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Context
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FOCUS - Forward LOoking SoCial EUrope Skills este un proiect finanțat de
programul Erasmus+ al Comisiei Europene și coordonat de Organizația
Umanitară CONCORDIA (România) împreună cu parteneri din 4 țări – Colegiul
Național al Asistenților Sociali din România, Fachhochschule Vorarlberg Gmbh
(Austria), SOSU Østjylland (Danemarca) și Instituto Formazione Operatori
Aziendali – IFOA (Italia). Proiectul își propune să implice diferiți stakeholderi din
domeniul social pentru identificarea competențelor necesare profesioniștilor ce
activează în acest domeniu pentru a face față provocărilor viitorului, având în
vedere orizontul 2030. În acest scop, sub îndrumarea unui expert al Future
Station (România), am dezvoltat un proces de foresight care a implicat
profesioniști din cele patru țări partenere.

Sectorul social este unul dintre cele mai importante la nivel european, iar în
prezent, trece prin schimbări majore. Acestea sunt determinate de factori care
definesc și tipul de instrumente necesare pentru a răspunde cel mai bine
provocărilor pe care le ridică. În prima parte a acestui document, vă prezentăm o
parte din forțele ce determină schimbarea în domeniul social, punând accent pe
semnalele concrete ale acestor schimbări. Pentru a ne sincroniza cu ritmul
progresului rapid la care suntem martori, avem nevoie de o serie de competențe,
cum ar fi alfabetizarea digitală, inovația și reziliența, alături de gândirea critică,
capacitatea de a gestiona greșelile, de relaționare sau construire a unui brand
personal. În cea de-a doua parte a acestui raport, vom ilustra o paletă de
competențe relevante pentru viitorul profesioniștilor din domeniul social. În
final, vă prezentăm un posibil scenariu – O zi din viața unui profesionist din
domeniul social, ca inspirație pentru cum ar putea arăta viitorul în 2030.

”Planificați pentru viitor, pentru că 
acolo vă veți petrece restul vieții.
MARK TWAIN

projectfocus.eu
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Privind spre VIITOR
FORESIGHT
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În cadrul proiectului FOCUS, am folosit disciplina și
instrumentele specifice metodei foresight pentru a
investiga viitorul domeniului social și competențele
necesare profesioniștilor în perspectiva anului 2030.
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Privind 
spre VIITOR
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Foresight este un proces utilizat
în construirea participativă a
viziunii, dezvoltarea de strategii
și leadership. Folosind
metodologia foresight,
organizațiile pot face față
incertitudinii cu succes, pot
anticipa schimbarea și se pot
pregăti pentru aceasta.

Neuroștiința modernă a
demonstrat că noi, oamenii, ne
gândim la viitor, deoarece
creierul nostru este practic
pregătit, prin selecție naturală,
să facă acest lucru. Părți ale
minții noastre aleg când și cât
de mult să se gândească la
ceea ce urmează, fie că ne
propunem sau nu, în mod
conștient, să fim oameni cu o
gândire orientată spre viitor.

Atunci când economisim bani
pentru o vacanță, noi ne
orientăm spre viitor folosindu-
ne deprinderile de bază pentru
foresight. Același lucru este
valabil și atunci când învățăm
pentru un examen sau când
verificăm prognoza meteo în
aplicația din smartphone,
pentru un eveniment viitor.

„Specia noastră a fost 
denumită greșit. Deși 
homo sapiens definește 
ființele umane prin a fi 
înțelepte, lucrul la care se 
pricep foarte bine 
oamenii este 
prospectarea viitorului. 
Suntem homo 
prospectus.” 

(M. E. P. Seligman, “Homo 
Prospectus”)

projectfocus.eu



futurestation.ro

Procesul  
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Scanarea orizontului (Horizon scanning) este o metodă de foresight definită
drept „colectarea și utilizarea informațiilor despre evenimentele, tendințele și
relațiile din mediul extern al unei organizații. Aceste informații ajută
managementul să planifice viitorul curs de acțiune al organizației” (Chun Wei
Choo, The Art of scanning the Environment, 2005).

Dincolo de procesul de scanare a orizontului, am identificat câțiva factori de
schimbare în domeniul social - Tendințele Viitorului, printre care: Factorii
demografici și economici, Puterea comunităților și a conexiunilor, Sănătatea
holistică și Colaborarea om-tehnologie - fiecare dintre acestea fiind detaliate
mai departe în acest raport.

Consultări naționale 
În cursul anului 2020, în fiecare dintre cele patru țări au fost organizate
consultări naționale cu diferiți stakeholderi din domeniul social - angajați,
angajatori și factori decizionali. Scopul acestora a fost să colecteze informații
din diferite perspective cu privire la provocările viitorului și la competențele
necesare în domeniul social în perspectiva anului 2030.

Pentru identificarea
competențelor pe care
viitorul le va cere din
partea diferiților
profesioniști care
activează în domeniul
social la nivel european
în 2030, am parcurs
următoarele etape
principale:
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Informațiile obținute la nivel național au fost supuse unei Analize Calitative de
Conținut (Qualitative Content Analysis - QCA) efectuată de echipa de evaluare
din cadrul Universității din Vorarlberg, partener în proiect. QCA este o metodă de
analiză sistematică a datelor calitative. Figura de mai jos prezintă procesul tipic
pentru QCA. Întrebarea care a ghidat analiza a fost: Care sunt provocările
viitorului și competențele necesare în domeniul social în perspectiva anului
2030? Rezultatele analizei pot fi consultate aici.

Întrebarea 
de 

cercetare 

Analiza 
informațiilor

Definirea 
categoriilor 
principale

Codarea 
categoriilor

Definirea 
subcategoriilor

Codarea 
subcategoriilor

Analiza pe baza 
categoriilor Diagrama 

QCA conform 
Kuchartz 

(2019)

Conferințele Viitorului
În cadrul proiectului FOCUS, am organizat două ediții ale Conferinței Viitorului
(FUTURE Conference). Evenimentul online desfășurat în 9-10 iunie 2021 a reunit
circa 60 de participanți din Austria, Danemarca, Italia și România, în timp ce
întâlnirea din 4-5 octombrie 2021 a adus împreună la București 50 profesioniști
din aceleași țări. Scopul celor două evenimente a fost acela de a oferi o
platformă de discuție pe tema competențelor relevante pentru viitor și a
modalităților în care organizațiile din social se pot pregăti pentru acesta.

Principalul rezultat al etapelor prezentante mai sus este Portofoliul
Competențelor Viitorului, așa cum sunt ele prezentate în acest raport.

projectfocus.eu
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Consultarea Delphi
Pornind de la rezultatele consultărilor naționale și 
în urma discuțiilor din cadrul Conferințelor 
Viitorului, am organizat o consultare Delphi, în
cadrul căreia au participat opt stakeholderi (experți 
în domeniul social) din cele patru țări implicate în
proiect.

Scopul acestei consultări a fost acela de a pune
bazele pentru o politică transnațională axată pe
dezvoltarea învățării la locul de muncă în domeniul
social. Premisa de la care am plecat a fost aceea că
organizațiile se pot implica și mai mult în formarea
continuă la locul de muncă a angajaților lor,
structura și conținutul posibilelor programe de
formare fiind privite ca inițiative sistemice și
modalități de creștere a motivației angajaților.

Formare în Managementul Resurselor Umane
Rezultatul final al proiectului FOCUS este o
programă de instruire care va fi testată în cele patru
țări partenere - Austria, Danemarca, Italia și
România. Manageri, specialiști în resurse umane și
reprezentanți ai angajaților din 80 de organizații vor
explora competențele esențiale ale viitorului și vor
înțelege cum pot atrage, motiva și dezvolta
profesioniști care să fie pregătiți pentru provocările
ce vor veni.

În cadrul proiectului FOCUS, intenționăm să
dezvoltăm o politică de învățare la locul de muncă
care să ofere autorităților publice, factorilor
decizionali, organizațiilor și instituțiilor
educaționale perspective utile despre cum să
formeze și să cultive astfel de competențe în
domeniul social în perspectiva anului 2030.

projectfocus.eu



Factorii schimbării
TENDINȚELE VIITORULUI

Procesul foresight și, mai ales, scanarea
orizontului efectuată de consultantul foresight
din cadrul proiectului ne-au permis să
identificăm patru factori principali ai schimbării,
care vor influența domeniul social în decada
următoare.

Factorii demografici și economici, precum
ponderea în creștere a vârstnicilor/seniorilor și
inegalitățile economice accentuate, sporesc
cererea de servicii de asistență socială, mai ales
în cazul celor mai vulnerabili (copii, mame
singure, vârstnici sau migranți).

Suntem în același timp martori la modul în care,
prin puterea comunităților și a conexiunilor,
profesioniștii din domeniul social dau viață unor
proiecte cu impact mai mare pentru beneficiarii
lor.

În plus, vedem zi de zi cum conceptul de
sănătate capătă amploare. Ca urmare a
implicării lor în ”prima linie” la nivelul
comunităților, profesioniștii din domeniul social
se află într-o poziție privilegiată din care pot
aduce o contribuție substanțială în abordarea
sănătății într-un mod holistic.

La toate acestea, trebuie să adăugăm progresele
în tehnologie și digitalizare care sporesc
oportunitățile de colaborare om-tehnologie și
impactul lor asupra muncii profesioniștilor din
domeniul social.

futurestation.ro

Factori demografici 
și economici

Puterea 
comunităților și 

conexiunilor

Sănătatea holistică 

Colaborarea
om-tehnologie 
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O durată mai mare de viață și creșterea
populației în curs de îmbătrânire,
urbanizarea, fluxurile migratoare,
polarizarea veniturilor se află printre
factorii demografici și economici care ar
putea influența viitorul domeniului
social. Aceste schimbări ar putea
determina o și mai mare nevoie de
competențe sociale pentru profesioniști,
precum și abilități crescute de
comunicare și empowerment.

Următoarea decadă ar putea fi
momentul unei restructurări dureroase,
pe măsură ce economia devine din ce în
ce mai competitivă, iar locurile de
muncă se transformă, ca să nu mai
vorbim de criza generată de pandemia în
curs. Profesioniștii din domeniul social
trebuie să fie pregătiți să lucreze cu
diferiți utilizatori de servicii, de la
seniori la migranți, cărora vor trebui să
le ofere consiliere pe teme financiare,
legate de angajare, educație sau
bunăstare.

Factorii demografici și 
economici

• Cursuri de formare 
profesională pentru seniori

În 2019, guvernul Braziliei a lansat
un program de instruire pentru
seniori cu scopul de a promova un
stil de viață mai activ și mai
sănătos pentru cetățenii cu vârste
de peste 60 de ani și cu venituri
mici. Acest program oferă, printre
altele, cursuri gratuite de
informatică și antreprenoriat.
(LINK)

Semnale concrete ale 
schimbării

• Instrument online pentru
conștientizarea inegalităților

El Privilegio de Decidir (program
dezvoltat de Oxfam și Domestic
Data Streamers) este o campanie
menită să crească nivelul de
conștientizare cu privire la
impactul direct al inegalității în
viața de zi cu zi. Aplicația
disponibilă online are o ”riglă”
care măsoară nivelul personal de
privilegii al unui utilizator și oferă
posibilitatea de a semna o petiție,
solicitând guvernului să includă
măsuri de combatere a inegalității.
(LINK)

projectfocus.eu
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Acestă arie de schimbare se referă
la interacțiunile și procesele de
creație ce au loc între oameni,
culturi, organizații și guverne ale
diferitelor națiuni.

Prin exploatarea capacității de
relaționare și a puterii
comunităților, profesioniștii din
domeniul social ar putea obține un
impact mai mare în cadrul
proiectelor lor și pentru
beneficiarii acestora. O resursă
interesantă din această
perspectivă este Community Tool
Box - o platformă care oferă acces
la nenumărate instrumente utile
pentru construirea și dezvoltarea
comunităților.

Puterea rețelelor și a diferitelor
comunități ar putea fi exploatată
pentru a finanța și a aduce la viață
diferite proiecte, prin intermediul
metodelor de crowdfunding - o
metodă de strângere de fonduri
bazată pe un efort colectiv.

• Rețea inter-generațională de 
coaching

DUO for a JOB este o platformă care
aduce laolaltă tineri migranți aflați în
căutarea unui loc de muncă și persoane
de peste 50 de ani care își pot folosi
experiența profesională pentru a-i
sprijini în acest demers. (LINK)

Semnale concrete ale 
schimbării

Puterea comunităților și 
a conexiunilor

• Crowdfunding pentru un centru 
educațional

Doi profesori din cadrul programului
Teach for Romania au reușit, prin
intermediul unei campanii de
crowdfunding, să transforme un
autobuz ieșit din uz într-un centru
educațional într-un sat din jud. Brașov,
România. (LINK)

• Exemple de soluții de 
crowdfunding:

Crowdfunder - o platformă de
crowdfunding pentru grupuri
comunitare, societăți comerciale,
organizații de binefacere și
întreprinderi sociale.
Spacehive - crowdfunding-ul
proiectelor locale pentru
transformarea spațiilor publice.
Start some good (platforma mai oferă
și cursuri de crowdfunding!)
Consolid8 - platformă românească
lansată în 2020.

projectfocus.eu
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Ca urmare a poziționării lor în prima
linie a acțiunii la nivelul
comunităților, profesioniștii din
domeniul social pot aduce o
contribuție substanțială în
abordarea sănătății într-un mod
holistic.

Chiar și la nivel individual, suntem
din ce în ce mai conștienți de
amploarea conceptului de sănătate.
Vorbim din ce în ce mai mult despre
abordări alternative, așa cum sunt
serviciile de sănătate cu caracter
preventiv sau la distanță propuse
de NEWtrition.

Semnalele de schimbare se
manifestă în special în zone precum:
redistribuirea puterii către
utilizatorii de servicii, o importantă
creștere a influenței grupurilor de
suport de-la-egal-la-egal sau la
nivelul locației de furnizare a
serviciilor/ tratamentului.

• Servicii pe măsura beneficiarilor
Proiectul Esther din Suedia aduce
laolaltă medici, asistente medicale,
profesioniști din domeniul social,
dar și din alte industrii pentru a
analiza cum ar putea funcționa
sistemul de îngrijiri din perspectiva
pacientului. Pentru aceasta,
specialiștii implicați în proiect au
creat profilul unei persoane
imaginare pe care au numit-o Esther.
Esther este o femeie de 80 de ani
care suferă de o boală cronică de
plămâni și locuiește singură. (LINK)

Semnale concrete ale 
schimbării

Sănătatea holistică

• Comunitate de suport online
Togetherall este o comunitate de
suport online dedicată sănătății
mentale, accesibilă tuturor celor care
au nevoie de ea. Tehnologia
inovatoare, o abordare holistică și
moderatorii instruiți creează un
mediu unic pentru membri. (LINK)

• Rezidenți care gestionează 
servicii  - model inovator de 
management 

Conform Tubbemoddelen (Suedia),
căminele pentru bătrâni sunt
conduse și organizate de rezidenți,
cu sprijinul personalului, și nu
invers. (LINK)

projectfocus.eu
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Această tendință se referă la
tehnologie și la modul în care
profesioniștii din domeniul social
folosesc tehnologia pentru a-și
îndeplini misiunea.

Utilizatorii de internet reprezintă în
momentul de față aproape jumătate
din populația globului (față de doar
1% în 1995). Este clar că tehnologia va
continua să progreseze și să devină
din ce în ce mai mult parte integrantă
din viețile oamenilor.

În viitor vom intra într-un nou tip de
parteneriat cu mașinile și tehnologia,
bazat pe punctele noastre forte
reciproce, din care va rezulta un nou
nivel de colaborare și
interdependență.

Profesioniștii din social vor trebui să
învețe și ei să adopte și să adapteze
tehnologia la nevoile lor și cele ale
oamenilor pe care îi servesc. Ceea ce
înseamnă inclusiv să folosească
instrumente precum cercetarea și
advocacy-ul atunci când tehnologia
poate deveni dăunătoare.

• Inteligența artificială dă 
foamei o ”față”

Pentru o campanie din 2019,
Feeding America a folosit
inteligența artificială pentru a
„personaliza” foamea. Imaginile a
1.000 de oameni care au vizitat
băncile de alimente au fost
combinate și transformate într-un
chip unic, „reprezentativ” al foamei
pentru a crește nivelul de
conștientizare pe această temă.
(LINK)

Semnale concrete ale 
schimbării

Colaborarea om-tehnologie 

• Asistenții digitali de la IBM 
pentru servicii sociale

Asistenții digitali ar putea oferi
sprijinul necesar pentru a acoperi
sarcinile birocratice / de rutină,
permițând profesioniștilor să
dedice mai multă atenție evaluării
cazurilor, deciziilor critice și mai
mult timp pentru a empatiza cu cei
care au nevoie. (LINK)

• Platformă pentru lucrătorii din 
domeniul sănătății comunitare 

Medic Mobile oferă acces la
documente și informații pentru
lucrătorii din serviciile de sănătate
aflați în zone greu accesibile, cu
sau fără acces la internet. (LINK)
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Portofoliul 
competențelor 
viitorului

DOMENIUL SOCIAL 2030
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Pornind de la procesul de consultare și analizele realizate,
am identificat 16 Competențe ale Viitorului pe care
profesioniștii implicați în proiect le consideră esențiale.
Vă rugăm să țineți cont că lista nu este exhaustivă.
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Portofoliul competențelor 
viitoare

Factorii demografici 
& economici

Puterea 
comunităților și a 

conexiunilor

Sănătatea holistică 

Colaborarea om-
tehnologie

Grijă de sine

Etică

Reziliență

Capacitare

Gândire critică

Ambidextrie

Gândire sistemică

Design Thinking

Maestru de 
comunități

Managementul 
vizibilității

Flexi-
profesionistul

Diversitate și 
Agilitate Culturală 

Colegul digital

Colaborare virtuală 
și implicare online

Cunoștințe despre 
date

Gamificare

Consolidează 
fundația

Gândește și 
acționează

Construiește-ți
comunitatea

Învață limbajul 
tehnologiei

Învățare pe tot 
parcursul vieții
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Consolidează fundația

Viitorul muncii este considerat a fi fluid. Cum tehnologia schimbă rapid modul în
care lucrăm, competențele tehnice se perimează mai repede decât în trecut. Nu
va mai fi de ajuns ca profesioniștii din domeniul social să dețină astfel de
competențe pentru a duce la bun sfârșit proiectele lor. Dacă nu vor avea
abilitatea de a înțelege ceea ce beneficiarii sau stakeholderii doresc de la aceste
proiecte și capacitatea de a interacționa cu membrii echipei lor pentru a le
implementa, nu vor avea succes. De asemenea, este foarte important ca cei aflați
în poziții de management în organizații să îi poată capacita pe membrii echipei
lor să se îngrijească de bunăstarea mentală.

Cele mai recente evenimente și ultimele tendințele înregistrate în
comportamentul uman arată că oamenii devin din ce în ce mai fragili și obosiți,
în special atunci când este vorba de a înfrunta noi provocări externe și/sau
atunci când lucrează cu cei mai vulnerabili beneficiari. Echilibrul între viața
profesională și cea personală, posibilitatea de a acționa în spiritul unor valori
puternice, capacitatea de a gestiona eșecul și încrederea în sine sunt mai
necesare ca oricând.

Consolidează fundația însumează o serie de competențe non-tehnice care ne
ajută să facem toate cele de mai sus și să ne asumăm responsabilitățile
profesionale, indiferent de funcția pe care o deținem. Am ales patru astfel de
competențe ca fiind relevante pentru viitorul profesioniștilor din domeniul
social și le vom descrie pe scurt în paginile următoare.

Grijă de sine

Etică

Reziliență

Capacitare

projectfocus.eu
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Această competență se referă la rolul
activ pe care îl avem în gestionarea
propriei sănătăți și a stării de bine.
Capacitatea de a avea grijă de sine și
de energia zilnică este o competență
critică pentru profesioniștii din social.
Pericolul pe care stresul și epuizarea îl
pot reprezenta este unul real în munca
în domeniul social. Bineînțeles că nu
există un plan de îngrijire „mărime
universală”, însă o linie comună ar
putea-o reprezenta asumarea unui
angajament de a participa activ în
toate domeniile vieții proprii, inclusiv
cel al sănătății fizice și psihice, precum
și cel al nevoilor emoționale, spirituale
și relaționale.

Grijă de 
sine

Etică Reziliență Capacitare

Folosești în mod activ supervizarea,
stabilești limite, cauți oportunități
de dezvoltare profesională? În
calitate de profesionist în domeniul
social, consideri că definirea și
implementarea unui plan de
îngrijire a propriei persoane este o
deprindere valoroasă?
Similar, cultivarea delicată a
conștientizării de sine este
esențială. Astfel devin posibile
dezvoltarea și conștientizarea unui
sine autentic, construirea unor
relații mai puternice, îmbunătățirea
capacității de a lua decizii, de a
lucra sau comunica mai eficient.

Inspirație: Citește acest material despre cum îți poți evalua
starea actuală și dezvolta un plan de îngrijire a sinelui. (LINK)

Consultă Thinkladder- Conștientizare de sine & Sănătate
mintală! Aplicația este un ghid care ne ajută să facem legătura
între comportamente și posibile credințele limitative, pentru a
ne oferi mai apoi șansa de a provoca aceste credințe cu
percepțiile propuse de experți în sănătate mintală. (LINK)
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Grija de sine este importantă pentru mine. Cum pot să o cresc?  

Începe prin a nota trei modalități noi prin care ai putea face acest
lucru, una care poate fi făcută în cinci minute, o alta în cinci zile și
una într-un an.

Consolidează fundația

projectfocus.eu

http://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/developing-your-self-care-plan.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkladder.android.thinkladder&hl=en_US&gl=US
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Etica este reflectată în modul în care
analizăm, apreciem și evaluăm în mod
obiectiv un lucru sau o situație
pentru a ne forma o judecată și a lua
o decizie. Mai mult de atât, etica ține
de dezvoltarea unui set personal de
valori puternice și modul nostru de a
acționa în virtutea acestora.

Chiar dacă luăm decizii în fiecare zi,

Grijă de 
sine

Etică Reziliență Capacitare

întrebarea care rămâne este pe ce
se bazează acestea și care este
procesul pe care-l urmăm?

În viitor, una dintre preocupările
majore privind etica profesională în
domeniul social ar putea interveni
chiar la intersecția dintre oameni și
tehnologie (ex: confidențialitatea
datelor).

Inspirație: Consultă codul etic pentru profesioniștii din domeniul
social pus la dispoziție de Asociația Suedeză a Absolvenților de
Științe Sociale, Personal și Administrație Publică, Economie și
Asistență Socială. (LINK)

Sau află despre Data Science for Social Good - o organizație cu
sediul lângă Chicago, Illinois, misiunea lor fiind folosirea datelor și a
analizei acestora pentru binele social.(LINK)

Pentru cei implicați în cercetare, o lectură interesantă o reprezintă
Codul global al conduitei de cercetare în zone sărace - o resursă
pentru toți stakeholderii care doresc să se asigure de caracterul etic
al cercetării lor. (LINK)

Consolidează fundația

Vreau să particip la un proces etic de luare a deciziilor!

Începe prin a te gândi la trei exemple despre modul în care
tu/echipa ați folosit un proces etic de luare a deciziilor în cadrul
activității voastre profesionale din ultimul an. În
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http://cdn.ifsw.org/assets/Socialt_arbete_etik_08_Engelsk_LR.pdf
https://www.datascienceforsocialgood.org/
https://www.globalcodeofconduct.org/)
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Capacitatea de reziliență se vede din
modul în care confruntăm
obstacolele și dificultățile, despre
cum învățăm din acestea și cum ne
ajută ele să devenim mai puternici.
Conform acestui articol, profesioniștii
rezilienți se bazează pe obiceiuri, cum
ar fi acela de a adopta o atitudine de
curiozitate deschisă și conștientizare
a judecăților pe care le dau. Acestea îi
susțin în depășirea vicisitudinilor
muncii lor, adesea dificilă.
Gestionarea poverii birocratice, a
colegilor mai puțin experimentați,
managementul de caz, a situațiilor de

Grijă de 
sine

Etică Reziliență Capacitare

criză – toate aceste responsabilități
solicită din partea profesioniștilor din
domeniul social o mare doză de
reziliență. În același timp, a ști cum să
lucrezi sub presiune este o abilitate
critică pentru profesioniștii din
domeniul social.

Dacă încă nu ați citit-o, chiar vă
recomandăm celebra carte a lui
Nassim Taleb intitulată “Antifragil”
(disponibilă și în română) care
vorbește despre reziliență și chiar
face un pas mai departe, spre anti-
fragilitate.

Inspirație: O lectură grozavă pe această temă este acest ghid
practic pentru dezvoltarea rezilienței emoționale și a stării de
bine pentru profesioniștii din domeniul social. (LINK)

Încearcă Resilience App - un set de instrumente pentru
organizațiile care doresc să înțeleagă punctele forte din punct de
vedere al rezilienței și zonele de risc de la nivelul echipelor lor
(LINK)

Sau împrieteniți-vă cu un instructor virtual din cadrul Driven
Resilience App: Reziliență în 5 minute pe zi (LINK)

Consolidează fundația
În
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Vreau să devin mai rezilient! Ce m-ar putea ajuta? 

Începe prin a te informa și prin a nota trei moduri prin care poți 
atinge acest obiectiv!

projectfocus.eu

https://www.socialworker.com/feature-articles/practice/resilience-for-social-workers-how-to-increase-flexibility-energy-engagement-in-face-of-challenge/
https://markallenassets.blob.core.windows.net/communitycare/2020/04/Community-Care-Inform-emotional-resilience-guide.pdf
https://resiliencei.com/app/)
https://home.hellodriven.com/driven-app/
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Adesea auzim că profesioniștii din
domeniul social au nevoie să-și
capaciteze beneficiarii/clienții. Dar
cum rămâne cu ei înșiși și colegii lor?
Capacitarea este o competență despre
arta de a crea un mediu în cadrul
căruia profesionistul sau echipa sa
poate crește, învăța, asuma inițiative
și responsabilități, se poate simți
suficient de puternic pentru a lua
decizii, a-și dezvolta propria
autonomie, a cere și oferi feedback

Grijă de 
sine

Etică Reziliență Capacitare

(și feedforward), pentru a
experimenta soluții noi și în general
pentru a crește valoarea organizației
sale.

Ne imaginăm că, în viitor, munca
socială va pune mai mult accent pe
politicile care promovează justiția
socială și echitatea. Acest lucru
înseamnă că și profesioniștii din
domeniul social se simt încrezători și
puternici în munca lor de zi cu zi.

Inspirație: Vizitează Say it forward – o platformă pentru
capacitarea femeilor (LINK)

Află mai multe despre Heifer International, o organizație care
lucrează pentru a găsi soluții sustenabile pentru comunitățile
care trăiesc în sărăcie extremă, sprijinind oamenii prin
capacitarea lor: „Noi nu venim și le spunem oamenilor ‘Uite ce
trebuie să faci.’ Noi formăm cooperative și întrebăm ‘De ce ai
nevoie?’” (LINK)

Vreau să exersez mai des capacitarea! 

Fă o listă cu trei persoane / organizații pe care le apreciezi
pentru modul în care practică capacitarea și identifică căi de a
învăța de la fiecare dintre acestea.
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Consolidează fundația
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https://sayitforward.org/about/
https://www.classy.org/blog/empower-beneficiaries-get-out-the-way/
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Gândește și acționează

Capacitatea de a face conexiuni și a înțelege sistemele complexe în care
acționăm ar putea fi, în viitor, esențială pentru a rămâne relevanți ca
profesioniști. Deseori avem de-a face cu evenimente extreme – fie că vorbim
despre pandemii sau dezastre naturale sau despre tehnologia care, de multe ori,
nu schimbă doar ce și cum facem, ci și ceea ce suntem.

Gândește și acționează reprezintă un set de competențe cognitive utile
profesioniștilor din domeniul social pentru a-și dezvolta capacitatea de a
accepta incertitudinea, a recunoaște că nu știm ce nu știm, dar și pentru a găsi
căi noi în medii complexe, aflate în continuă schimbare. Recomandăm în acest
sens explorarea următoarelor competențe și metode:

Gândirea critică

Ambidextria

Design thinking

Gândirea sistemică

projectfocus.eu
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Pentru un profesionist în domeniul
social, gândirea critică înseamnă mai
mult decât analiza opțiunilor în lucrul
cu clienți. Această competență implică
și o înțelegere obiectivă și neutră a
informațiilor cu privire la utilizatorii de
servicii.

Gândirea sociologică stă la baza
activității în social și, cum sociologii
sunt însărcinați cu practicarea gândirii
critice, munca socială include în sine o

astfel de responsabilitate.

Activitatea socială trebuie să fie
așadar conștientă și să privească
critic condițiile care au condus la
apariția problemelor sociale, fie că
este vorba de suferință umană,
îngrădirea libertății, inegalitate sau
nedreptate. Ea trebuie să expună în
același timp mecanismele existente
și să contribuie activ la schimbarea
acestora.

Gândirea 
critică

Ambidextria Gândirea 
sistemică

Design 
thinking

Sunt o persoană cu gândire critică?

Numește trei resurse care te-ar putea ajuta să apreciezi nivelul tău
actual și să identifici zone de îmbunătățire pe această temă.
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Inspirație: Consultă Testele și Evaluările privind Gândirea Critică 
propuse de Fundația pentru Gândire Critică.  (LINK)

Recomandare de lectură: Critical Thinking for Managers, Radu 
Atanasiu, Springer 2021 (LINK)

Gândește și acționează
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https://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-testing-and-assessment/594
https://www.springer.com/gp/book/9783030735999
https://www.springer.com/gp/book/9783030735999
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Ambidextria este o competență ce se
referă la echilibrul dintre exploatarea
prezentului și explorarea viitorului. În
domeniul social, această competență
s-ar putea traduce prin: (i)
maximizarea rezultatelor în termeni
calitativi și cantitativi prin alinierea și
utilizarea resurselor și competențelor
existente și (ii) căutarea de noi
oportunități (ex: pentru finanțarea
proiectelor, pentru identificarea și
soluționarea nevoilor beneficiarilor,

pentru comunicare și interacțiune) și
adaptarea la mediul în continuă
schimbare.

Este evident că, pe de o parte, munca
socială ar trebui să obțină rezultate -
pe de altă parte însă, nu ar trebui să
se bazeze în exclusivitate pe
standarde, deja știute și învățate, ci
pe ideea că fiecare problemă nouă
(individuală) necesită întotdeauna o
soluție nouă (individuală).

Cum pot exersa mai des ambidextria?

Cum ar arăta procesul de dezvoltare a ambidextriei în cadrul
organizației / echipei / muncii tale de zi cu zi?
Descrie activitățile principale.

Inspirație: Consultă acest articol - Cum să punem în practică
ambidextria organizațională – spre un model de maturitate
(LINK)

Citește mai mult despre Foresight și cum poți explora,
prospecta și planifica viitorul! Găsești aici un articol interesant
despre Foresight și viitorul asistenței sociale (LINK)

Gândirea 
critică

Ambidextria Gândirea 
sistemică

Design 
Thinking
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Gândește și acționează
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https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98651-7_12
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/foresight_en
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15228835.2020.1796892
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Sistemele sociale sunt complexe, se
schimbă rapid și nu sunt simple
modele de tip cauză - efect. Nu este
niciodată îndeajuns să încercăm să ne
explicăm o situație sau o persoană
prin prisma unui singur factor. Suntem
ființe cu multiple dimensiuni bio -
psiho – socio – ecologico – economico
- spirituale și doar interacțiunea
reciprocă a tuturor acestor paliere
poate defini imaginea de ansamblu a
unei persoane și a unui
comportament.

De aceea, pentru a putea explica
experiența și comportamentul unei
persoane sau ale unui grup avem
nevoie să știm care sunt acești factori.

Pe scurt, gândirea sistemică este
competența de a exersa rezolvarea
problemelor în cadrul sistemelor
complexe.

Gândirea sistemică se află la baza
abordărilor holistice atunci când
căutăm soluții.

A pune competențele gândirii
sistemice în practică, înseamnă să ne
dorim să ne uităm la o situație în
toată complexitatea ei, pentru a
putea identifica tipare, a recunoaște
elementele corelate și a admite că
adesea există mai multe soluții
pentru o problemă.

Cum pot face ca gândirea sistemică să devină modul meu obișnuit 

de a gândi?

Numește trei activități la care poți participa în următoarele trei luni
și care ți-ar putea îmbunătăți capacitățile de gândire sistemică.

Inspirație: Abonează-te la buletinele The Systems Thinker. (LINK)

Împreună cu echipa ta, înscrie-te la cursul online, gratuit, pe
tema Practicii Sistemice. (LINK)

Gândirea 
critică

Ambidextria Gândirea 
sistemică

Design 
thinking

Gândește și acționează
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https://thesystemsthinker.com/
https://acumenacademy.org/course/systems-practice/
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Aceasta este competența cu ajutorul
căreia gândim și găsim soluții similar
unui designer. Tim Brown,
președintele executiv al IDEO,
definește design thinking-ul ca pe „o
abordare a inovației centrată pe om
care folosește instrumentele
designer-ului pentru a pune împreună
nevoile oamenilor, posibilitățile
tehnologiei și condițiile necesare
pentru succes.” În cadrul activității
din domeniul social, a gândi precum
un designer poate transforma modul
în care răspundem la nevoile
beneficiarilor, dar și modul în care
definim serviciile, procesele și
strategiile.

Cele cinci faze ale unui proces de
design thinking sunt: Empatizarea,
Definirea problemei, Ideația,
Prototiparea și Testarea. Pentru a
putea atinge măiestria în design
thinking, capacitatea de a empatiza
este foarte importantă. Empatia
permite profesioniștilor din
domeniul social să se identifice și să
înțeleagă experiența și punctul de
vedere al altei persoane și, ca
urmare, să construiască relații mai
puternice cu beneficiarii. Este o
competență vitală care îi ajută să
înțeleagă nevoile reale ale fiecărui
beneficiar în funcție de experiențele
sale unice, pentru a putea oferi
servicii sociale eficiente.

Cum pot integra design  thinking-ul în munca mea?

Identifică trei proiecte care folosesc metodologia și abordarea de design
thinking și învață din acestea.

Inspirație: Găsește inspirație la profesioniștii din domeniul
social care proiectează site-uri web și materiale. (LINK)

Vizitează proiectul Transform – Design thinking pentru inovație
socială. (LINK)

Gândirea 
critică

Ambidextria Gândirea 
sistemică

Design 
Thinking

Gândește și acționează
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https://www.socialworkerswho.design/
https://www.transform-project.eu/citizen-engagement/design-thinking-for-social-innovations/
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Construiește-ți comunitatea
Viitorul societății noastre are mult de-a face cu puterea maselor și construirea
de comunității. Dacă a vorbi despre problemele societății și justiție socială este
un lucru bun, a ne implica sau a face schimbări în comportamentul nostru
contribuie la construirea unui viitor sustenabil. Nu putem însă să schimbăm
sistemele și politicile dintr-o dată și de unii singuri. Dar putem construi și ne
putem aduna laolaltă în comunități care sunt acolo una pentru cealaltă și se
susțin reciproc. Ca atare, dezvoltarea competențelor care permit valorificarea
grupurilor și capitalizarea puterii rețelelor și a comunităților ar putea fi vitală
pentru profesioniștii din domeniul social, în viitor.

Aceștia ar putea găsi mult mai ușor soluții și ar putea implementa cu mai mult
succes proiectele lor atunci când beneficiază de sprijinul unor persoane cheie și
al unor comunități. Acest lucru ar însemna focalizarea pe dezvoltarea
competențelor legate de construirea, finanțarea și implicarea comunităților
online și offline. În acest scop, profesioniștii din domeniul social ar trebui să
aibă capacitatea și dorința de a se face cunoscuți și de a-și construi un brand
personal.
În lumea de azi, conectată la nivel global, comunitățile depășesc limitele
geografice și, de aceea, capacitatea de a gestiona diversitatea și agilitatea
culturală sunt competențe critice, pe care le dezvoltăm în timp ce ne adaptăm
la noi forme de a munci (contracte pe termen determinat, roluri multiple, etc).
Mai jos se află câteva din competențele relevate în această direcție:

Maestru de comunități

Managementul vizibilității

Diversitate și Agilitate Culturală

Flexi-profesionistul

projectfocus.eu
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Nu este ușor să construim comunități,
și este chiar și mai dificil să le
menținem funcționale și cu impactul
dorit. Această competență nu se
rezumă la a face parte din multe
comunități, rețele sau asociații, ci mai
degrabă la a crea sau a fi parte din cele
care sunt relevante pentru misiunea
voastră.

Deși există multe materiale și
informații pe tema modului în care
pot fi construite comunități, vă
recomandăm să vă focalizați pe
instrumente și elemente practice
concrete. Un aspect important în în
acest sens este conceptul de
crowdfunding - finanțare
participativă a unei cauze.

Maestru de 
comunități

Managementul 
vizibilității

Flexi-
profesionistul

Diversitate & 
Agilitate Culturală

Vreau să pot folosi mai mult puterea comunităților!

Începe prin a enumera trei persoane care au fost implicate în procesul de
construire a unei comunități relevante. Află apoi mai multe despre trei
instrumente / aplicații noi folosite de acestea.
Bonus: citește un studiu de caz despre o campanie valoroasă de
crowdfunding - care a fost abordarea, care au fost pașii, lecțiile învățate,
rezultatul?

Inspirație: Află mai multe despre David Spinx, gazda podcast-
ului Masters of Community. (LINK)

Un start bun pentru identificarea instrumentelor ar putea fi
explorarea resurselor oferite de echipa Community Tool Box.

Acesta este un articol grozav de la Acumen pe tema
crowdfunding-ului.

Construiește-ți comunitatea
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https://pod.cmxhub.com/
https://pod.cmxhub.com/
https://ctb.ku.edu/en
https://acumenacademy.org/blog/6-tips-crowdfunding-your-social-enterprise/
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A te face cunoscut – vorbind despre
lucrurile care te interesează (la nivel
personal sau profesional) și
folosindu-te de comunitățile globale
din care faci parte este esența acestei
competențe. „Așa vă veți gestiona
reputația și veți construi brandul
personal – iar a învăța cum să aveți
grijă de brandul vostru în diferite
medii și în multe culturi este prima
cheie a succesului”, subliniază
Institutul Viitorului (IFTF) într-un
studiu despre competențele viitorului.
Astfel, imaginează-ți că, în viitor, viața
ta online va deveni propriul tău CV.

Cu ajutorul tehnologiilor actuale, al
platformelor sociale și al tehnologiei
open source, avem astăzi acces la
informații detaliate despre trecutul
și experiența profesională a oricărei
persoane.
Foarte probabil asta te-a făcut să te
gândești la cât de important este să
organizezi și să ai grijă de
”amprenta” ta online. Managementul
vizibilității înseamnă gestionarea
reputației (tale și a organizației).
Dacă stăpânești această competență,
atunci vei reuși să strângi mai ușor
oamenii în jurul unui scop și să dai
viață proiectelor.

Maestru de 
comunității

Managementul 
vizibilității

Flexi-
profesionistul

Diversitate & 
Agilitate Culturală

Cum mă fac mai vizibil?

Cu siguranță stăpânești cel puțin câteva dintre competențele viitorului
descrise în acest raport. Alege una dintre ele și fă o listă cu trei
modalități prin care ai putea împărtăși cu alții mai multe despre un
anumit subiect, pentru ca ei să poată asocia mai ușor numele tău cu o
competențe specifică.

Inspirație: Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu de la ONG-ul
”Dăruiește Viață” sunt prezente în mod constant pe platformele
sociale unde împărtășesc opinii sau susțin campanii de
crowdfunding pentru cauza lor #Noifacemunspital. (LINK)

Ryan Levesque s-a făcut cunoscut drept Tipul cu orhideele
împărtășind din experiența sa și învățându-i pe oameni cum să
cultive aceste flori. (LINK)

”
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Construiește-ți comunitatea
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https://www.iftf.org/home/
https://www.daruiesteviata.ro/despre
https://ultimateorchidguide.com/Basics.htm
https://ultimateorchidguide.com/Basics.htm
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Flexi-profesionistul vorbește despre o
competență care ne permite să
rămânem relevanți într-un viitor în
care economia la cerere (gig economy)
este în creștere. Prin economie la
cerere înțelegem tot ceea ce are de-a
face cu munca flexibilă, pe proiecte
sau pentru mai mulți angajatori în
același timp. Într-un viitor digital,
acest lucru ar putea deveni mult mai
prezent. Profesionistul nu mai are un
loc de muncă tradițional, la birou, cu
normă întreagă; nu se află la școală,
dar învață în permanență; accesează
sau închiriază echipamentele și
resursele de care are nevoie, în loc să
le aibă în proprietatea sa.

Economia la cerere și implicațiile
sale din prisma dialogului social și a
protecției lucrătorilor urmează a fi
reglementate, însă o posibilă
perspectivă asupra viitorului
acestui domeniu ne este oferită de
Home Touch - una dintre primele
platforme online pentru asistenți
personali din Marea Britanie.
O abordare de acest fel ar putea
conduce în viitor la creșterea
interdisciplinarității în domeniul
social - prin dezvoltarea mai multor
profesioniști de tip „T” (specializați
într-un domeniu, dar cu multiple
cunoștințe în alte arii de
competență).

Maestru de 
comunității

Managementul 
vizibilității

Flexi-
profesionistul

Diversitate & 
Agilitate Culturală

În
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! De unde pot învăța despre economia la cerere?

Vizitează o platformă dedicată lucrătorilor la cerere. Aprofundează 
particularitățile acesteia.
Identifică trei activități din cadrul organizației tale care ar putea fi
transformate în muncă la cerere care ar putea fi efectuată pe baza de
”proiect.”

Inspirație: Vizitează Catalant – platformă la cerere cu experți
din lumea întreagă care pot ajuta organizațiile în diferite
domenii, pornind de la dezvoltarea strategiei până la
implementare. (LINK)

Construiește-ți comunitatea

projectfocus.eu
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Într-o lume cu adevărat conectată la
nivel global, un profesionist va putea
accesa proiecte din indiferent câte
locații și colabora cu diferite echipe.
Acest lucru îi va solicita competențe
specifice, cum ar fi cele lingvistice, dar
și agilitatea de a se adapta la
circumstanțe mereu în schimbare,
capacitatea de a înțelege contexte și
provocări diferite, la care să poată
găsi răspunsuri.

Profesiile din domeniul social au la
bază practici sensibile din punct de
vedere cultural care militează pentru
justiție socială și economică, în
favoarea celor dezavantajați, oprimați

și/sau discriminați.
Această competență le cere
profesioniștilor din domeniul social
să-și examineze propriile contexte
culturale și identități, să devină mai
conștienți de prejudecățile, valorile,
stereotipurile personale, de
simpatiile pe care le au.
Construirea unor comunități
regionale / globale sau colaborările
la nivel internațional vor necesita o
capacitate de înțelegere trans-
culturală, extrem de valoroasă, în
special pentru că organizațiile
percep din ce în ce mai mult
diversitatea ca pe un determinant al
inovației.

Maestru de 
comunități

Managementul 
vizibilității

Flexi-
profesionistul

Diversitate și 
Agilitate Culturală
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!

Vreau să lucrez în proiecte cât mai diverse! 

Fă o listă cu cinci idei care te-ar putea ajuta să te implici în cel puțin
un proiect internațional cu parteneri din diferite țări și diferite culturi.

Inspirație: Vizionează acest clip interesant despre ce înseamnă
inovația dintr-o perspectivă atentă și critică față de normele și
convențiile privind puterea și cum poate o astfel de abordare să
crească capacitatea de inovare și să contribuie la dezvoltarea
socială incluzivă. (LINK)

Construiește-ți comunitatea

projectfocus.eu

https://www.youtube.com/watch?v=pbJpANNFEJI


futurestation.ro

Învață limbajul tehnologiei
Tehnologia este pretutindeni și în evoluție constantă. Gândește-te la tehnologie
ca la o super-putere a practicianului din domeniul social: prin intermediul
digitalizării, aceasta îl poate ajuta în reducerea sarcinilor administrative,
permițându-i să se dedice altor activități mai relevante.

Profesioniștii care cunosc acest limbaj sunt conștienți de modul în care
tehnologia informației și a comunicațiilor, precum și alte instrumente digitale
pot fi folosite în toate activitățile sociale și știu să le pună în practică.
Competențele legate de tehnologie ”expiră” însă cu ușurință; pentru a rămâne
competitivi, profesioniștii vor trebui să dobândească mereu noi competențe,
ceea ce necesită flexibilitate, o atitudine pozitivă față de învățarea pe tot
parcursul vieții și curiozitate.
Îți recomandăm să explorezi cele patru seturi de competențe menționate mai jos:

Colegul digital

Cunoștințe despre 
date

Gamificare

Colaborare virtuală și 
implicare online

projectfocus.eu
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Un studiu realizat în 2018 de Institutul
Viitorului (IFTF) și Dell a arătat că, în
viitor, oamenii ar putea deveni „dirijori
digitali”, iar tehnologia va funcționa
înăuntrul nostru sau ca o prelungire a
noastră și nu separat de noi așa cum
este acum. Capacitatea de a lucra în
colaborare cu echipamentele digitale
ar putea permite practicienilor din
domeniul social, de exemplu:

• Să înțeleagă și gestioneze
inteligența artificială;

• Să creeze resurse psiho-
educaționale;

• Să folosească asistenți virtuali
pentru a completa / analiza /
interpreta date despre
beneficiari;

• Să înțeleagă și securizeze
informațiile existente online
despre anumite persoane.

Colegul digital
Cunoștințe 

despre date
Colaborare virtuală 
și implicare online

Gamificare

Imaginează-ți că ți se cere să formezi o echipă din oameni, roboți și
asistenți virtuali și îi pui pe toți să lucreze împreună!

De unde începi? Descrie cinci activități principale ale unui astfel de
proces.

Inspirație: Familiarizează-te cu conceptul de Profesionist Digital
în domeniul social citind acest document oficial de la IBM și Blue
Prism „Viitorul Muncii pentru Serviciile Sociale” (LINK)

Citește și despre Vital, un robot cu Inteligență Artificială numit
Membru în Consiliul de administrație al unei companii în 2014.
(LINK)

În
ce
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!
Învață limbajul tehnologiei
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Noi toți generăm o vastă cantitate de
date, dar acestea sunt valoroase doar
atunci când putem acționa în virtutea
lor - atunci când ne spun ceva despre
un comportament al unui beneficiar,
de exemplu. Activitățile fiecăruia
dintre noi la locul de muncă și
cerințele cu care ne confruntăm tind
să devină din ce în ce mai axate pe
date.

Cineva care astăzi s-ar angaja în
organizația ta ar avea și mai multe
oportunități de a utiliza datele în
activitatea de zi cu zi. Ca atare,
dezvoltarea unor cunoștințe despre
colectarea, procesarea și analiza
datelor este o competență esențială
pentru profesioniștii din domeniul
social.

Cum îmi pot îmbunătăți cunoștințele despre date?

Enumerează cinci surse de învățare despre date și impactul lor asupra
domeniului social - pot fi articole, podcast-uri, comunități, dar și o
posibilitate de ”însoțire din umbră – shadowing” a unui specialist.

Inspirație: Citește un articol interesant despre De ce
profesioniștii din domeniul social au nevoie de date științifice
(LINK)

Articolul din Nesta despre Profesionistul din domeniul social
care se conduce după date este de asemenea o resursă
interesantă. (LINK)

Colegul digital
Cunoștințe 

despre date
Colaborare virtuală 
și implicare online

Gamificare

În
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!

Învață limbajul tehnologiei
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https://www.socialworker.com/feature-articles/technology-articles/why-social-workers-need-data-science/
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https://www.nesta.org.uk/feature/eight-ways-councils-are-using-data-create-better-services/the-data-driven-social-worker/
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În ultimii ani am fost martori ai
tranziției de la colaborarea fizică
tradițională spre cea digitală.
Pandemia Covid-19 ne determină să
descoperim noi modalități de
colaborare și implicare, bazate pe
conexiuni digitale. Practicienii din
domeniul social ar trebui de aceea să
fie capabili să:
• păstreze vii la nivel organizațional 

cultura și spiritul de echipă;

• înțeleagă cum funcționează
această nouă lume „fi-gitală” - o
combinație între fizic și digital;

• implice stakeholderii și să facă
advocacy pentru schimbarea
politicilor;

• dezvolte comunități virtuale;
• gestioneze comunicarea la

distanță cu clienții, monitorizarea
progresului proiectelor și să
ajute familiile să rămână
conectate.

Cum îmi pot îmbunătăți competențele de colaborare virtuală și implicare
online?

Începe prin a scana și înțelege ce instrumente sau aplicații apar pe
această temă. Împărtășește cele mai bune resurse cu membrii echipei
tale sau pe social media și cere-le și altora părerea.

Inspirație: Citește despre NEO, un asistent virtual cu misiunea de
a-i ajuta pe oameni să fie în două locuri în același timp. (LINK)

Tandem este o aplicație desktop care simulează un „birou
virtual” permițându-ți să vezi la ce lucrează alți colegi și să intri
rapid în legătură cu ei prin video chat (cu partajarea ecranului),
doar apăsând pe un buton. (LINK)

Otter AI creează transcrieri automate în timp real, pe măsură ce
participanții la întâlnire vorbesc. Aplicația are o funcție de
căutare care regăsește în cuprinsul transcrierii diferiți vorbitori
și fraze cheie. (LINK)

Colegul digital
Cunoștințe 

despre date
Colaborare virtuală și 

implicare online Gamificare
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!
Învață limbajul tehnologiei
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Oamenii au o nevoie de bază pentru
activități ludice, chiar și atunci când
înaintează în vârstă. Gamificarea
permite capitalizarea acestei nevoi și
adăugarea unor mecanisme de joc în
medii non-ludice pentru a conecta sau
motiva mai bine audiența.

Pe măsură ce noile generații se
bucură din ce în ce mai mult să joace
jocuri video și să creeze lumi virtuale,
gamificarea care are la bază
tehnologia ar putea fi o cale mai
potrivită de a ajunge la o astfel de
audiență.

În
ce

pe
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cu
m

!

Cum pot integra mai mult gamificarea în munca mea?

Mai jos puteți găsi câteva exemple de gamificare folosite în munca
socială. Inspiră-te din acestea și creează împreună cu echipa ta cel
puțin trei idei despre cum puteți aduce jocul în munca voastră cu
beneficiarii.

Inspirație: Kineage este un joc ”serios” pentru seniori cu scopul
de a le îmbunătăți sănătatea și starea de bine. Poate fi
configurat pentru oameni cu diferite dizabilități fizice,
promovând exercițiul și relaxarea. (LINK)

Citește acest studiul de caz din Suedia, unde gamificarea a fost
utilizată de profesioniștii din domeniul social într-o intervenție
ce își propunea să reducă fenomenele de violență asociate
dinamicilor întâlnirilor între adolescenți. (LINK)

Află mai multe despre HI-QUEST – un joc serios în care tinerii
pot învăța să devină adulți amabili și onești, în timp ce
explorează o serie de orașe imaginare. (LINK)

Pain Squad – copiii care suferă de cancer își controlează
durerea prin gamificare, cu sprijin din partea personajelor
Flashpoint. (LINK)

Colegul digital Cunoștințe 
despre date

Colaborare virtuală 
și implicare online Gamificare

Învață limbajul tehnologiei
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https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/969/kineage-a-serious-game-in-3d-to-help-the-elderly-exercise-while-having-fun/
https://www.researchgate.net/publication/280639491_Game-Based_Intervention-A_Technical_Tool_for_Social_Workers_to_Combat_Adolescent_Dating_Violence_Emma_Sorbring_Anette_Bolin_Jennie_Ryding_Advances_in_Social_Work_Vol_16_No_1_Spring_2015_125-139
https://graphlings.co/hi-quest
https://mobilesocialwork.wordpress.com/2013/04/11/pain-squad-kids-with-cancer-control-their-pain-through-gamification-with-back-up-from-flashpoint-characters-video/
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Alte teme de reflecție
Atunci când ne gândim la viitorul domeniului social și la modul în care vom
munci sunt multe alte concepte care ne vin în minte. Te invităm de aceea să îți
creezi propriul ”nor” cu concepte cu care dorești să te familiarizezi, pentru a
putea pregăti mai bine viitorul.

Forța de muncă 
digitală 

Automatizarea 
proceselor 

Foresight

Design thinking

Feed-forward

Conștiință de sine

Crowdfunding 
Ambidextria

Lumea „Fi-gital”

Gamificare

Profesioniști 
de tip T

Antifragil 
Economie la cerere

Știința datelor

projectfocus.eu



Imaginează-ți 
lumea anului 2030

FORESIGHT

futurestation.ro

Pornind de la tendințele și semnalele viitorului prezentate, am
scris o poveste despre un posibil scenariu viitor - O zi din
viața unui profesionist în domeniul social în 2030.
Scenariile viitoare nu sunt previziuni sau lucruri pe care ni le
dorim a se întâmpla. Sunt mai degrabă povești despre
lucrurile care se pot întâmpla.

Scenariul ce urmează este o invitație la a reflecta la ipotezele
descrise și ar putea fi începutul unei conversații despre cum
ne putem pregăti pentru un astfel de viitor, atât ca organizații,
cât și ca profesioniști.

projectfocus.eu
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O zi din 2030
În această dimineață, ai comandat o
mașină fără șofer și ai mers la
întâlnirea cu unul dintre clienții tăi.
După-amiază te vei întâlni online cu
membrii echipei multidisciplinare
din care faci parte, pentru a discuta
despre noul program de asistență,
activare și implicare a seniorilor din
comunitatea cu care lucrați.

Ultimul curs de formare în educație
financiară la care au participat
colegii tăi a avut rezultate
spectaculoase și acum organizația
voastră sprijină câteva start-up-uri
gestionate de oameni în vârstă de
peste 70 de ani. Acest program,
precum și cel pentru tineret, au fost
finanțate printr-o campanie de
crowdfunding la care au participat
câteva mii de oameni din țară și din
străinătate.

În seara aceasta, vei participa la
ediția anuală a Social Media Awards,
unde unul dintre câștigători a fost

un ONG cu care ai colaborat pe un
proiect. Organizația respectivă se
promovează intens pe platformele
sociale, generând conținut original,
transmisii live și campanii țintite de
strângere de fonduri. Știi deja că vei
face o postare pe pagina ta
personală și pe cea a organizației
despre acest eveniment.

Platforma ta socială preferată îți
arată o fotografie de acum 10 ani
(2020) – erai îngropat în dosare și
lucrai la niște rapoarte. Nici nu îți
vine să crezi cât de mult s-au
schimbat lucrurile. Pandemia Covid-
19 a accelerat digitalizarea serviciilor
sociale, așa că acum ai un asistent
digital care se ocupă de toată
hârțogăria.

Săptămâna viitoare vei avea o
ședință de evaluare cu
coordonatorul tău și știi deja pe ce
zonă a dezvoltării tale personale vrei
să te focalizezi anul viitor.

projectfocus.eu
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Imaginează-ți că ești un profesionist din domeniul social în 2030.
Ești mândru de tine și de ceea ce ai reușit să faci până acum.

Întotdeauna ai considerat că trebuie să fii
pregătit pentru schimbările care apar în
domeniul tău.
Dacă ar fi să te uiți la ultimii 10 ani, fără
îndoială, nu mulți și-au imaginat că
navigatorii serviciilor sociale și de sănătate,
serviciile de coaching, cursurile despre cum
să îmbătrânim frumos și multe altele vor
face parte din pachetele de bază de servicii.
Cu siguranță ai înfruntat multe provocări și
altele te așteaptă în viitor. Ești însă
încrezător că, știind cine ești și ce îți dorești
în viață, vei reuși să le depășești pe toate.
Știi că educația pe care ai primit-o și toate
formările online și offline la care ai
participat, sesiunile de mentorat, coaching și
serviciile de supervizare de care ai
beneficiat, te-au ajutat să ajungi aici.
Îți trăiești profesia ca pe o vocație și îți place
ceea ce faci: îi ajuți pe cei din jurul tău să își
atingă potențialul, lucrezi în și cu comunități
care devin mai puternice pe zi ce trece. Și
mai mult decât atât, faci asta ca parte a unei
echipe flexibile în care fiecare profesionist
contribuie cu competențele sale.

Privind în urmă, care au fost competențele care te-au ajutat să
rămâi un profesionist valoros în domeniul social și lumea din 2030?
Cum le-ai dezvoltat?

projectfocus.eu



1
PRIVEȘTE ÎN URMĂ 
ÎNAINTE  DE A PRIVI ÎN FAȚĂ

În prelegerea TED „Psihologia sinelui tău
viitor”, Dan Gilbert, psiholog la Harvard,
spune: „Ființele umane sunt lucrări în curs
care în mod eronat cred că sunt finalizate.”
Doar atunci când privim în urmă ne dăm
seama cât de multe schimbări pot avea loc
într-o decadă. Majoritatea dintre noi ne
amintim cine eram cu 10 ani în urmă, dar ne
este greu să ne închipuim cine vom fi, și apoi
gândim în mod greșit că doar pentru că este
greu de închipuit, nu se poate întâmpla.
Experții numesc acest lucru iluzia „finalului de
istorie”. Cu toții ar trebui să recunoaștem
acest lucru înainte de a privi în viitor.

Începe prin a viziona prelegerea menționată.  

futurestation.ro

Un posibil plan de acțiune pentru viitor
După ce ai citit întregul raport, ai înțeles unele dintre posibilele schimbări
care afectează domeniul social și ai parcurs competențele viitorului
prezentate, te încurajăm să îți construiești un posibil plan de acțiuni pentru
viitor. Pentru început, poți lua în considerare cei trei pași de mai jos:

2
3

IDENTIFICĂ SEMNALELE 
CURENTE DE SCHIMBARE

Semnal de schimbare poate
însemna orice: de la o modalitate
nouă de a furniza un serviciu,
până la o nouă ocupație despre
care ai citit sau cel mai nou
instrument digital pe care unii
dintre colegi îl folosesc. Acest
raport prezintă numeroase
exemple concrete de schimbări
din domeniul social în secțiunile
Factori ai schimbării și
Competențele Viitorului.

Aprofundează câteva dintre
exemplele pe care le consideri
relevante pentru organizația sau
activitatea ta.

FORESIGHT: VIZIUNEA TA PENTRU 
TINE CEL DIN VIITOR 

Proiectează ceea ce faci acum în 2030.
Va mai exista profesia ta? Cum s-a
schimbat față de 2021? Care sunt acele
competențe pe care le stăpânești acum și
îți lipseau în 2021?

(Ca entuziaști ai viitorului, ne-ar plăcea să
citim rezultatele exercițiului tău de
foresight. Dacă dorești, le poți împărtăși cu
noi aici.)

projectfocus.eu
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Despre noi

Organizația Umanitară Concordia 
Din 1991, Organizația Umanitară CONCORDIA (România) îi ajută pe copii și tineri
să-și recapete încrederea, să se dezvolte și să pornească pe o nouă cale către o
viață independentă prin case de tip familial, centre de zi, școli și apartamente de
tranziție. Ca parte a organizației, CONCORDIA Academia este un centru de
excelență în formare și dezvoltare profesională și oferă programe certificate
pentru practicieni, manageri și supervizori, precum și servicii de supervizare,
coaching și consultanță cu scopul de a contribui la capacitarea și creșterea
calității serviciilor sociale.

Colegiul Național al Asistenților Sociali (CNASR) 
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) este o organizație
profesională, non-guvernamentală, publică, apolitică, non-profit, autonomă și
independentă cu personalitate juridică, care reprezintă și protejează interesele
asistenților sociali, la nivel național și internațional. CNASR este singura
organizație profesională a asistenților sociali din România, reprezentând la 1
ianuarie 2021, interesele a 10.092 de membri.

Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA)
IFOA este un organism privat non-profit recunoscut din 1999 ca centru național
de formare profesională, cu 10 locații în toată Italia. Ca agenție de formare și
angajare născută din experiența camerelor de comerț, IFOA oferă căi de
dezvoltare, formare, programe de profesionalizare și angajare pentru tinerii și
adulții în căutarea unui loc de muncă, precum și formare continuă, consultanță și
asistență tehnică pentru persoane, companii și organisme publice. IFOA lucrează
atât la nivel național, cât și internațional, condusă fiind de dorința de a transfera
cunoștințe utile oamenilor, afacerilor și teritoriilor.

FH Vorarlberg 
Universitatea de Științe Aplicate din Vorarlberg (FH Vorarlberg) este o
universitate austriacă de top care oferă programe de licență și master în domenii
precum asistență socială & servicii medicale, administrarea afacerilor, inginerie,
tehnologie și design. FH Vorarlberg este o universitate care adoptă cultura
porților deschise și a comunicării directe.

projectfocus.eu
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O caracteristică specială a FH Vorarlberg este dată de un raport excepțional
profesor-student de 1:12. Universitatea se bucură de relații excelente cu mediul
de afaceri și industria din Regiunea Vorarlberg, ceea ce înseamnă că studenții
pot alege dintr-o gamă largă de stagii, iar absolvenții au perspective excelente
de angajare.

SOSU Ostjylland 
SOSU Ostjylland este cel de al doilea cel mai mare colegiu pentru științe sociale
și îngrijiri de sănătate din Danemarca. Acesta oferă diferite programe
educaționale și de instruire pentru personalul din instituțiile sociale și de
îngrijire care lucrează cu persoanele în vârstă, cu dizabilități, în spitale și
departamente de psihiatrie. SOSU dezvoltă în continuu materiale inovatoare de
instruire pedagogică și didactică și organizează stagii practice în legătură strânsă
cu angajatorii. Organizația are multă experiență în a împărtăși experiența
practică daneză cu privire la diferite zone și aspecte ale domeniilor educației,
social și sănătate și abordează digitalizarea ca pe un instrument important
pentru profesioniști.

Future Station
Future Station, reprezentat de Diana Stafie, a fost consultantul foresight în
cadrul proiectului FOCUS în care a efectuat analiza factorilor de schimbare, a
dezvoltat portofoliul competențelor viitorului și este autorul acestui raport.
Future Station este o societate de consultanță în foresight care se implică în
activități cum ar fi planificarea strategică (identificarea tendințelor și definirea
scenariilor) sau pregătirea echipelor pentru realitățile viitoare. Clienții companiei
variază la de la corporații la antreprenori, ONG-uri și instituții publice.

Mulțumim colaboratorilor noștri Graphlings și Innvision pentru elementele
creative și de design ale raportului.

Disclaimer
Acest material a fost realizat în cadrul proiectului FOCUS-Forward Looking Social 

Europe Skills, proiect co-finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul
Erasmus+. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă
a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi 

folosit conţinutul informaţiei. 
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