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Prefa]\
Volumul de fa]\ î[i propune o incursiune în câteva tehnici esen]iale ale
practicii asisten]ei sociale. Folosind argumente ale epistemologiei sociale,
autorul introduce o prezentare a lucrului de caz [i aduce în aten]ie aspecte
importante ale consilierii în asisten]a social\. Cititorul este provocat s\
exploreze aspectele metodologice ale consilierii [i este îndemnat s\ exerseze utilizarea tehnicilor NLP în cadrul interviului nondirectiv capabil
de a conduce la o schimbare axat\ pe punctele tari ale clientului. Punerea
în rela]ie a principalelor profesiuni utilizate în munca asisten]ial\ creeaz\
contextul complex de abordare inter [i multidisciplinar\ a practicii asisten]ei sociale, recunoscând aspectul de grani]\ al disciplinei. Întreaga
abordare propus\ de autor este filtrat\ de caracterul etic al interven]iei
sociale direc]ionat de promovarea drepturilor individului [i având ca [i
concept central cel de calitate a vie]ii. Acesta nu este privit ca un concept
abstract, ci ca o surs\ a opera]ionaliz\rii unor indicatori care au relevan]\
pentru existen]a individual\. Pentru a valida asisten]a social\ ca [tiin]\
aplicativ\, autorul aduce în aten]ie argumente epistemologice adaptate
cerin]elor [i exigen]elor acestui domeniu. Trecerea în revist\ a diferitelor
teorii în asisten]a social\ este utilizat\ tocmai pentru a sublinia caracterul
complex al abord\rii [i practicii sociale. Schimbarea situa]iei clientului
este abordat\ din perspectiva rela]iei nevoi-resurse [i reprezint\ o încercare reu[it\ de a combina cele dou\ perspective. Autorul intuie[te
rela]iile diferite care pot fi operate la nivelul nevoilor clientului [i a
resurselor personale, organiza]ionale [i comunitare. P\strând linia trasat\
de lucrul de caz, autorul exploreaz\ diferite modele de consiliere î\n
asisten]a social\. V\zut\ ca tehnic\ [i nu ca scop în sine, consilierea este
considerat\ ca o form\ specific\ de interven]ie capabil\ s\ introduc\ o
schimbare prin implicarea clientului [i schimbarea cadrelor de referin]\
ale acestuia. Tipurile de consiliere propuse de autor reu[esc s\ surprind\
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modele diferite de intervenţie, dependente de teoriile diferite ale
intervenţiei. Centrarea pe problemă şi păstrarea în centrul atenţiei
a „paradigmei deficienţei” introduce prezentarea modelului
consilierii clasice, care debutează cu conştientizarea de către client
a existenţei problemei şi a dimensiunilor acesteia, trecând prin
faze succesive precum explorarea strategiilor pentru rezolvarea
problemei, alegerea strategiei, implementarea deciziei şi evaluarea
rezultatelor. Pentru a renunţa la această paradigmă, autorul
prezintă aplicaţii ale Programării Neuro Lingvistice în consiliere,
reuşind să sublinieze „perspectiva punctelor tari”. Având ca linii
directoare aserţiunile NLP, autorul vine în sprijinul cititorilor prin
exemplificări ale acestei noi orientări, aducând de fiecare dată
argumente solide ale acestui tip de consiliere. Este remarcabil felul
în care aceste procese ale NLP sunt infuzate în tehnica consilierii
în asistenţa socială, reprezentând o oportunitate pentru practicieni
de a experimenta şi dezvolta această direcţie. Putem remarca
iniţiativa autorului de a realiza această sinteză pentru cititorul din
România, pentru care sursele bibliografice româneşti în NLP sunt
destul de reduse. Pentru a întregi caracterul practic al abordării,
autorul propune o serie de instrumente utilizate în asistenţa
socială; chiar simpla trecere în revistă a acestora reprezintă un
avantaj pentru practicienii din domeniul asistenţei sociale care îşi
pot construi repere semnificative generatoare de practică socială.
În ultima parte a lucrării, autorul trece de la intervenţie individuală
la cea de grup sau colectivă prin abordarea problematicii
programelor sociale atât de utilă în practica asistenţei sociale,
prezentând principalele etape în realizarea designului acestor
programe. În loc de concluzie, considerăm că intenţia autorului
poate întâlni nevoile practicienilor din domeniul asistenţei sociale
şi poate constitui o lectură utilă pentru deschiderea unor noi
modalităţi de abordare a intervenţiei şi schimbării sociale.
Iulie, 2010
Conferenţiar Dr. Ştefan Cojocaru
Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Director Filiala Iaşi, Holt România
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Asisten]a social\ ca factor de asigurare
a func]ionalit\]ii sistemelor sociale
Henri. H. Stalh afirm\: „disciplinele care studiaz\ societatea, direct la
fa]a locului sînt: antropologia social\, etnografia, etnologia, folclorul,
lingvistica, economia politic\, [tiin]ele juridice, politologia, etica, culturologia, [tiin]ele administrative [i organizatorice etc., dimpreun\ cu
„disciplinele de grani]\”, care studiaz\ simultan aspectele fizice [i sociale
ale vie]ii oamenilor: antropogeografia biologic\ social\, psihologia social\. Toate au în comun: „cercetarea vie]ii omului, în mijlocul naturii [i
a semenilor lui” (Stalh, 1974).
Omul a fost creat ca fiin]\ social\ [i trebuie s\ se raporteze în permanen]\ la mediul social în care trebuie s\-[i desf\[oare activit\]ile cotidiene, trebuie s\-[i adapteze ac]iunile, comportamentele sale (sociale) la
cele considerate normale, la un moment dat [i la un anumit tip de societate.
Existen]a rela]iilor sociale normale, condi]ioneaz\ existen]a [i func]ionalitatea societ\]ii. Raporturile sociale dureaz\ atât timp cît partenerii î[i
exercit\ îndatoririle, func]iile pe care le au în cadrul raporturilor respective. În lipsa lor, s-ar instala haosul [i descompunerea. E. Durkheim
define[te rela]ia social\ ca fiind „un sistem de interac]iuni reciproce
normale dintre parteneri având la baz\ anumite leg\turi, atitudini, interese
[i constituind de fapt „con]inutul” vie]ii sociale, „rela]ia social\ pune în
ordine acest con]inut, îl sistematizeaz\, îl organizeaz\ [i îi asigur\ continuitatea, men]inând coeziunea între membrii societ\]ii).
Disfunc]ia social\ poate fi definit\ ca „ac]iunea a c\rei consecin]\ este
reducerea integr\rii sau adapt\rii unei unit\]i date la contextul ei social”
(vezi teoriile structuralist func]ionaliste).
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Pentru ca o societate s\ fie func]ional\, ea trebuie s\ fie capabil\ s\
asigure echilibrul între nevoile [i capacit\]ile membrilor s\i, pe de o parte
[i cerin]ele mediului social, pe de alt\ parte.
Starea de disfunc]ionalitate a sistemului social este definit\ de existen]a unor caren]e în func]ionarea unui anumit subsistem component
al sistemului social respectiv. Refacerea func]ionalit\]ii sociale se realizeaz\ prin ac]iunea bine precizat\ a unor instan]e sociale cum ar fi:
familia, biserica, [coala, institu]iile de drept civil [i penal etc. Fiecare
dintre aceste institu]ii au roluri [i mijloace de ac]iune specifice, dup\ cum
putem spune cu convingere c\ [i prin procesul de colaborare efectiv\
dintre ele se reu[e[te realizarea unei înl\tur\ri mai rapide [i mai sigure a
disfunc]ionalit\]ilor care apar la un moment dat în rela]ia individ-mediu
social.
Pentru început putem defini asisten]a social\ ca activitatea (ac]iunea
social\) prin care se urm\re[te ajutarea sistemelor sau subsistemelor
sociale în disfunc]ie (fie acestea persoane, grupuri, comunit\]i) pentru a
r\spunde adecvat cerin]elor sociale [i a elimina dificult\]ile ce apar în
raporturile acestora cu mediul înconjur\tor, beneficiarii unor astfel de
servicii sociale urmând s\ ajung\ s\-[i foloseasc\ la maximum capacit\]ile, disponibilit\]ile pentru a ob]ine bun\starea personal\, satisfac]ie
a vie]ii [i pentru a fi capabili s\ contribuie la buna func]ionare a societ\]ii.
Prezent\m în continuare dup\ Elena Zamfir dou\ accep]iuni ale termenului de asisten]\ social\, sistemul asisten]ei sociale în cadrul serviciilor sociale, func]iile [i principiile de organizare ale asisten]ei sociale
(Zamfir E. în Zamfir C., 2000, pp. 233-238; pp. 246-248).
Termenul asisten]\ social\ este definit de E. Zamfir (C. Zamfir, 2000,
p. 234) în dou\ accep]iuni:
1. ca parte integrant\ a serviciilor sociale are ca obiectiv refacerea [i
dezvoltarea capacit\]ilor persoanelor, familiilor, colectivit\]ii, de a în]elege natura problemelor cu care se confrunt\, de a identifica solu]iile
constructive [i de a-[i dezvolta capacit\]ile personale [i colective. Ea
reprezint\, deci, un tip specific de terapie social\. Serviciile de asisten]\
social\ iau dou\ forme:
a. în mediul natural de via]\;
b. în institu]ii de asisten]\ social\.
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2. Asisten]a social\ desemneaz\ sistemul beneficiilor sociale noncontributorii (acordate persoanelor în nevoie, în func]ie de m\rimea acestei nevoi: ajutorul social, aloca]iile pentru copii, bursele de studiu,
compensa]ii, gratuit\]i, subven]ii).
Sistemul serviciilor de asisten]a social\ [i sistemul de beneficii sociale
noncontributorii formeaz\ sistemul global al asisten]ei sociale.
Beneficiarii tradi]ionali ai asisten]ei sociale sunt:
– Familiile s\race
– Familiile în incapacitate de a ob]ine o locuin]\
– Copiii institu]ionaliza]i, abandona]i sau în mediu familial disfunc]ional
– Minori delincven]i
– Tineri neintegra]i social
– Persoane dependente
– Persoane abuzate
– Persoane cu handicap
– Persoane suferind de boli sociale
– Persoane de vârsta a III-a
– Persoane discriminate
– Persoane sinistrate
Func]iile serviciilor de asisten]\ social\
– Dezvoltarea capacit\]ilor proprii clien]ilor în vederea ob]inerii
autosuficien]ei [i capacit\]ii de a solu]iona prin propriile eforturi [i
solu]ii problemele vie]ii
– Suport profesional bazat pe cuno[tin]e [i tehnici specifice
– Facilitarea absorb]iei suportului social [i punerea în rela]ie a
clien]ilor cu resursele
– Focalizarea [i eficientizarea suportului social
– Ap\rarea intereselor [i drepturilor persoanelor aflate în nevoie, în
dificultate.
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Principiile de organizare a serviciilor de asisten]\ social\
Îmbinarea asisten]ei sociale generale cu asisten]a social\ specializat\
Caracterul global [i abordarea holistic\ a persoanei umane
Universalitatea dreptului la asisten]\ social\
Caracterul profesional al asisten]ei sociale
Op]iunea fundamental umanist\ a asisten]ei sociale
Baza organiz\rii serviciilor de asisten]\ social\ este comunitatea
local\

Marginalizare [i excludere
Procesul de socializare are din perspectiva societ\]ii ca principal obiectiv transmiterea normelor [i valorilor culturale ale unei societ\]i tuturor membrilor care o compun. Scopul final al acestor procese îl constituie stabilirea unei ordini a coexisten]ei indivizilor în respectiva comunitate [i d\inuirea acesteia în timp.
Societatea trebuie privit\ ca un sistem deschis a c\rui intr\ri [i ie[iri
func]ioneaz\ asemeni unor filtre culturale. Socializarea trebuie privit\ ca
un proces complex de înv\]are social\ a unor paternuri comportamentale,
grile de interpretare a realit\]ii mediate social sub forma paradigmelor
culturale, construind supraeul individului. Ac]ionând pe întreg parcursul
vie]ii individului [i având o form\ distinct\ de la o etap\ la alta a dezvolt\rii personalit\]ii, procesul socializ\rii atribuie individului setul de
roluri [i statusuri [i îl preg\te[te pentru corecta interpretare a rolurile pe
care le are de jucat, oferindu-i personalitatea social\.
Prin ordinul s\u de m\rime, societatea global\ nu poate constitui un
sistem unitar. Societatea se divide în comunit\]i [i acestea la rândul lor se
divid în grupuri sociale.
Prin encultura]ie individul internalizeaz\ normele [i valorile grupului
din care face parte (grupului de apartenen]\) precum [i pe cea a grupului
din care sper\ s\ fac\ parte (grupul de referin]\).
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La nivelul societ\]ii se instituie instan]e care s\ verifice gradul de
internalizare a normelor [i valorilor ce-i sunt specifice, de c\tre membrii
acesteia. Instan]ele de control social verific\ gradul de conformitate a
ac]iunilor actorilor sociali la normele grupului [i gradul de internalizare a
acestor valori. Exercitarea controlului social se efectueaz\ prin mijloace
institu]ionale sau neformale, materiale sau simbolice, prin recompens\
sau coerci]ie. Controlul social apare ca rezultat al interdependen]elor
reciproce dintre elementele componente ale unui sistem social.
Comportamentele deviante (care se abat de la conformitatea social\)
sunt sanc]ionate de instan]ele care realizeaz\ controlul social printr-o
form\ de marginalizare, înso]it\ de fenomenul de etichetare [i chiar de cel
de excludere.
Interac]iunea dintre individ (actorul social) [i societate se realizeaz\ în
dublu sens. Ac]iunea social\ pe care actorul o realizeaz\ prime[te feed
back-ul din partea societ\]ii prin intermediul controlului social.
Conformismul sau atitudinea deviant\ ]ine de o serie de factori psihologici subiectivi ai individului (temperament, aspira]ii, factori de personalitate), precum [i sociali (apartenen]a la un grup ce prezint\ o subcultur\ deviant\, rigoarea controlului social, tipul de solidaritate din acea
societate) fiind o rezultant\ a interac]iunii acestor factori.
Devian]a apare sub dou\ aspecte: unul pozitiv, de transformare [i
schimbare social\ [i un altul negativ, ducând pân\ la delincven]\.
Pentru a men]ine func]ionalitatea sistemului social în ansamblul s\u,
instan]ele care opereaz\ controlul social au tendin]a s\ elimine subsistemele aflate în disfunc]ie. Eliminarea se realizeaz\ prin marginalizarea
acestora [i în unele cazuri chiar prin excluderea acestora.
Fenomenul de marginalizare [i excludere a devian]ilor, fie ei persoane
sau grupuri, poate avea efecte benefice pentru societate, atât prin eliminarea posibilelor surse de pericol social, cât [i prin exemplul oferit.
Odat\ creat\ îns\ o subcultur\ de tip marginal, aceasta începe s\ func]ioneze dup\ propriile legi, socializându-[i membrii în conformitate cu
propriile norme [i valori [i impunând propriul control social. Între societate [i grupurile marginale vor apare fenomene de respingere reciproc\.
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Fenomenul de marginalizare social\ [i cel de excludere nu se produce
îns\ numai categoriilor deviante.
Societatea extinde a[a zisul „control social” asupra altor categorii
sociale, intrând [i acestea în rândul respin[ilor. S\ lu\m pentru început
cazul persoanelor suferinde de S.I.D.A. De[i acestea nu constituie o
categorie deviant\ propriu-zis, chiar dac\ diver[i indivizi pot proveni din
medii deviante sau chiar manifesta comportamente deviante, în general
exist\ tendin]a de marginalizare a acestora, pretextându-se fie teama de o
posibil\ contaminare, fie repulsia fa]\ de „obiceiurile sexuale” ale bolnavului etc, acesta este „evitat”.
Continuând s\ analiz\m diversele disfunc]ii sociale care pot apare,
constat\m în marea majoritate a cazurilor [i prezen]a fenomenului de
marginalizare sau excludere. Acest fenomen apare ca reac]ie la „alteritate”.
„Altul”, fie el delincvent, dependent sau în imposibilitate de satisfacere
a unor trebuin]e, este privit ca o amenin]are la echilibrul sistemului care
trebuie eliminat\, o for]\ care ar putea s\ destabilizeze ordinea existent\.
Aceast\ percepere a „altului” provine din intuirea necesit\]ii schimb\rii [i
teama incon[tient\ a individului c\ [i el va fi nevoit s\ treac\ printr-o
schimbare. Perceperea „alterit\]ii” ca amenin]are atrage reac]ia adaptativ\
de respingere complet\ a acesteia.
Pornind de la formele „primitive” de factur\ magico-religioas\ de
excludere (tabu), pân\ la cele specifice societ\]ii contemporane (blocarea
accesului la informa]ie) fenomenul se manifest\ ca suprimare a comunic\rii între cele dou\ sisteme sociale (lumi) [i blocarea (de regul\ reciproc\) a accesului la resurse.
Marginalizarea este în corela]ie cu un alt fenomen social, etichetarea.
Afirmarea caracterului deviant al unei fapte [i prin contaminare a persoanei care o s\vâr[e[te, atrage conform teoremei lui Thomas (o situa]ie
este real\ prin consecin]ele definirii ei ca reale) sanc]iunea (simbolic\).
Controlul social se efectueaz\ pe criteriul conformit\]ii individului la
ceea ce se a[teapt\ de la el. Odat\ ap\rut\ etichetarea nu se mai ]ine seama
de natura ac]iunii pe care individul o realizeaz\, ci de consecin]ele a ceea
ce este de a[teptat s\ fac\ în conformitate cu etichetarea existent\.
14
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O persoan\ având o deficien]\ mintal\ u[oar\ odat\ etichetat\ ca „handicapat psihic”; va fi pus\ în imposibilitatea de a accede la anumite resurse
ce îi sunt necesare (o [colarizare corespunz\toare de exemplu), nu totdeauna din lipsa acestora, ci drept consecin]\ a excluderii.
Într-o alt\ ordine de idei, marginalizarea, ca efect al controlului social,
se realizeaz\ asupra oric\rui individ care nu respect\ normele sociale
existente în respectiva comunitate [i nu ader\ la valorile acesteia. Buna
func]ionare social\ a individului este o astfel de valoare a tuturor formelor
de societate, mai ales a celei de tip tradi]ional.
O persoan\ aflat\ în nevoie social\, fie ea deficien]\ fizic\ sau psihic\,
dependent\, aflat\ în [omaj, etc, nu poate respecta prin natura lucrurilor
tocmai aceast\ norm\ a bunei func]ionalit\]i sociale. Controlul social
efectuat asupra ei nu pune în eviden]\ imposibilitatea respect\rii normei,
ci se mul]ume[te cu sesizarea abaterii. Efectul de emergen]\ care apare în
aceast\ situa]ie este c\, realizând excluderea sau marginalizarea social\ a
individului în imposibilitate de a se conforma normei, chiar controlul
social însu[i apare ca o institu]ie în disfunc]ie.
Asisten]a social\ apare din aceast\ perspectiv\ ca o institu]ie menit\ s\
remedieze disfunc]ionalit\]ile sistemului social, prin cre[terea func]ionalit\]ii sociale a indivizilor ce o compun.
Grupurile de marginali nu sunt compuse a[adar numai din devian]i în
sensul clasic (persoane care voluntar refuz\ acceptarea unor norme [i
valori ale societ\]ii) ci [i din aceia care sunt percepu]i social ca „altfel”,
intrând aici toate categoriile de persoane disfunc]ionale.
Limitarea accesului la resurse a persoanelor sau grupurilor marginale,
înso]it\ de lipsa unor condi]ii de via]\ social\ func]ional\, accentueaz\
izolarea social\, inadaptarea, neintegrarea social\ a indivizilor [i categoriilor marginale. Dintre categoriile marginalizate social amintim persoanele s\race, [omeri, minorit\]i (etnice, religioase, sexuale, etc), persoane dependente, cu diverse incapacit\]i [i handicapuri.
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