
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invitație de presă 
 

Ziua mondială a asistenței sociale 
 

 
   

Marți, 19.03.2019 începând cu ora 10.00 la sediul din str. Gladiolelor, nr. 4, Direcția de 
Asistență Socială Brașov desfășoară o serie de evenimente prin care marchează Ziua Mondială a 
Asistenței Sociale. 
 Programul zilei va cuprinde: 

-  Porți deschise spre comunitate –centrele de servicii sociale vor fi deschise tuturor celor 
care doresc să ne viziteze, iar specialiștii noștri vor oferi informații despre serviciile sociale furnizate 
în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov în intervalul orar 10.00-14.00 la sediul din str. 
Gladiolelor, nr. 4; 

- Prezentare oficială a proiectului “Academia Seniorilor”- participanții sunt oficialități, 
reprezentanții instituțiilor partenere, organizatorii, actualii și foștii cursanții- ora 10.00-10.30; 
 - “Împreună Dezvoltăm Asistența Socială”- prezentări ale principalilor furnizori de servicii 
sociale din municipiul Brașov prin raportare la trecut, prezent și strategii viitoare în servicii sociale - 
ora 10.30-13.00; 
 -  Ateliere de lucru între reprezentanții ONG-urilor și reprezentanții Direcției de Asistență 
Socială Brașov pe următoarele categorii: vârstnici, dizabilități, copii și familie, alte categorii de 
persoane supuse riscului de excluziune socială. 
 Oficial, Ziua Mondială a Asistenței Sociale este sărbătorită în fiecare an în a treia zi de marți 
din luna martie și are o temă stabilită pentru doi ani. Pentru perioada 2019-2020 tema este “Importanța 
relațiilor umane”. Asistența socială este cu și despre oameni, iar relațiile umane de calitate generează, 
servicii sociale de o calitate din ce în ce mai crescută. 
 Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0368-469995, pe adresa de e-
mail dasbv@dasbv.ro sau la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, din str. Panselelor, nr. 23. 
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