ROOF 

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este gazda celei de-a 

patra Întâlniri Transnaționale organizată în cadrul rețelei de cooperare ROOF. 

Întâlnirea a avut loc online, în perioada 7-8 iunie 2021, și a avut ca 

organizator principal Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, 

partener în rețeaua ROOF. Co-organizator a fost orașul Poznan, iar sprijinul 

logistic a fost asigurat de orașul Ghent (leader de proiect) și expertul URBACT 

din cadrul rețelei. 

 
 

Proiectul ROOF este unul de cooperare teritorială, finanțat prin programul 

URBACT III. Parteneri în rețea sunt orașele Ghent (leader de proiect), Salonic, 

Braga, Timișoara prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, 

Glasgow, Poznan, Odense și Zona Metropolitană Toulouse. În calitate de 

partener în proiect, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este 

responsabilă de participarea la activitățile de la nivel transnațional și de 

organizarea și coordonarea activităților la nivel local, inclusiv a Grupului Local 

URBACT, format din reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale și 

instituții din oraș. ROOF urmărește eradicarea fenomenului lipsei de adăpost 

la nivelul orașelor, prin intermediul unor soluții inovatoare de locuire. De 

interes major pentru membrii rețelei ROOF este trecerea de la gestionarea 

lipsei de adăpost către eradicarea acesteia, prin intermediul unei abordări de 

tip Housing First. Abordarea se concentrează pe două măsuri, întreprinse 

concomitent: (1) se oferă acces rapid la o locuință din comunitate și (2) se 

oferă servicii de sprijin mobile/la domiciliu. În spațiul european, Finlanda a 

reușit să reducă aproape spre zero numărul persoanelor fără adăpost folosind 

această abordare, dar în multe țări europene, printre care și România, este o 

abordare complet nouă. 

Modelul Housing First este foarte dezvoltat în cadrul unor orașe membre ale 

rețelei ROOF, cum ar fi Glasgow și Odense, în curs de implementare și 

extindere în orașele Ghent, Toulouse, Braga, iar unele orașe, cum ar fi 

Salonic, Poznan și Timișoara se gândesc la soluții de a implementa acest 
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model la nivel local împreună cu partenerii lor din cadrul Grupului Local 

URBACT. 

Programul întâlnirii transnaționale a inclus un workshop destinat istoricului 

politicilor publice în ceea ce privește locuirea și persoanele fără adăpost, 

precum și un workshop despre orașe inovative. 

O componentă cheie în cazul orașelor care au dezvoltat cu succes modelul 

Housing First, a fost sprijinul aleșilor locali, alături de accesarea de fonduri la 

nivel național și european pentru a finanța astfel de măsuri. Timișoara are 

ocazia să-și arate spiritul inovator, prin identificarea de soluții pentru 

implementarea în oraș a acestui model, în premieră pentru țara noastră. 
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“ACTIV și INTEGRAT în comunitate!” 

 

În 14 iunie 2021 a fost o primă întâlnire, după multă vreme de pauză, impusă 

de pandemie și de limitele impuse în organizarea evenimentelor; o întâlnire 

prilejuită de un proiect important, aproape de sufletul multora dintre noi, 

pentru că el implică, totodată, și sufletul multor copii și tineri din cadrul 

DGASPC Timiș. Este vorba despre proiectul “ACTIV și INTEGRAT în 

comunitate!” ai cărui beneficiari direcți sunt atât copiii din CRRNC Timișoara, 

CRRNC Lugoj și cei cu măsură de protecție din cadrul CP Găvojdia, cât și 

personalul caselor de tip familial și al centrelor de zi de recuperare și, nu în 

ultimul rând, instituțiile publice și private care ne sunt partenere și reprezintă 

un ajutor de bază în integrarea socio-profesională a acestor adolescenți și 

tineri. 

Peste 60 de reprezentanți ai mai multor instituții și organizații importante din 

județ, dar și ai DGASPC Arad și DGASPC Caraș Severin, au răspuns prezent 

invitației lansate de noi, cu toții fiind dornici să schimbe idei și să discute 

despre experiența lor în ceea ce privește lucrul cu copiii defavorizați și 

integrarea lor socio-profesională. “Mă bucur nespus de mult să văd astăzi, 

aici, atât de mulți parteneri și colaboratori, oameni care, împreună cu noi, au 

ajutat mulți copii să își întindă aripile și să zboare, să își construiască un viitor 

sigur și stabil. Mă bucur mult să văd că întreaga comunitate a înțeles că acești 

copii trebuie sprijiniți, nu blamați, că există, din păcate, destule situații în care 

noi, respectiv voi, suntem și sunteți singurul lor sprijin real. Dar, cel mai mult, 

mă bucur când văd că și adolescenții și tinerii din sistemul de protecție înțeleg 

acest lucru și caută, alături de managerii de caz, de asistenții sociali și de 

ceilalți specialiști din cadrul Direcției, să urmeze cursuri de formare și 

calificare profesională, iar apoi – un loc de muncă pe măsura fiecăruia, un 

start pe drumul către independență și către formarea unei familii”, a declarat, 

în deschiderea evenimentului, doamna Carmen Apostol, director general 

DGASPC Timiș. 

La rândul său, doamna Monica Trușcă, director executiv PDC și coordonator al 

proiectelor instituției, a prezentat evoluția centrelor de plasament din cadrul 

DGASPC Timiș și a evidențiat importanța caselor de tip familial pentru copiii 

din sistemul de protecție a copilului: “Copiii din casele de tip familial sunt 

schimbați, își iubesc casa, se implică în întreținerea ei și sunt de-a dreptul 

fericiți. Chiar dacă legislația nu ne-a ajutat întotdeauna, am găsit mereu 

soluții în favoarea copiilor. Aceste case sunt ideale pentru grupurile de frați 
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mari sau pentru copiii cu dizabilități severe. Iar în acest an, pe lângă casele de 

tip familial existente, vom mai avea una, în Timișoara. O casă venită… din 

partea comunității, respectiv a unei persoane care ne-a sunat și ne-a spus: 

«Vreau să vă donez o casă, iar voi să faceți din cea un cămin pentru copii. Așa 

vom face! Iar peste ani, când poate nu vom mai avea nevoie de case de tip 

familial, le vom folosi pentru prevenție și intervenție, căci este mare nevoie de 

prevenție la nivelul întregului județ.»” 

În 15 iunie 2021, a avut loc o întâlnire similară și la Lugoj, un eveniment la fel 

de important, dat fiind faptul că în zona Lugojului sunt concentrate cele mai 

multe servicii sociale in județul Timiș. 
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5 IUNIE - ZIUA IMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA COPILULUI 

ÎN ROMANIA 

 

În cadrul campaniei "Bătaia nu e ruptă din rai", iniţiată în 2005 de către 

Organizaţia „Salvaţi Copiii” România, a fost propus Parlamentului României 

proiectul de lege privind instituirea zilei de 5 iunie ca Zi împotriva Violenţei 

asupra Copilului în România. Legea a fost votată de către ambele camere ale 

Parlamentului, fiind ulterior promulgată prin decretul nr. 1452 din 28 

decembrie 2006.  

Violenţa asupra copiilor poate fi întâlnită, din păcate, pretutindeni: violenţa 

fizică, neglijarea, abuzul emoțional, abuzul sexual, diferite forme de 

exploatare. 

În județul Timiș, anul 2020, cel al pandemiei, a dus la o creștere a numărului 

de cazuri de abuz asupra copiilor și o creștere, totodată, a numărului cazurilor 

de violență domestică. Astfel, la Telefonul Copilului au fost primite 1269 

sesizări de abuz și neglijare, din care 1018 au fost confirmate, acesta 

reprezentând cel mai mare număr din 2015 și până în prezent. Cele mai multe 

cazuri au fost cele de neglijare – 916 cazuri. Pentru 99 de copii, cea mai bună 

soluție pentru a nu mai avea contact cu mediul abuzator a fost instituirea 

plasamentului în regim de urgență la o altă familie sau la un asistent maternal 

profesionist. 

Tendința crescătoare se menține și în 2021, până la data de 31 mai fiind 

înregistrate 305 de sesizări, dintre care 226 au fost confirmate, 200 de cazuri 

fiind de neglijare a copiilor. 

Pentru a veni în sprijinul victimelor 

abuzurilor, în cadrul DGASPC Timiș 

funcționează Complexul de Servicii pentru 

Intervenție Specializată în Domeniul 

Protecției Familiei și Copilului, care este 

format din: 

➢ Centrul de Intervenţie în Regim de 

Urgenţă pentru Copilul neglijat, exploatat, 

abuzat, părăsit.  

➢ Telefonul copilului 983 
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➢ Compartimentul de Prevenţie şi Intervenţie în Regim de Urgenţă.  

➢ Compartimentul pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei domestice 

➢ Birou Consiliere pentru Copii şi Părinţi 

 

Dat fiind faptul că, cel mai adesea, agresorii au fost, la rândul lor, victime ale 

unor agresiuni, iar lanțul violenței poate fi rupt doar prin consiliere psihologică 

și educație, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, 

cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, a făcut 

demersurile necesare înființării, în cadrul 

DGASPC Timiș, a Centrului de consiliere 

pentru agresori, în cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Timiș, prin proiectul predefinit Sprijin pentru 

implementarea Convenției de la Istanbul în 

România, implementat de către Agenția 

Națională pentru Egalitatea de Șanse între 

Femei și Bărbați. 

Pentru sesizarea tuturor situaţiilor în care sănătatea şi siguranţa unui copil 

este pusă în pericol, DGASPC Timiş a înfiinţat serviciul specializat ”Telefonul 

copilului” - 983. Acest serviciu există în Timişoara din 2003, cu precizarea că 

din octombrie 2005 funcţionează cu program non-stop şi cu echipă gata de 

deplasare în orice moment. Acest număr de telefon poate fi apelat în orice 

moment al zilei, de către orice persoană (adult sau copil) care doreşte să ne 

sesizeze cu privire la situaţia unui copil abuzat, neglijat, aflat în situaţie de 

risc sau în dificultate. 

 

 

”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” 

 

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 
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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 iunie 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: 

➢ un curriculum vitae al solicitantului 

➢ copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului 

Timiș) 

➢ copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite. 

➢ cazier judiciar 

➢ adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat 

de integritate comportamentală) 

➢ 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. 
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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. 

 

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, pot fi obţinute la Biroul 

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

0256-490281, 494030. 

 

 

REȚEAUA DE ECONOMIE SOCIALĂ PRINDE TOT MAI MULT 

CONTUR LA TIMIȘOARA! 

 

În 11 iunie 2021 a avut loc o întâlnire de lucru între mai mulți reprezentați ai 

Consiliului Județean Timiș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Timiș, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș și 

actori din economia socială. 
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Principalele subiecte abordate au fost: 

➢ Dezvoltarea unui mecanism de colaborare a Consiliului Județean Timiș 

cu actorii de economie socială;  

➢ Creșterea nivelului de informare și conștientizare privind economia 

socială în rândul consumatorilor, producătorilor, funcționarilor publici, 

reprezentanților mediului de afaceri, tinerilor și a altor categorii de 

populație din județul Timiș;  

➢ Achiziții publice responsabile/rezervate organizate de către CJT și 

instituții subordonate. 

În perioada următoare, ne propunem organizarea unor întâlniri similare și cu 

alți actori instituționali. 
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26 IUNIE 2021 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 

 

În fiecare an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (United 

Nations Office on Drugs and Crime – U.N.O.D.C.) coordonează campania 

globală de marcare a Zilei Internaţionale împotriva consumului şi traficului 

ilicit de droguri propunând diverse teme, adaptate problematicii drogurilor la 

nivel mondial, în scopul conștientizării problemelor majore pe care drogurile 

ilicite le reprezintă pentru societate și pentru a căror rezolvare este nevoie de 

o colaborare strânsă între organizațiile guvernamentale și societatea civilă. 

Mesajul campaniei din acest an „Contribuie la o informare corectă! Poți salva 

vieți!” îndeamnă atât instituțiile publice, ONG-urile cu atribuții în domeniu, cât 

și pe fiecare individ în parte să promoveze informarea în ceea ce privește 

drogurile și efectele acestora din surse oficiale și care au la bază evidențe 

științifice. 

În acest scop, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș a 

organizat în 26 iunie 2021 o întâlnire tehnică cu o parte din reprezentanții 

autorităților administrației publice locale, având ca subiect propunerea de plan 

local de implementare a Strategiei Naționale în Domeniul Drogurilor 2021 - 

2025. 

Discuțiile și dezbaterile pe marginea propunerilor, pentru Planul de Acțiune de 

la nivelul județului Timiș, vor continua și în perioada următoare, la Timișoara. 
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O altă activitate pentru marcarea Zilei Internaționale împotriva consumului și 

traficului ilicit de droguri - 26 iunie 2021, a fost activitatea derulată de 

specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș, în 

parteneriat cu Penitenciarul Timișoara, la Colegiul Tehnic “Emanuil 

Ungureanu” Timișoara. 

Cine putea să vorbească mai bine despre riscuri, consecințe, despre durerea și 

suferința pe care le aduc drogurile, decât cei care astăzi, sunt în penitenciar, 

unde își ispășesc pedeapsa pentru diferite infracțiuni la regimul drogurilor. 

Povestea lor, suferința și regretul lor pot fi surse de schimbare, pot fi lecții de 

viață, din care sperăm să învățăm cu toții. 

Mulțumim tinerilor privați de libertate pentru curajul de a fi vulnerabili. 

 

În același context al marcării Zilei Internaţionale împotriva consumului şi 

traficului ilicit de droguri - 26 iunie, s-a derulat și proiectul județean 

„Libertate, nu captivitate” la Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga” 

din Timișoara, alături de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Centrul 

Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara și partenerii 

locali din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Gruparea de 

Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara. 

Mesajul pentru 26 iunie, din acest an, „Contribuie la o informare corectă! Poți 

salva vieți !”, aduce în prim plan nevoia de a ne informa corect, din surse 
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oficiale, surse care au la bază evidențele științifice. Fiecare dintre noi putem 

contribui la o informare corectă. 

Mesajul specialiștilor antidrog din Timiș este: CONTRIBUIE și TU, și TU poți 

salva VIEȚI, o poți face prin artă, muzică, dans, mișcare și sport dar mai ales 

prin CREATIVITATE. 

Atunci când suntem creativi, o parte a creierului nostru se activează și ne 

duce spre o lume diferită. Creativitatea nu înseamnă doar să fii diferit: 

înseamnă să faci din „simplu” – „ceva nemaipomenit de frumos”. Creativitatea 

înseamnă o punte între TRECUT – PREZENT – VIITOR. 

Creativitatea înseamnă libertate, și despre toate acestea a fost proiectul 

„Libertate, nu captivitate”. 

 



 

IUNIE 2021 

 

www.asistenta-sociala.uvt.ro  Pagina   │   16 
 

ANUNȚURI 
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Prima Conferință Internațională Virtuală „Asistența socială prin ochii 

tinerilor cercetători”, 1-2 iulie 2021 

 

 

În perioada 1-2 iulie 2021, Departamentul de Asistență Socială din 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

găzduiește Prima Conferință Internațională Virtuală „Asistența socială prin 

ochii tinerilor cercetători” (THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ”SOCIAL 

WORK, THROUGH THE EYES OF YOUNG RESEARCHERS” VIRTUAL 

CONFERENCE), împreună cu partenerii științifici: Departamentul de Asistență 

Socială al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială (Cluj Napoca, Reșița); Departamentul de Sociologie și Asistență 

Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe 

Politice Sociale (Iași) și Departamentul de Asistență Socială al Universității din 

București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. 

Scopul conferinței este de a reuni tineri cercetători din întreaga lume pentru a 

prezenta și a discuta noile tendințe în domeniul asistenței sociale. Salutăm 

studenții internaționali în domeniul asistenței sociale de la nivelurile de 

licență, masterat și doctorat, precum și mentorii acestora, cercetători și 

profesori. 

Conferința este găzduită online pe platforma Google Meet, începând de joi, 1 

iulie 2021, ora 10:00, unde sunt așteptați peste 200 de participanți. Pe lângă 

cele două sesiuni plenare, programul conferinței include opt sesiuni de 

prezentări ale rezultatelor științifice a peste 50 de lucrări, în limbile română, 

engleză și franceză și este disponibil la https://asistenta-

sociala.uvt.ro/icsw2021 

https://asistenta-sociala.uvt.ro/icsw2021
https://asistenta-sociala.uvt.ro/icsw2021
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Anunț angajare Fundația „Pentru Voi” 

 

Fundatia “Pentru Voi”, furnizor acreditat 

de servicii sociale pentru adulti cu 

dizabilitati intelectuale, angajeaza: 

 

1. Ajutor de bucatar/Lucrator 

bucatarie: 

 - program: 8h/zi L-Vi  

Atributii:  pregatire materii prime 

conform meniu, spalat vase, curatenie 

bucatarie, spatii de pregatire si 

depozitare materii prime  

Cerinte: - studii generale  

Experienta in domeniu constituie un 

avantaj 

 

2. Pedagog social la centrele de zi pentru adulti cu dizabilităţi: 

 - program: 8h/zi L-Vi  

Cerinţe: -- absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat  

 

3. Infirmier(a)/Ingrijitor(Ingrijitoare), la centrul de zi "Ladislau Tacsi" pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi intelectuale severe! 

 - program: 8h/zi L-Vi 

 Cerinţe: -- minim 8 clase  

CV-urile se depun la sediul Fundaţiei situat pe str. Anton Bacalbaşa nr. 69-

65A sau la adresa de e-mail: angajari@pentruvoi.ro 

Persoana de contact este Angelia Man, telefon 0256228062. Doar persoanele 

selectate vor fi contactate. 
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Anunț angajare LOGS Grup de Inițiative Sociale din Timișoara 

 

Angajam Coordonator Inițiative Sociale 

LOGS – Grup de Inițiative Sociale din Timișoara angajează 1 persoană cu 

abilități de coordonare, vorbitor de limba engleză și cu competențe 

interculturale pentru poziție part-time între orele 10.30 – 15.30, de Luni până 

Vineri pentru activități sociale la Casă LOGS. 

Nu contează experiența, ci entuziasmul și orientarea către oameni. 

Prima etapă de selecție: Trimite-ne CV tău și 1 video de maxim 2 minute 

despre experiență ta și aptidudinile tale, motivație și așteptările pe WhatsApp 

la 0765.861.888.  

Termen limita 10.06.2021.  

Salar net: 1.000 Ron 

Perioada determinată: 6 luni.  

Mai multe info despre munca noastră pe 

https://www.facebook.com/LOGSGrupDeInitiativeSociale 

 

 

https://www.facebook.com/LOGSGrupDeInitiativeSociale
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