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Sâmbãtã, 9 aprilie 2011, începând
cu ora 11.30, în Aula Universitãþii
Constantin Brâncoveanu din Brãila,
s-a desfãºurat simpozionul cu tema
Dreptul la asistenþa socialã.
Evenimentul a fãcut parte din
manifestãrile Zilele Asistenþei
Sociale, organizat anual de cãtre
Colegiul Naþional al Asistenþilor
Sociali din România, în parteneriat
cu diferite instituþii din þarã. Anul
acesta, CNAS a ales drept partener
Facultatea de ªtiinþe Administrative
ºi ale Comunicãrii din Brãila, în
semn de recunoaºtere a contribuþiei
instituþiei în formarea de specialiºti
în asistenþa socialã. Evenimentul
este o modalitate de promovare a
profesiei de asistent social la nivel
naþional, dar ºi un moment de
reflecþie ºi analizã. CNAS faciliteazã
organizarea unor întâlniri tematice
pentru comunitatea asistenþilor
sociali, conferind recunoaºtere ºi
mândrie profesiei. Astfel, se doreºte
ca oamenii sã înþeleagã importanþa
contribuþie a asistenþilor sociali în

societate. La eveniment au

participat asistenþi sociali, studenþi

ºi absolvenþi ai Universitãþii

Constantin Brâncoveanu, cadre

didactice, reprezentanþi ai

organizaþiilor nonguvernamentale,

precum ºi ai serviciilor publice de

asistenþã socialã ºi jurnaliºti.  

Moderatorul manifestãrii, asist.

univ. drd. Tudor Gheorghe a

subliniat cã organizarea unor astfel

de manifestãri este necesarã, întrucât

profesia de asistent social în

România nu este promovatã la

nivelul responsabilitãþii sociale pe

care ar trebui sã o aibã. Acesta a

precizat cã “în Statele Unite ale

Americii, profesia de asistent social

are o foarte mare importanþã pentru

societate, ocupând locul patru în

clasamentul meseriilor, pe când în

România profesia nu se bucurã de

aceeaºi recunoaºtere”. 

(Continuare în pagina 3)

Ziua Asistenþei Sociale la
Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Brãila

„Aº repeta oricând
experienþa Erasmus!“

Ani Daniela Alexandrou, anul III, specializarea Management
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Luna plantãrii 
arborilor la Brãila

- acþiune la care studenþii brâncoveni ºi-au arãtat grija pentru naturã  
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ªcoala Superioarã de
Comerþ din Amiens

- partenerã a UCB în programul european de mobilitãþi Erasmus  
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