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Cuvânt introductiv

Lucrarea de fa]\ î[i propune s\ analizeze schimbarea ca proces
fundamental în practica de asisten]\ social\, pornind de la concep]ia c\,
indiferent în ce situa]ie se afl\ clientul (individul, familia, comunitatea)
schimbarea, cel pu]in a punctului de referin]\, poate duce la ameliorarea,
dac\ nu chiar rezolvarea problemei.
Dar ce este schimbarea, ca proces ?
Conform defini]iei reg\sit\ în dic]ionarul Webster, se refer\ la opera]ia
progresiv\ [i continu\, care const\ într-o serie de ac]iuni [i mi[c\ri controlate, direc]ionate sistematizat spre un anume rezultat sau finalitate.
Procesul de schimbare, conform defini]iei, are un caracter inten]ionat.
Oamenii se schimb\ deoarece doresc acest lucru; ei au realizat, datorit\
unei st\ri de criz\ sau ca rezultat al unui act de gândire [i decizie, c\ este
mai bine s\ se schimbe [i, în consecin]\, se adreseaz\ profesionistului.
Clientul se adreseaz\ serviciilor de asisten]\ social\, în principiu,
atunci când se afl\ în dificultate sau nevoie. Pentru a desf\[ura un proces
de ajutor eficient [i efectiv este necesar\ o cunoa[tere [i corelare adecvat\
a nevoilor [i resurselor [i dezvoltarea unui plan de ac]iune social\.
Practica de asisten]\ social\ trebuie v\zut\ întotdeauna ca un ajutor
acordat oamenilor pentru a aduce schimbarea în rela]iile lor cu al]i indivizi, grupuri, organiza]ii sau sisteme sociale.
Mult timp asisten]a social\ acordat\ familiei a fost cunoscut\ sub
numele de „family casework”. Aceast\ terminologie era justificat\ de
obiectivul serviciilor sociale de a asigura protec]ia [i bun\starea familiei.
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Noua terminologie „family therapy” eviden]iaz\ faptul c\ subiectul
schimb\rii este familia îns\[i ca întreg. Perspectiva nou\ a fost oferit\ de
constatarea cauzelor [i a consecin]elor dificult\]ilor exprimate de diferi]ii
membri ai familiei. Fiecare familie se distinge prin re]eaua comunicativ\
[i structura raporturilor dintre subsisteme. Ciclul de via]\ familial explic\
modific\rile familiei în func]ie de etapele de dezvoltare ale fiec\rui membru. Familiile pierd [i cî[tig\ mereu, î[i dezvolt\ necesit\]ile, transform\
în mod dinamic structura în acord cu evolu]ia fiec\rui membru.
Conceptul de terapie familial\ se refer\ la procesul prin care familia ca
întreg este ajutat\ s\ dobândeasc\ capacitatea de a schimba structura
interac]iunilor interne cu scopul de a favoriza fiec\rui membru libertatea
de a se dezvolta într-o direc]ie favorabil\ propriei personalit\]i.
Dou\ defini]ii tradi]ionale ale procesului de îmb\trânire a persoanei,
fie ca proces progresiv de deteriorare [i distruc]ie a organismului, fie ca
serie de modific\ri naturale [i lente care afecteaz\ fiin]ele vii de la na[tere
pân\ la moarte, schimb\ri secven]iale [i cumultative, eviden]iaz\, în fond,
perspectiva potrivit c\reia b\trâne]ea este r\ul „necesar”.
Evolu]ia gândirii relative la vârsta a III-a modific\ atitudinile iar b\trâne]ea nu mai apare doar ca fatalitate, nu mai este timpul disper\rii, ci
o etap\ în procesul continuu de dezvoltare ce nu se sfîr[e[te decât în
momentul mor]ii individului.
Având în vedere modific\rile psiho-sociale specifice acestei categorii
de vârst\: izolarea, deterior\rile din statusul social, îmboln\virile, pierderea partenerului de via]\, sc\derea nivelului de trai la care se adaug\ o
criz\ de prestigiu ca [i imaginea proprie asupra îmb\trânirii ca fenomen
de regresie, schimbarea trebuie s\ considere rela]iile interpersonale dezvoltate de b\trân, ca reper de derulare a procesului însu[i.
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Cap. I. Succint\ introducere `n domeniul
asisten]ei sociale

I.1.Prezentarea domeniului de referin]\
Asisten]a social\, ca domeniu de activitate, a cunoscut o dezvoltare
accentuat\ în ultimele dou\ decenii, în special în S.U.A. În România acest
lucru s-a petrecut abia dup\ 1990, când s-a înfiin]at prima facultate de
profil de[i, o form\ primar\ de asisten]\ social\, exista înc\ de la începutul
secolului. Pentru a putea explora domeniul complex al asisten]ei sociale
vom începe prin a-l defini. Exist\ o serie de defini]ii date de teoreticienii
din domeniu care accentueaz\ fie asupra scopului, fie asupra responsabilit\]ilor, toate au îns\ un element comun, acela c\ este o activitate
profesional\ desf\[urat\ în sprijinul indivizilor.
Dup\ B.W. Sheafor, C.R. Horesji [i G.A.Horesji - ,,Linii de practic\ în
asisten]a social\” defini]ia acestei profesii const\ în:
1. un asistent social are o preg\tire profesional\ recunoscut\ (cuno[tin]e, etic\, competen]\).
2. un asistent social este responsabilitatea asumat\ de societate pentru
furnizarea serviciilor speciale, munca lui este îndreptat\, în principal,
spre ajutarea popula]iilor vulnerabile (copii, b\trâni, s\raci, minorit\]i,
femei, familii). Asisten]ii sociali sunt angajati în efortul de a se schimba
pe ei însisi, pe oamenii din jurul lor, institu]iile sociale.
3. asistentul social are ca scop s\-i ajute pe ceilal]i s\-[i satisfac\
nevoile sociale sau s\ le elimine greut\]ile încât ace[tia s\ poat\ folosi la
9
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maxim capacit\]ile lor pentru a duce o via]a plin\ [i satisf\c\toare [i
pentru a contribui din plin la via]a societ\]ii.
Putem defini asisten]a social\ ca fiind efortul si sprijinul acordat de
c\tre societate, atât la nivel microsocial, prin ajutarea indivizilor s\-[i
foloseasc\ la maxim capacit\]ile, cât [i la nivel macrosocial, prin politicile
sociale aferente.
Asisten]a social\ presupune activitatea profesional\ de ajutorare a indivizilor, grupurilor, comunit\]ilor în rezolvarea problemelor [i în sporirea
capacit\]ii de dezvoltare [i de promovare a opera]iilor efective [i umane
de conducere spre aceast\ finalitate.
Modelul englez relev\ o defini]ie a asisten]ei sociale ca fiind activitatea
profesional\ care indic\ o anumit\ autoritate [i care permite indivizilor,
familiilor [i grupurilor s\ identifice dificult\]ile personale, sociale [i de
mediu care îi afecteaz\ în mod negativ. Asistentul social le permite s\ se
descurce cu aceste dificult\]i printr-o ac]iune superioar\ de reabilitare, de
protec]ie sau de corectare.
Asisten]a social\ promoveaz\ bun\starea social\ [i r\spunde unor nevoi
sociale mai largi promov=nd [anse egale pentru fiecare vârst\, sex, preferin]\ sexual\, clas\ social\, ras\, cultur\, religie [i invaliditate.
Asistentul social are responsabilitatea de a proteja persoanele vulnerabile [i de a-[i exercita autoritatea în virtutea statusului s\u.
În Preambulul Constitu]iei franceze din 1946 este prev\zut rolul [i
câmpul asisten]ei sociale, respectiv, eliberarea de starea de nevoie creat\
de boal\, invaliditate, b\trâne]e, probleme familiale. Acest lucru este
prev\zut, de altfel, [i în Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului din
1948.
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I.2. Institu]ii, re]ele, agen]ii de asisten]\ social\
Asisten]a social\ face parte din sistemul bun\st\rii sociale care include
toate serviciile sociale ce vizeaz\ bun\starea cet\]enilor. Aceste servicii
includ: educa]ia, s\n\tatea, securitatea, asisten]a social\, justi]ia. La nivel
na]ional toate acestea sunt reprezentate prin ministerele de resort. De
exemplu: Ministerul S\n\t\]ii, Ministerul Muncii [i Protec]iei Sociale,
Ministerul Justi]iei, Ministerul S\n\t\]ii, Ministerul de Interne. Corespunz\tor, la nivel jude]ean func]ioneaz\ D.M.P.S., Direc]ia Sanitar\,
D.G.P.D.C., I.S.T.H., Inspectoratul [colar, Inspectoratul de Poli]ie care
coordoneaz\ activitatea institu]iilor locale specializate: centre de plasament, c\mine de b\trâni, [coli speciale pentru, copiii cu handicap, centre
de primire minori.
Dup\ 1989 [i-au f\cut apari]ia, ac]ionând concomitent, funda]ii [i organiza]ii nonguvernamentale care ofer\ servicii sociale. În func]ie de
scopul institu]iei/organiza]iei în care se desfa[oar\ activitatea de asisten]\
social\, ea poate constitui:
- cadrul primar, atunci când scopul organiza]iei este identic cu scopul
profesiei de asisten]\ social\, implicând un num\r mai mare de asisten]i
sociali.
- cadrul secundar, atunci când scopul institu]iei este diferit (spitale,
[coli, consilii locale, penitenciare, iar asisten]ii sociali lucreaz\ în echipe
interdisciplinare.
Orice organiza]ie social\ vizeaz\ procesul de ajutorare a indivizilor [i
grupurilor de a-[i acorda eforturile, comunicarea [i structura încât s\ poat\
lucra impreun\ în coordonarea ac]iunilor îndreptate spre realizarea scopurilor reciproc avantajoase.
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I.3. Serviciile oferite de asisten]a social\.
Serviciile oferite de asisten]a social\ trebuie analizate în strâns\ corela]ie cu func]iile acesteia [i rolurile asistentului social, din care decurg
ca o consecin]\ imediat\.
Func]iile asistentului social pot fi relevate de urmatoarele activit\]i
specifice:
s\-i ajute pe indivizi s\-[i foloseasc\ efectiv capacit\]ile de rezolvare a propriilor probleme;
s\ stabileasc\ leg\tura între indivizi [i sistemele de contact disponibile;
s\ faciliteze interac]iunea [i s\ stabileasc\ rela]ii noi între oameni
[i sisteme;
s\ faciliteze interac]iunile, s\ modifice [i s\ creeze noi rela]ii între
indivizi cu ajutorul sistemelor de resurse;
s\ contribuie la dezvoltarea [i amplificarea politicilor sociale;
s\ serveasc\, ca agen]i ai schimb\rii sociale, atunci când este necesar;
s\ distribuie resursele necesare.
Modelul american propune urm\toarele roluri ale asistentului social:
1. Broker „agent de burs\”. În acest rol asistentul social identific\
nevoile [i încearc\ s\ conecteze toate serviciile posibile de care clientul
are nevoie [i spre care este direc]ionat.
2. Enabler - „persoana care face posibil” - rolul const\ în a-l ajuta pe
client s\ se ajute el însu[i
Consilierea are ca scop schimbarea modului de a gândi, sim]i, de a se
compara
clientul poate fi ajutat s\-[i redobândeasc\ abilit\]ile
clarificarea clientului
încurajarea
autodeterminarea clientului.
3. Profesor: se furnizeaz\ informa]ii clien]ilor: educa]ia p\rin]ilor,
managementul conflictelor, înv\]area pe baz\ de modele, jocul de rol. Îl
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`nva]\ pe client s\ fac\ ceva: cum s\ se alimenteze, cum s\ fac\ fa]\
triste]ii etc.
4. Mediator: contribuie la rezolvarea disputelor dintre sisteme.
5. Avocat: asistentul social ac]ioneaz\ în numele clientului, îl reprezint\ în justi]ie sau pentru ob]inerea anumitor drepturi.
6. Liant „leg\tura”: asistentul social are rolul de a-l conecta pe client
la diferite organiza]ii/agen]ii care s\-i satisfac\ anumite nevoi personale.
7. Agent social al schimb\rii.
Modelul britanic structureaz\ rolurile asistentului social astfel:
1. De diagnostic [i planificare, în termene de sarcini: aceasta înseamn\
clarificarea nevoilor, planificarea sarcinilor;
2. Sf\tuitor: se refer\ la oferirea de informa]ii factuale;
3. Verificator si permi]\tor: const\ în clarificarea naturii problemelor
clientului [i promovarea ini]iativei de autoajutorare;
4. Consilier: se centreaz\ pe facilitarea rela]iilor interpersonale;
5. Educator social: al c\rui scop este înv\]area de abilit\]i/deprinderi
sociale acceptate;
6. Modificator al atitudinii comportamentale;
7. Consultant: de a stabili rela]ii cu colegii de breasl\ de la alte agen]ii
[i de a împ\rt\[i experien]ele profesionale;
8. Mobilizator al resurselor;
9. Agent al schimb\rii sociale – asistentul social contribuie la schimbarea în interiorul comunit\]ii, a legisla]iei;
10. Avocat – mediator;
11. Protector – persoana care ofer\ grij\, sprijin, referindu-se la managementul cazurilor;
12. Agent al regulilor sociale: implic\ control social;
13. Manager – cu rol în `mplementarea planurilor de ac]iune.
Asistentului social i se cere cel mai adesea s\ rezolve o problem\ în
func]ionarea social\. Aceste probleme apar, de obicei, când exist\ o lips\
de potrivire între client [i mediul imediat apropiat acestuia.
Func]ionarea social\ poate fi definit\ ca un echilibru între nevoi [i
[ansele [i cerin]ele mediului social. Ea poate fi vazut\ ca o sfer\ în care
nevoile persoanelor, dorin]ele, capacit\]ile acestora vin în intimpinarea [i
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interac]ioneaz\ cu cererile [i a[tept\rile altor indivizi [i sisteme sociale.
Asistentul social îi ajut\ pe oameni s\ se schimbe, s\-[i rezolve problemele
dac\ vor s\-[i imbun\t\]easc\ propria func]ionare social\.
Exemplu de servicii: consiliere [i orientare [colar\, profesional\ sau
ocupa]ional\; sprijin financiar [i material; facilit\]i ocupa]ionale, sociale,
culturale; sprijin gospod\resc, centre de zi, centre de primire minori,
înso]itori pentru persoanele cu handicap, forme de ocrotire institu]ionalizat\, ocrotire juridic\: tutela, curatela; activit\]i de timp liber; îngrijirea b\trânilor la domiciliu, centre de sprijin familial; pensii: de b\trîne]e, de invaliditate; recuperarea capacit\]ii de munc\.
Modelul francez ofer\ patru direc]ii institu]ionale cuprinse în câmpul
muncii sociale: ajutorul social, securitatea social\, ac]iunea social\ [i
preven]ia social\. În limbajul curent ajutorul social se refer\ la ansamblul
de dispozi]ii ce vin în ajutorul persoanelor în nevoie. În sens larg, el
desemneaz\ toate sistemele de ajutor utilizate pentru abolirea st\rii de
nevoie - expresie folosita de Lord Beveridge.
În sens strict, se refer\ la clasica asisten]\ public\ ce cuprinde, în mod
esen]ial, dou\ domenii:
asisten]a public\ a copiilor asista]i, adic\, a copiilor abandona]i,
pupili ai statului;
asisten]a medical\ gratuit\ b\trânilor, infirmilor incurabili, femeilor îns\rcinate etc.
Primul domeniu, prioritate na]ional\, se ocup\ de:
copiii men]inu]i în familie, cu un ajutor financiar (aloca]ie lunar\
pentru copiii ajuta]i) sau educator (copii supraveghea]i) sau ambele;
copiii retra[i din familie, cu acordul acesteia, atunci când condi]iile
nu permit dezvoltarea lor;
copii încredin]a]i Serviciului de Ajutor Social al copiilor, prin
hot\râre judec\toreasc\ în circumstan]e grave.
Aceste categorii de copiii sunt ocroti]i, fie în institu]ii specializate, fie
în familie de asisten]i maternali.
Al doilea domeniu se refer\ la:
ajutorul medical care suplimenteaz\ sau supline[te asigurarea de
s\n\tate;
14
Extras din volumul: Zapodeanu, M. (2008).
Terapii familiale şi asistenţa socială a familiei.
Iaşi, România: Lumen.

SUCCINT| INTRODUCERE ~N DOMENIUL ASISTEN}EI SOCIALE

ajutorul social al persoanelor de vârsta a-III-a (ajutor menajer, de
hran\ [i locuin]\, plasament în institu]ii);
ajutorul social al familiilor, de c\tre tinerii care-[i efectueaz\
stagiul militar;
acordarea de locuin]e [i readaptare a persoanelor f\r\ resurse [i
locuin]\;
ajutorul material [i financiar pentru persoanele cu probleme speciale;
ajutor financiar [i de locuire pentru femeile însarcinate cu risc de
a abandona copilul nou-n\scut.
În multe cazuri beneficiarii acestor tipuri de ajutor sunt constrîn[i de
c\tre stat s\-[i ipotecheze imobilele aflate în posesie [i la o obliga]ie
(pensie) alimentar\.
Securitatea social\ ac]ioneaz\ în domeniul medical [i social: pensii,
concedii medicale, centre sociale sau de ajutor menajer pentru persoanele
de vârsta aIII-a etc.
Ac]iunea social\ vizeaz\, mai curând, grupurile decât indivizii. Lupta
contra toxicomanilor, m\surile luate în favoarea imigran]ilor, inser]ia
social\ a tinerilor de 16-25 ani sunt exemple care demonstreaz\ caracterul
mai mult preventiv decât curativ al ac]iunii sociale.
Preven]ia social\ se refer\ la prevenirea inadapt\rii juvenile, a delincven]ei [i, în general, a tuturor formelor de devian]\ sau inadaptare. Ea
uzeaz\ de tehnici ca: stagii de inser]ie [i calificare pentru tinerii [omeri,
ac]iuni de alfabetizare, în special, dar nu exclusiv a refugia]ilor [i emigran]ilor, centre de prevenire si readaptare pentru persoane în pericol de
toxicomanie sau prostitu]ie.
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