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CĂTRE:

Guvernul României
Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti
Ministerul Afacerilor Interne – Grupul de Comunicare Strategică
Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, Sector 1, Bucureşti
Ministerul Sănătății
strada Cristian Popişteanu, nr. 1 - 3, Sector 1, Bucureşti
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, Sector 1, Bucureşti

REFERITOR LA:

Campania ”Oameni pentru oameni, psihologi dedicați pentru o Românie
solidară!”

Având în vedere Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României începând cu data de 16.03.2020, urmare a evoluției situației epidemiologice
determinată de răspândirea COVID–19 la nivelul țării, precum și măsurile luate de către
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru protejarea populației și pentru
evitarea răspândirii COVID–19,
Colegiul Psihologilor din România, în calitate de reprezentant al psihologilor cu drept
de liberă practică, dorește să se alăture demersurilor întreprinse la nivel național pentru
asigurarea de servicii de voluntariat în contextul epidemiei de COVID-19, urmând să își
ofere sprijinul prin desfășurarea de activități din cadrul sferei sale de activitate.
În acest sens, subscrisul am demarat, începând cu data de 18.03.2020, campania
”Oameni pentru oameni, psihologi dedicați pentru o Românie solidară!”, campanie care
urmărește să asigure, în regim gratuit, suport psihologic în contextul epidemiei de COVID19, prin intermediul psihologilor voluntari care dețin atestate de liberă practică în
specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie.
În acest sens, la nivelul fiecărei filiale teritoriale a Colegiului Psihologilor din România, vor
fi întocmite liste cuprinzând datele de contact ale psihologilor voluntari, atestați în specialitățile
psihologie clinică și/sau psihoterapie și/sau consiliere psihologică.
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Psihologii se vor putea înscrie pe listele voluntarilor urmând Procedura privind înscrierea
ca voluntar pentru asigurarea suportului psihologic în contextul epidemiei de COVID-19 din data
de 18.03.2020 (atașată prezentei).
Pentru a facilita accesul la listele cuprinzând psihologii voluntari, Colegiul
Psihologilor din România va asigura publicarea acestora pe pagina de internet
https://www.alegericpr.ro/, precum și transmiterea acestora către Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, către Direcția de Sănătate Publică, precum și către Crucea
Roșie.
De asemenea, precizăm faptul că listele cuprinzând psihologii voluntari vor fi actualizate
în mod constant, în funcție de informațiile pe care le vom primi de la nivel teritorial. Menționăm
faptul că, la data comunicării prezentei, pe site-ul https://www.alegericpr.ro/ sunt afișate
listele cuprinzând psihologii voluntari de la nivelul a 18 filiale teritoriale.
Colegiul Psihologilor din România își oferă disponibilitatea de a veni în sprijinul
autorităților statului în toate acțiunile care urmează să fie întreprinse în contextul epidemiei de
COVID-19 și care permit implicarea subscrisului, atât ca instituție, cât și prin intermediul
psihologilor care doresc să asigure servicii de voluntariat.

Cu deosebită considerație,

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
PREȘEDINTE,
ION DAFINOIU

Ion Dafinoiu

Digitally signed by Ion Dafinoiu
Date: 2020.03.23 15:02:10
+02'00'

Pagină 2 din 2

