
Ce le poate oferi o 

asociație profesională 

asistenților sociali? 
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• Despre așteptări 

• De ce instrumente dispune o asociație 

profesională 

• Ce trebuie să ofere o asociație profesională 
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Așteptări 
 

 

Pe plan emoțional: 

 

Să nu fii singur 

Suport 

Ajutor 

Sprijin 

Înțelegere 
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pe plan operațional: 

 

Informație,  

schimb de 

experiențe, contacte,  

rețele,  

reprezentare, 

acțiune 
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Așteptări 



Așteptările trebuie să fie 

transformate în 

Solidaritate,  

Înțelegere,  

Experiență, 

Protecție,  

Power-Putere, 

Găsirea unui 

cămin 

profesional 
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O asociație profesională reunește în mod ideal: 

Știința profesiei 
și este 

Vocea profesiei, Apărătorul 

profesiei 
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De ce instrumente dispune o asociație 

profesională? 

Relații publice, conferințe de presă, acțiuni media, 

scrisori, acțiuni desfășurate prin scrisori, sondaje, 

acțiuni telefonice, pagină web, forumuri de discuții, 

grupuri de expertiză, grupuri de acțiune, 

manifestări, seminarii, conferințe, cursuri, întâlniri 

cu experți, evaluări, contacte politice, acțiuni, 

informări, afișe, prezentări, acțiuni de stradă, greve, 

etc.  
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Baza activității 

Expertiză 

Norme 

internaționale 

Standarde 

internaționale 

Organizația în sine 
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Ce trebuie să ofere o asociație 

profesională în mod concret? 

Feedback,  

Contacte la nivel 

personal,  

Expertiză și suport la: 

Activarea de resurse 

Actualizarea 

problematicii 

Soluționarea de 

probleme 
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Principiile etice de bază în 

activitatea asociației profesionale 

Principiile etice ale profesiei, principiile 

încrederii, respectului, autenticității, 

empatiei, grijii, confidențialității, 

participării, care sunt valabile și în 

cadrul coaching-ului 
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Competențele conducerii unei asociații profesionale 

Competențele manageriale definesc capacitatea de a 

exercita funcții manageriale ca planificare, 

organizare, conducere și monitorizare eficientă (în 

corelare cu țelurile organizației). Astfel competențele 

de conducere sunt parte ale competențelor 

manageriale. 11 
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Competențe: 

Asociația profesională acționează ca 

(1.) Purtător de potențial (Experți și conducere) 

identificare în vederea sprijinului transformărilor 

organizaționale (tot mai rapide). 

(2.) Cutie de rezonanță („sounding board“) să 

contribuie la o evaluare realistică a capacității și 

realizărilor purtătorilor de potențial și a conducerii 

în vederea creșterii eficienței acestora 

(3.) o asociație trebuie să contribuie (ca și Coach) la 

identificarea comportamentelor deviante  și  să 

elaboreze propuneri de soluționare  precum și 

măsuri de formare.  
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Asociația profesională trebuie să facă 

imposibilul posibil 

(1.) Dans pe sârmă pe mai multe planuri: 

emoțional, intelectual, profesional, social etc. 

 

(2.) Balansare între cunoștiințe profesionale, 

competențe manageriale, necesități emoționale 

privind securitatea și solidaritatea 

 

(3.) Pol de liniște, loc de retragere, loc de 

reîncărcare psihoigienică profesională.  
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Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Informații suplimentare: 

Maria Moritz DSA 

maria.moritz@chello.at 
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1060 Wien, Mariahilferstrasse 81/1/15 

+43 1 587 46 56 14 

mailto:maria.moritz@chello.at
mailto:maria.moritz@chello.at

