
CURS FORMARE PENTRU 
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Organizarea cursului
21-22 octombrie, 5-6 și 12-13 noiembrie

6 zile (48 ore) de formare teoretică şi practică

Taxa de participare: 1.000 lei (oferim reduceri)

*Taxa cursului include suportul de curs, cheltuielile 
legate de examen și pazele de cafea
**Costul cursului de formare, autorizat CNFPA, 
se deduce din impozitul pe profit/venit 
Conform OG 129/2000, republicată

Locaţia: Bucureşti, str. Occidentului 44, 
sector 1
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Acest curs se adresează asistenţilor sociali cu studii 
universitare în asistentă socială şi are un pronunţat 
caracter aplicativ (reprezentanţi ONG și reprezentanţi ai 
autorităţilor publice)

Tipul de certificat obţinut: Certificat de absolvire al MMSSF 
și MEC

Domeniul ocupaţional: Sănătate şi asistenţă socială

Denumirea ocupaţiei: Asistent social nivel superior

Denumirea conform SO: asistent social prevenirea 
abandonului și reintegrare

Tipul programului: perfecţionare

COR 244601

În contextul unei societăţi în criză și a unor comunităţi fără repere clare și 
viabile, munca asistentului social este una dintre cele mai importante 
pentru individ, dar mai ales pentru individul în dificultate. 
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Aprofundarea semnificativă a cunoștinţelor și abilităţilor în 
domeniul asistenţei sociale

Aptitudini aplicabile imediat în activitatea profesională

Un studiu de caz elaborat și realizat conform cerinţelor 
profesionale din domeniu

6 zile (48 ore) de formare teoretică şi practică

Certificat de perfecţionare CNFPA pentru ocupaţia de asistent 
social (COR 244601)

Absolvenţii vor putea beneficia în mod gratuit de biblioteca  de 
specialitate a FICF care numără peste 2300 de titluri

Reduceri la alte cursuri ale FICF, precum și la serviciile de 
consultanţă și supervizare

*La sfârşitul cursului, va avea loc o evaluare, realizată de experţii 
CNFPA, iar prin promovarea examenului, se obţine o diplomă 
recunoscută de către MMSSF şi MECT.

**Programul de formare este absolvit dacă cursantul participă la 
cel puţin 80% din programul cursului. 

Ce obţin participanţii? 
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profesionale practice ce cuprinde elemente importante de 
dezvoltare personală

Răspundem unei nevoi crescute pe piaţa muncii din 
România de persoane capabile să se implice într-un mod 
profesionist în activităţi de asistenţă socială și să genereze 
soluţii creative pentru a raspunde provocărilor realităţii

În ultimii 5 ani am format peste 2.000 profesionişti din 25 
judeţe din ţară

Formatorii cursului sunt asistenţi sociali cu o vastă 
experienţă practică în domeniu și peste 15 ani de lucru în 
echipe pluridisciplinare

Avem o echipă de formatori profesionişti (5-10 ani 
experienţă), specializaţi în formarea adultilor, experţi si 
consultanţi

De ce să ne alegeţi pe noi? 
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Conţinut tematic

Comunicare interpersonală
dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
cunoașterea managementului informaţiilor

Evaluarea familiei şi copilului
evaluarea copilului în situaţie de risc
evaluarea familiei naturale

Consilierea familiei şi copilului 
consilierea familiei naturale
consilierea familiei în situaţie de risc

Lucrul în echipa pluridisciplinară
identificarea membrilor echipei
stabilirea obiectivelor de lucru
elaborarea planului de acţiune
facilitarea schimbului de informaţii 

Managementul de caz
stabilirea activităţilor
aplicarea planului de activităţi
evaluarea și monitorizarea cazului

Supervizarea 
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Oferim reduceri!

Reducere pentru participanţii înscriși la curs până în data de 11 
octombrie 2010 

10%

Reducere pentru grupurile mai mari de 3 persoane din aceeaşi 
instituţie şi/sau grupurile care s-au auto-organizat 15%

Reducere pentru participanţii angajaţi în instituţii de stat 15%

Reducere pentru participanţii care au beneficiat și de alte 
cursuri ale FICF 

15%

Reducere pentru participanţii din ale judeţe 15%
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Daniel Chirilă
Asistent Social 

Roxana Stoica
Psiholog

Oana Clocotici
Asistent Social 

Asistent social din 1998, Master 
în Politici Sociale, Formator în 
protecţia şi bunăstarea copilului 
şi familiei, Formator în 
drepturile copilului, Autor de 
ghiduri metodologice şi 
standarde minime obligatorii în 
protectia copilului.

Psiholog  din 2000, Master în 
Politici Sociale ale 
Dezvoltării, psiholog în 
psihologia muncii şi 
organizaţională, Formator 
Opportunity Associates 
România, Formator acreditat 
CNFPA, Formator în reţeaua 
naţională pentru tineret 
ANSIT, Autor de ghiduri 
metodologice şi standarde 
minime obligatorii în 
protectia copilului.

Asistent social din 1997, 
asistent social principal din 
2003, Master în Evaluare și 
supervizare în asistenţă
socială, Formator în 
protecţia şi bunăstarea 
copilului şi familiei, 
Formator acreditat CNFPA, 
Autor de ghiduri 
metodologice şi standarde 
minime obligatorii în 
protectia copilului.

Formatori 
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Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie

Str. Occidentului 44, sector 1, Bucureşti
Tel. 021.310.89.06, 318.85.81, 
0726.102.412, 745.526.104
Fax 021.311.23.05

odee@kappa.ro
www.ficf-romania.ro

Persoane de contact: 
Tatiana Marţiş
Olivia Vișan
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