
85% din familiile cu care interacționați se confruntă cu o formă de dependență de alcool.

Persoane dependente de alcool sunt recalcitrante și schimbarea pe care doriți să o aduceți în 

activitatea dumneavoastră, se lovește de bariera unui dușman tăcut și ascuns: alcoolul.

Care ar fi  resursele și instrumentele eficiente pentru a ajuta familiile în care se consumă alcool?”

Intervenții psiho-sociale în reabilitarea 
persoanelor dependente de alcool

TRAINING DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ACREDITAT DE CNASR CU 3 CREDITE

Locația: Cursul va fi susținut la cerere, în orașe și 

locații diferite, după organizarea unei  grupe de 15 

participanți. Se acordă reduceri speciale persoane-

lor care vor facilita organizarea grupului de lucru.

Data: va fi agreată de comun acord cu participanții, 

dupa formarea grupului.

Durata cursului: 3 zile (16 ore de lucru intensiv)

Tematica cursului:

   Considerații generale asupra alcoolului și asupra   

 consumului de alcool: aspecte ale consumului abuziv  

 de alcool, motivația pentru continuarea consumului  

 abuziv, tipologia consumatorului de alcool. 

   Chestionare de evaluare a consumului de alcool.

   Riscuri și consecințe în contextul consumului cronic  

 de alcool

   Modalități de acțiune ale echipei pluridisciplinare care  

 interacționează cu persoana dependentă și familia   

 acestuia. 

   Responsabilităţile etice ale asistenţilor sociali ca   

 profesioniști.

   Dinamica familiei consumatorului de alcool și   

 modalități de intervenție pentru protecția copiilor

   Rolul asistentului social în parcurgerea etapele de   

 lucru cu familiile afectate de consumul de alcool. 

   Modalități concrete de intervenție terapeutică pentru  

 reabilitarea persoanei dependente de alcool.

ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la acest curs este necesară confirmarea 

participării dumneavoastră la adresa de contact  

iasi@bethany.ro cu mențiunea ”Înscriere Curs adictii”, în 

care să atașați dovada achitării taxei de înscriere.

bethanyiasi.ro



TAXA DE PARTICIPARE

345 Lei/participant 

Taxa de participare include:

   Accesul la curs

   Mapa curs

   Consumație pe perioada pauzelor (cafea, gustări   

 sărate și dulci)

   Certificate de participare cu credite CNASR

Taxa de participare se achită în contul Fundaţiei  

Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timişoara 

(Calea Dorobanţilor, nr.4) și punct de lucru în Iaşi  

(str. Varianta Uzinei, nr.1).

 » Cod de identificare fiscală: 5481584

 » Cont IBAN:  RO60BACX0000000808906000

 » Banca: Unicredit Bank

bethanyiasi.ro

TRAINERI

Izabela Crăciun

Asistent social principal, cu o experiență de peste 15 ani în 

domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități, cu 

competențe în coordonare serviciu social, managementul 

proiectelor, supervizare și coordonare echipa pluridiscipli-

nară de recuperare a copilului cu dizabilități, coordonare 

grup de lobby și advocacy, formare specialiști (asistenți 

sociali, educatori specializați, asistenți maternali, cadre 

didactice), cursuri de pregătire pentru familii adoptatoare, 

expertiza profesională în asistența socială în domeniul pro-

tecției copilului. 

Elena Cazacu 

Psiholog psihoterapeut cu experiență de peste 8 ani în 

terapia famiilor și tinerilor aflate în dificultate, training și 

dezvoltare personală, formare și supervizare specialiști din 

domeniul intervenției terapeutice oferite copiilor, studii 

asupra persoanelor dependente de alcool, cadru univer-

sitar asociat Catedrei de Psihologie (Facultatea de Psiho-

logie și Științe ale Educației, Universitatea ”Al.I.Cuza”,  Iași)



Care sunt cele mai eficiente modalități de intervenție pentru instrumentarea unui caz dificil?

Care sunt categoriile de beneficiari cu care relaționez cel mai bine?

Care sunt competențele și limitele mele profesionale?

Am aplicat tot ce am învățat până acum. Cum instrumentez mai eficient cazurile în 

care resimt un blocaj?

Metode și tehnici de intervenție în
asistență socială

CURS ACREDITAT DE CNASR CU 5 CREDITE PROFESIONALE

bethanyiasi.ro

Locația: Cursul va fi susținut la cerere, în orașe și lo-

cații diferite, după organizarea unei  grupe de 20 de 

participanți. Se acordă reduceri speciale persoane-

lor care vor facilita organizarea grupului de lucru.

Data: va fi agreată de comun acord cu participanții.

Durata cursului: 4 zile (32 ore de lucru intensiv,  

dinamic și cu aplicații teoretice)

Cursul răspunde la probleme actuale legate de :

   Competența  asistentului social  de a instrumenta un 

caz indiferent de specificul acestuia sau domeniul abordat 

(protecția copilului, persoane cu dizabilități, persoane de-

lincvente, bătrâni, șomeri, etc)

ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la acest curs este necesară confirmarea 

participării dumneavoastră la adresa de contact  

iasi@bethany.ro cu mențiunea  ”Înscriere Curs Metode si 

tehnici de interventie”, în care să atașați dovada achitării 

taxei de înscriere.

Taxa de participare se achită în contul Fundaţiei  

Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timişoara 

(Calea Dorobanţilor, nr.4) și punct de lucru în Iaşi  

(str. Varianta Uzinei, nr.1).

 » Cod de identificare fiscală: 5481584

 » Cont IBAN:  RO60BACX0000000808906000

 » Banca: Unicredit Bank

TAXA DE PARTICIPARE

600 Lei/participant 

Taxa de participare include:

   Accesul la curs

   Mapa materiale de curs

   Consumație pe perioada pauzelor (cafea, gustări   

 sărate și dulci)

   Certificate de participare cu credite CNASR   

 (5 credite) 



Cum pot comunica eficient cu o gamă largă de beneficiari?

Ce și cum comunic ca profesionist?

Comunicarea cu instituțiile – cum pot transforma procesul dintr-o aventură 

în succes profesional?

Blocaje în comunicare. Cum le depășesc?

Definiția Eului meu relațional în relațiile profesionale.

Comunicare și relații interpersonale în 
asistență socială

CURS ACREDITAT DE CNASR CU 5 CREDITE PROFESIONALE

Locația: Cursul va fi susținut la cerere, în orașe și lo-

cații diferite, după organizarea unei  grupe de 20 de 

participanți. Se acordă reduceri speciale persoane-

lor care vor facilita organizarea grupului de lucru.

Data: va fi agreată de comun acord cu participanții.

Durata cursului: 4 zile (32 ore de lucru intensiv,  

dinamic și cu aplicații teoretice)

Cursul răspunde la probleme actuale legate de :

   Competenta necesară asistentului social de a   

 comunica permanent si eficient cu beneficiarul.

   Comunicarea cu familia  beneficiarului.

   Comunicarea cu echipa de profesioniști.

   Comunicarea cu autoritățile cu care asistentul social  

 intră în contact.

ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la acest curs este necesară confirmarea 

participării dumneavoastră la adresa de contact  

iasi@bethany.ro cu mențiunea  ”Înscriere Curs Comuni-

care”, în care să atașați dovada achitării taxei de înscriere.

Taxa de participare se achită în contul Fundaţiei  

Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timişoara 

(Calea Dorobanţilor, nr.4) și punct de lucru în Iaşi  

(str. Varianta Uzinei, nr.1).

 » Cod de identificare fiscală: 5481584

 » Cont IBAN:  RO60BACX0000000808906000

 » Banca: Unicredit Bank

bethanyiasi.ro

TAXA DE PARTICIPARE

600 Lei/participant 

Taxa de participare include:

   Accesul la curs

   Mapa materiale de curs

   Consumație pe perioada pauzelor (cafea, gustări   

 sărate și dulci)

   Certificate de participare cu credite CNASR   

 (5 credite) 



Suntem egali? De unde începe discriminarea?

Cum a evoluat rolul și statutul asistentutului social în contextul violenței domestice și 

a traficului de persoane? Asistentul social - super erou sau victimă? 

Egalitatea de șanse și de gen, combaterea 
violenței domestice și a traficului 

de persoane

CURS ACREDITAT DE CNASR CU 3 CREDITE PENTRU ASISTENȚII SOCIALI

Locația: Cursul va fi susținut la cerere, în orașe și 

locații diferite, după organizarea unei  grupe de 15 

participanți. Se acordă reduceri speciale persoane-

lor care vor facilita organizarea grupului de lucru.

Data: va fi agreată de comun acord cu participanții.

Durata cursului: 3 zile (18 ore de lucru intensiv)

Cursul răspunde la probleme actuale legate de :

   Contextul european și românesc privind egalitatea de  

 șanse pentru femei si barbați.

   Formele de discriminare, hărțuire și modalități   

 legislative de intervenție și protecție.

   Stereotipiile de gen și modalități adaptate, concrete și  

 eficiente de combatere a acestora și a sexismului

   Miturile și realitățile legate de violența domestică.

   Contexte profesionale dificile la granița dintre abuz,  

 trafic și violența.

   Protejarea asistentului social în cadrul cazurilor pe   

 trafic de persoane și violență domestică.

ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la acest curs este necesară confirmarea 

participării dumneavoastră la adresa de contact  

iasi@bethany.ro cu mențiunea  ”Înscriere Curs Egalitate 

de sanse”, în care să atașați dovada achitării taxei de  

înscriere.

Taxa de participare se achită în contul Fundaţiei  

Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timişoara 

(Calea Dorobanţilor, nr.4) și punct de lucru în Iaşi  

(str. Varianta Uzinei, nr.1).

 » Cod de identificare fiscală: 5481584

 » Cont IBAN:  RO60BACX0000000808906000

 » Banca: Unicredit Bank

bethanyiasi.ro

TAXA DE PARTICIPARE

345 Lei/participant 

Taxa de participare include:

   Accesul la curs

   Mapa materiale de curs

   Consumație pe perioada pauzelor (cafea, gustări   

 sărate și dulci)

   Certificate de participare cu credite    

 CNASR (3 credite) 



Care sunt căile legislative de care mă pot folosi eu, asistentul social, pentru a proteja 

drepturile beneficiarului?

Sunt într-un impas. Cum pot găsi soluții?

Cum păstrez echilibrul între presiunea sistemului si deciziile mele, în calitate de profesionist? 

Gândirea critică în asistenţa socială

SEMINAR ACREDITAT DE CNASR CU 2 CREDITE PENTRU ASISTENȚII SOCIALI

bethanyiasi.ro

Locația: Seminarul va fi susținut la cerere, în orașe și 

locații diferite, după organizarea unei  grupe de 15 

participanți. 

Data: va fi agreată de comun acord cu participanții.

Durata seminarului: 6 ore

Seminarul își propune să răspundă la întrebările 

dumneavoastră legate de: 

   Rolul gandirii critice în profesia de asistent social 

   Intervenția și luarea unor decizii in intervenție

   Gândirea critică - ghid în luarea deciziilor etice

   Revizuirea planurilor de intervenție și analizarea   

 argumentelor.
ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la acest curs este necesară confirmarea 

participării dumneavoastră la adresa de contact  

iasi@bethany.ro cu mențiunea  mențiunea  ”Înscriere Se-

minar Gândire critică”, în care să atașați dovada achitării 

taxei de înscriere.

Taxa de participare se achită în contul Fundaţiei  

Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timişoara 

(Calea Dorobanţilor, nr.4) și punct de lucru în Iaşi  

(str. Varianta Uzinei, nr.1).

 » Cod de identificare fiscală: 5481584

 » Cont IBAN:  RO60BACX0000000808906000

 » Banca: Unicredit Bank

TAXA DE PARTICIPARE

150 Lei/participant 

Taxa de participare include:

   Accesul la seminar

   Mapa materiale seminar

   Consumație pe perioada pauzelor (cafea, gustări   

 sărate și dulci)

   Certificate de participare cu credite CNASR   

 ( 2 credite) 



Cum sprijin familia cu copii cu dizabilități? 

Care sunt căile legislative de care mă pot folosi eu, asistentul social, pentru a proteja 

drepturile persoanei cu dizabilități?

Jungla documentelor – care sunt pași pentru a ieși din ea?

Sunt într-un impas. La cine pot apela?

Eu pot schimba ceva. Cum mă implic în campanii de lobby și advocacy?

Acestea sunt întrebările din practica asistenței sociale de la care s-a structurat acest 

workshop.  Dacă v-ați întâlnit cu aceste dileme, puteți găsi posibile soluții alături 

specialiștii și trainerii fundației. 

Instrumente și tehnici de soluționare 
a problemelor cauzate de lacunele 
legislative în domeniul protecției 

persoanelor cu dizabilități

WORKSHOP ACREDITAT DE CNASR CU 2 CREDITE PENTRU ASISTENȚII SOCIALI

bethanyiasi.ro

Locația: Workshop-ul de formare va fi susținut în 

orice oraș și locație, după organizarea unei  grupe 

de 15 participanți. 

Data: va fi agreată de comun acord cu participanții.

Durata workshop: 6 ore 

ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la acest seminar este necesară confir-

marea participării dumneavoastră la adresa de contact 

iasi@bethany.ro cu mențiunea  ”Înscriere Workshop  

Instrumente și Tehnici”, în care să atașați dovada achitării 

taxei de înscriere.

Tematica workshop-ului:

   Modele de abordare a dizabilității.

   Analiza domeniilor și direcțiilor de acțiune în politicile  

 sociale pentru protecția drepturilor persoanelor cu   

 dizabilități.

   Identificarea problemelor în acordarea și asigurarea  

 drepturilor persoanelor cu dizabilități.

   Campanii de lobby și advocacy pentru crearea docu- 

 mentelor de poziție (structura); Consultarea publică  

 pentru Intâlnirea publică și Dezbaterea publică.

   Pași în pregătirea și redactarea unui document de   

 poziție.



bethanyiasi.ro

DATE DE CONTACT

Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Persoana de contact: Elena Cazacu 

Telefon/Fax: 0232 279856, 0232/27.85.35 

Email: iasi@bethany.ro

Vă așteptăm cu drag!

Taxa de participare se achită în contul Fundaţiei  

Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timişoara 

(Calea Dorobanţilor, nr.4) și punct de lucru în Iaşi  

(str. Varianta Uzinei, nr.1).

 » Cod de identificare fiscală: 5481584

 » Cont IBAN:  RO60BACX0000000808906000

 » Banca: Unicredit Bank

TAXA DE PARTICIPARE

150 Lei/participant 

Taxa de participare include:

   Accesul la curs

   Mapa materiale de curs

   Consumație pe perioada pauzelor (cafea, gustări   

 sărate și dulci)

   Certificate de participare cu credite CNASR   

 (2 credite) 

TRAINERI

Izabela Crăciun

Asistent social principal, cu o experiență de peste 15 ani în 

domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități, cu 

competențe în coordonare serviciu social, managementul 

proiectelor, supervizare și coordonare echipa pluridiscipli-

nară de recuperare a copilului cu dizabilități, coordonare 

grup de lobby și advocacy, formare specialiști (asistenți 

sociali, educatori specializați, asistenți maternali, cadre 

didactice), cursuri de pregătire pentru familii adoptatoare, 

expertiza profesională în asistența socială în domeniul pro-

tecției copilului. 

Gabriela Capanistei 

Psiholog clinician, cu o experiență de peste 15 ani în do-

meniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități, cu 

competențe în coordonarea serviciiilor sociale acordate 

grupurilor vulnerabile, managementul proiectelor, co-

ordonare grup de lobby și advocacy, formare specialiști 

(asistenți sociali, educatori specializați, asistenți maternali, 

cadre didactice), cursuri de pregătire pentru familii adopta-

toare, expertiza profesională în asistența socială în dome-

niul protecției copilului. 

PROGRAM WORKSHOP

   9.00 – 12.00 – Studii de caz,  (partea I)

   12.00 -12.20 – Coffe – break

   12.20 – 15.20 - Studii de caz (partea II)


