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Multitudinea
de
probleme sociale cu care se
confruntă societatea modernă
nu poate fi cunoscută doar
prin intermediul lecţiilor
academice. Or, realitatea
socială poate fi cunoscută
prin „confruntări” directe
cu ea. Această oportunitate
ne este oferită nouă, studenţilor Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, graţie
parteneriatelor cu diverse instituţii şi organizaţii.
În această ordine de idei, o experienţă deosebit de impresionată am avut-o
împreună cu colegii mei la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice „Răsărit” din oraşul
Străşeni. Acolo am luat cunoştinţă de unul dintre primele proiecte ale Asociaţiei
„Neoumanistˮ şi am avut posibilitatea să discutăm atât cu specialiştii, cât şi cu beneficiarii
vârstnici despre importanţa voluntariatului şi despre necesitatea implicării tinerilor în viaţa
socială. Participanţii la discuţii au confirmat faptul că implicarea în activităţile practice şi
de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, precum solidaritatea,
toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială – valori indispensabile
fiecărei persoane şi, în special,
viitorilor
asistenţi
sociali.
La
facultate studenţii sunt informaţi
despre oportunităţile activităţilor
de voluntariat, iar beneficiile
morale şi sufleteşti reprezintă o
răsplată
plăcută
a
muncii
desfăşurate. Aflându-ne pe teren, nici
nu am observat cum se scurge timpul
alături de beneficiarii Centrului. Pe
parcursul câtorva zile am participat la
numeroase activităţi împreună cu
aceştia: discuţii pe diverse subiecte,
ateliere handmade, jocuri de masă şi

activităţi culturale (recitaluri de poezii, cântece ş.a.). De asemenea, împreună cu echipa
mobilă am vizitat beneficiarii vârstnici din satele Drăguşeni, Grebleşti, Negreşti, Recea şi
Zamciogi din raionul Străşeni, unde am avut ocazia să cunoaştem realitatea cu care se
confruntă aceştia. În afară de faptul că am cunoscut problemele vârstnicilor, am încercat să
contribuim la identificarea modalităţilor de depăşire a situaţiilor de dificultate, punând în
aplicare cunoştinţele obţinute la facultate.
În concluzie, vom menţiona că formarea identităţii profesionale autentice а unui
asistent social presupune dezvoltarea obligatorie а cunoştinţelor, a abilităţilor a valorilor şi
competenţelor. La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială aceasta se realizează prin
conjugarea eforturilor mediului academic şi а prestatorilor de servicii de asistenţă socială.
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