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ASISTENŢĂ SOCIALĂ ACTIVĂ, BAZATĂ PE
FENOMENE REALE ŞI NU PE
“EXIGENŢE IDEOLOGICE”
Profesia de asistent social este cea mai importantă în zona
suprastructurală a sistemului societal, vizând aplicarea reală a principiilor
democratice, a unei protecţii echitabile a populaţiilor cu adevărat
defavorizate. Curriculumul profesionalizării asistenţilor sociali trebuie să conţină,
în partea centrală, valorile fundamentale,în deplin acord cu moştenirea culturală
şi cu exigenţele actuale, cu deprinderile practice specifice muncii sociale, cu
competenţele manageriale necesare asigurării atingerii obiectivelor şi
cunostinţele teoretice şi metodologice implicate în practicarea eficientă a
profesiei. Nu pot fi admise în acest sistem de elemente “formule ideologice”
(rupte de realităţi), construcţii iraţionale, contrare bunului simţ, practici
populiste sau demagogice, destinate manipulării şi nu protecţiei reale a
individului sau a grupurilor vizate.
1. Consideram utilă, în primul rând, analiza tradiţiilor asistenţei sociale din
România pentru practicarea unor experienţe care şi-au dovedit utilitatea în
comunităţile, mai ales, rurale, româneşti.
2. Statusul de asistent social include o dimensiune teoretică fundamentală,
precum şi imperative metodologice în cercetarea şi transformarea
realităţilor sociale.
3. Partea centrală a Tratatului de Asistenţă Socială cuprinde fundamentele
profesiei(cap.III.) şi teoriile specifice implicate în munca asistenţilor
sociali(cap.IV.).
4. Eficienţa muncii în domeniul asistenţei sociale depinde,în mare masură,de
capacitatea “lucrătorilor sociali” de a realiza anchete ştiinţifice în baza
cărora se pot elabora soluţii adecvate problemelor luate în atenţie. Tratatul
prezintă mai multe metode şi tehnici adecvate acestui domeniu:
 Metoda Cercetare -Acţiune
 Metoda Reţelelor Sociale
 Metoda Proiectului de Intervenţie
 Tehnicile clasice, de teren (observaţia, documentarea,
întrevederea etc.).
5. Într-un tratat destinat formării asistenţilor sociali, nu pot lipsi analize
privind populaţiile - problemă, marginalizate, vulnerabile, dependente sau
cu risc de excludere socială. Ipoteza de la care pornim este că, în mare
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parte, aceste populaţii sunt responsabile de starea socială în care au
ajuns.Am lansat conceptul de auto-marginalizare şi, pentru cazurile
extreme, conceptul de auto-excludere socială (2002 : “Populaţii vulnerabile
şi fenomene de auto-marginalizare “, Ed. Lumen, Iaşi). În această
perspectivă analizăm “populaţiile minoritare”, ”migraţiile externe”,
problema ”Drepturilor şi a discriminărilor “, protecţia delincvenţilor în
perspectiva controlului social.
În contextul mondializării, al evoluţiei societăţii actuale şi în perspectiva
asigurării drepturilor reale ale individului am considerat necesar, în ultimă
instanţă, să dezvolt - ca ipoteză – Protecţia individului în faţa “ideologiilor
totalitare”, cu accente pe fundamentele logico- filosofice ale justiţiei sociale
versus ideologia “corectitudinii politice”.
În sprijinul Tratatului nostru vine şi o excelentă analiză a stării sociale
actuale realizată de Marian Preda în introducerea la volumul “Riscuri şi inechităţi
sociale în România”(Ed.Polirom, 2009). Sintetizăm această analiză sub forma
unei paradigme a factorilor ipotetico- explicativi:
 politicile sociale “postdecembriste” sunt incoerente şi ineficiente, iar
obiectivele sunt contradictorii şi lipsite de abordări strategice;
 resursele umane “selectate” pentru realizarea politicilor sociale sunt în
mare parte necalificate, îndeosebi pentru că sunt “numite şi controlate
politic” de anumiţi decidenţi, schimbaţi continuu “pe criterii politice şi nu pe
competenţă”. 1
 soluţiile – de regulă ad-hoc- au la origine interesele politice interne, pe
de o parte şi reacţiile la presiunile occidentale, pe de altă parte;
 “forţa” şi impactul clientelei de partid explică în mod semnificativ
degradarea continuă a tuturor domeniilor vieţii sociale româneşti, inclusiv
extinderea riscurilor şi adâncirea inechităţilor în comunităţi şi în ansamblul
societăţii;
 creşterea dependenţei faţă de stat a unor grupuri sociale tot mai
importante se explică prin practicarea continuă a “pomenilor electorale”, pe de
o parte şi prin reducerea masivă a locurilor de muncă în contextul privatizărilor
aberante , pe de altă parte;
 ignorarea efectelor perverse ale unor acte normative lipsite de o
fundamentare ştiinţifică se află la originea “impasului financiar” în care se află
ansamblul sistemului de protecţie socială;
1

Marian Preda (coordonator), Riscuri şi inechităţi sociale în România,Editura Polirom,Iaşi, 2009, p.15.
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 derularea “puterilor politice” corupte şi a politicilor sociale politizate
a dat naştere unei adevărate patologii “a sistemului de distribuire şi
redistribuire a bunăstării”(1,p.16):
- decalajul între bogaţi şi săraci a crescut;
- parlamentarii îşi votează salarii şi pensii speciale;
- magistraţii îşi dau verdicte favorabile în domeniul privilegiilor ;
- ministerele şi agenţiile îşi stabilesc sporuri salariale “nesimţite” etc.
 orientarea politică a resurselor spre “vârfurile” societăţii explică starea
critică a finanţării diferitelor forme legitime de protecţie socială;
 protecţia socială activă impune recâştigarea independenţei şi reinserţia
socială, prin muncă: să vinzi buşteni şi să falimentezi fabrica de mobilă, să vinzi
fier vechi - distrugând întreprinderi – şi să imporţi produse altădată realizate în
ţară extinde parazitismul social şi sărăcia 2 ;
 adevarata protecţie nu constă în transformarea individului – problemă,
a familiei sau a grupului într-un consumator pasiv, într-un asistat social,
ci - prin responsabilizare – într-un partener activ, participant atât la
rezolvarea propriilor probleme, cât şi la ameliorarea situaţiei sociale
generale.Cele mai multe populaţii vulnerabile ajung – prin conduită parazitară –
la starea de automarginalizare şi prin recidivă, la autoexcludere socială 3 .
Tratatul de asistenţă socială îşi propune să sprijine formarea unor
profesionişti ai domeniului care să cultive în rândul “clienţilor” – indivizi,
familii sau grupuri cu probleme – responsabilitatea pentru propria lor situaţie
şi dorinţa de valorificare a propriilor resurse. Anchetele sociale trebuie
fundamentate pe fapte reale, să reducă astfel parazitismul social şi să favorizeze
soluţiile care vizează doar clienţii care au nevoie de ajutor, care apără în primul
rând interesele copiilor şi ale tuturor celor cu adevărat vulnerabili şi
defavorizaţi.
Vasile Miftode

2 Vasile Miftode (coordonator), Populatii vulnerabile si fenomene de auto-marginalizare, Editura Lumen,

Iasi, 2002, Prefata, p.1;
3 Vasile Miftode (coordonator), Sociologia populatiilor vulnerabile, Editura Universitatii „Al.I.Cuza”,
Iasi, 2004, p.5.
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I. TRADIŢII ALE ASISTENŢEI SOCIALE ÎN
ROMÂNIA
Există opinia că asistenţa socială în România ar fi fost „lansată” după
Revoluţia din ´89; până atunci s-ar fi practicat doar „politici ideologice” de
sprijinire a populaţiilor defavorizate sau vulnerabile! Nimic mai fals, îndeosebi
dacă ne raportăm la epoca tradiţiilor pre-comuniste, la valorile şi la „mecanismele
comunitare” care funcţionau în spaţiul social românesc!
Pentru a înţelege mai bine starea protecţiei sociale în societatea tradiţională
vom construi o paradigmă propoziţională, incluzând elementele cele mai
semnificative:
În ciuda faptului că nu existau profesionişti ai domeniului – în sensul
actual al termenului – şi, deci, nici servicii specializate, comunităţile umane
tradiţionale asigurau individului, familiei şi, în general, tuturor celor aflaţi într-o
situaţie de criza o reală şi eficientă protecţie socială;
Cum se explică faptul că în satul tradiţional, de pildă, nu există, decât ca
excepţie, persoane handicapate, bătrâni abandonaţi, „copii ai străzii”,
divorţialitate „masivă”, violenţă familială extinsă etc.;
Controlul social tradiţional (prin familie, vecinătate, obiceiuri, tradiţii,
datini, etc.) avea o eficienţă atât de pronunţată – în raport cu normele şi
instanţele „de control” de astăzi – încât atunci – în comunitatea tradiţională –
devianţa de la normalitate era restrânsă iar fenomenele delincvenţei şi ale
criminalităţii erau limitate şi „controlate” de societate. 4
Civilizaţia industrială a lovit puternic în sistemul funcţional al societăţii
tradiţionale prin:
- exodul populaţie din sate spre oraşe şi „zone industriale”;
- transformarea instituţiei familiale – prin „restrângere” sau nucleazare – de
la familia cu trei sau patru generaţii la familia singulară;
- restructurarea modelului cultural comunitar, concretizat prin pierderea
funcţiilor tradiţionale de socializare şi protecţie socială;
- transferul unor funcţii de asistenţă sau sprijin social din comunitatea
tradiţională spre noile societăţi urbane sau spre „civilizaţia industrială”;
4

Vezi şi S. M. Marica, Fenomenul tradiţiei, Tipografia Cartea Românească, Cluj, 1996, p. 40
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Vasile MIFTODE
-

noile forme de protecţie – inclusiv şi mai ales „oficiale”, instituţionalizate, nu
pot face faţă „ofensivei” şi radicalizării problemelor şi disfuncţiilor
sociale;
- în fine, intervenţia socială devine tot mai dificilă (şi birocratică) – deci
ineficientă –, iar grupurile de risc rămase „în afara protecţiei” – aşa cum se
constată astăzi în societăţile în tranziţie, tip România – tot mai
numeroase;
- caracteristica esenţială a asistenţei sociale tradiţionale se referă la natura
concretă, specifică a sprijinului sau a intervenţiei şi, prin aceasta, la
caracterul local – comunitar, de proximitate, a acţiunilor realizate. Nu
guvernul trebuie să decidă ce trebuie să se facă în satul sau în
comunitatea socială X ci comunitatea însăşi, actorii din administraţia locală,
şcoală, biserică, dispensar – şi mai ales din „grupurile informale”
(vecinătate, asociaţii locale, etc.);
Asistenţa socială tradiţională era centrată îndeosebi pe familie, vecinătate şi
comunitate:
- familia era ajutată de vecini şi comunitate pentru ca membrii ei, copiii
sau bătrânii-problemă, de pildă, sa-şi amelioreze starea în care se află;
- în cazul unor calamităţi, catastrofe naturale (inundaţii, cutremure,
incendii, distrugere de locuinţe etc.) intervenţia comunităţii este
spontană, nu se aşteaptă „convocarea oficială” prin liderii sau instituţiile
locale;
- de asemenea, în cazul unor evenimente familiale (nuntă, botez,
înmormântare etc.), participarea comunităţii constituie atât o formă de
protecţie socială (prin cadouri şi asigurarea mijloacelor ca noua familie
să-şi poată pune bazele propriei existenţe şi funcţionării), cât şi o formă
de dezvoltare a relaţiilor inter-familiale şi comunitare (naşii mirilor, de
exemplu, intra în sistemul relaţiilor familiale, primind funcţii şi
„însărcinări” de ajutor şi „asistenţă” a tinerii familii);
Cele mai multe forme de asistenţă şi ajutor social n-au fost percepute de
comunitate ca acţiuni de protecţie în sensul termenului de azi, ci mai curând ca
norme de viaţă socială sau ca tradiţii sau habitudini în sistemul modelelor culturale
tradiţionale. Acest fapt se constată în accentul pus:
- în societatea tradiţională pe nivelul comunitar şi familial;
- în societatea modernă pe nivelul individual şi societal;
Deci, grupul are prioritate faţă de individ în acţiunile de ajutor şi asistenţă
socială, individul trebuind să se integreze grupului (familiei, vecinătăţii etc.)
pentru a beneficia de ajutor şi de avantajele vieţii comunitare. De altfel,
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raporturile comunitare impun o mare apropiere sufletească şi socială chiar şi atunci
când distanţa fizică dintre locuinţe este semnificativă datorită:
- densităţii relaţiilor familiale, bazate pe consangvinitate;
- solidarităţii locale, obiceiuri comune, activităţilor de grup etc.
- lipsei mercantilismului, a „calcului” meschin din cadrul relaţiilor rurale
tradiţionale (între rude, vecini, prieteni ...), ajutorul fiind acordat fără
condiţii. Atunci când intervine calculul de tip comercial dispare comunitatea
– în sens tradiţional – din sistemul relaţiilor sociale respective;
Educaţia individului în perspectiva asistenţei sociale se face atât în familie,
cât şi în ansamblul comunităţii săteşti:
- în familie prin: socializare primară, „reglarea instinctelor”, formarea afectivităţii
şi a grijii pentru „securitatea imediată” a celor apropiaţi, dezvoltarea
interesului pentru muncă şi pentru asigurarea condiţiilor de viaţă „pentru
toţi” (familie, sat), comunicarea directă şi participarea efectivă la rezolvarea
problemelor grupului sau ale „celorlalţi” (problema unuia este, în comunitatea
tradiţională, problema tuturor), respectarea normelor comunitare şi a „voinţei
familiale” etc.;
- în comunitatea sătească prin: socializare secundară şi valorificarea socializării
primare, reunirea familiilor în jurul aceloraşi interese, valori şi instituţii
comune, garantarea securităţii individului şi a grupurilor, existenţa –
complementară – a proprietăţilor comunitare asupra terenurilor, promovarea
responsabilităţii şi a raţionalităţii în raporturile comunitare şi în participarea
afectivă la viaţa obştii, respectarea voinţei obşteşti – ca lege morală şi chiar juridică
– de către familii, indivizi, ansamblul comunităţii, formarea şi dezvoltarea
conduitelor altruiste (asistenţa socială tradiţională oferindu-ne imaginea unui
„fenomen natural” nu pre-fabricat) 5 ;
Caracteristicile satului tradiţional – relativa izolare, lipsa unor „schimburi
culturale” cu alte medii sociale, auto-consumul etc. – l-au menţinut la „distanţă”
de diferitele influente negative, de împărtăşirea unor „vicii moderne” şi l-au
conservat, astfel, într-o „stare arhaica”, impunându-i – în mod necesar –
dezvoltarea unor forme specifice şi profunde de solidaritate umană şi, prin acesta,
de ajutor şi protecţie comunitar-socială. Orice individ „era solidar cu spaţiul în
care trăia, cum era cu sine însuşi, cu sângele sau şi cu morţii săi”. 6 Aşa se explică
fluxurile anuale de vizitatori (veniţi din SUA, Canada, etc.) ai locurilor natale din
5
6

Vezi şi Constantin Noica, Rostirea filosofică românească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 258
L. Blaga, Spaţiul mioritic, Ed. Oficiul de librării, Bucureşti, 1936, p. 21

13

Extras din volumul: Miftode, V. (2010).
Tratat de asistenţă socială. Protecţia populaţiilor specifice şi automarginalizate.
Iaşi, România: Lumen.

Vasile MIFTODE
România, în satele de origine unde au învăţat conduitele altruiste, cum să nu fie
etichetat drept egoist, zgârcit, violent, rău, anormal. Aşa se explică de ce
comunităţile umane tradiţionale nu aveau nevoie de servicii specializate de asistenţă
socială, acestea impunându-se ca exigenţe ale civilizaţiei umane pe măsură ce
societăţile globale – în sensul actual – iau locul comunităţilor – în sensul lansat de
sociologul german Tönnies 7 ;
Familiile şi membrii comunităţilor tradiţionale se sprijineau reciproc şi
duceau o viaţă altruistă (ancestrală) formată din copilărie şi manifestată de-a
lungul vieţii în cadrul propriei comunităţi, aducându-le respect şi consideraţie;
Altruismul specific societăţilor tradiţionale garantează supravieţuirea
socială în condiţii dificile, potrivit formulei „ajută şi vei fi ajutat”, ştiindu-se că
a acorda asistenţă celorlalţi înseamnă a intra într-un flux de relaţii şi acţiuni care îţi
vor asigura şi ţie protecţie sau ajutor, prin reciprocitate. În această perspectivă,
vecinul este mai important decât fratele stabilit „mai departe”, aflat în
imposibilitate de a sprijini ruda aflată în dificultate. Egoismul se exprimă prin
formule lansate odată cu deteriorarea comunităţilor şi a valorilor tradiţionale,
între care putem aminti: „Homo homini lupus est”, „Bellum omnium contra omnes”
(Thomas Hobbles), etc.;
Etapa intermediară între asistarea tradiţională şi cea „profesionistă” vizează
fenomenul lucrătorilor sociali voluntari, mai ales tineri intelectuali – medici,
profesori, artişti etc. care sprijineau grupurile defavorizate din zonele industriale
şi urbane prin vizite la domiciliu, donaţii, îngrijirea bolnavilor, alfabetizare,
înlăturarea mizeriei, hrana pentru copii etc.
Intervenţia voluntarilor a fost un fapt semnificativ, dar eficienţa
acţiunilor era redusă în raport cu dimensiunea şi gravitatea problemelor sociale
cu care se confruntau diferite populaţii vulnerabile;
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Tratat de Asistenţă Socială. Protecţia populaţiilor specifice şi automarginalizate
Principalii actori ai sistemului tradiţional de asistenţă socială erau:

Fig.: Paradigma protecţiei comunitare (în satul tradiţional)
În raport cu degradarea actuală a relaţiilor de rudenie (părinţii îşi
abandonează copiii, copiii îşi neglijează sau îşi violentează părinţii, tinere mame
îşi aruncă nou-născuţii la gunoi, violenţa familială ia proporţii etc.), în
comunitatea tradiţională rudenia era considerată sfântă întrucât era dată şi nu
putea fi revocată, individul putea pierde orice, dar nu şi gradul de rudenie faţă de
familia de origine şi faţă de ceilalţi membri ai „grupului familial lărgit” („sângele
apă nu se face” – fapt care explică altruismul protecţiei în familia tradiţională). În
momente de criză sau de tensiune familială, solidaritatea între rude funcţiona cu
aceeaşi intensitate, trecându-se peste neînţelegeri, certuri şi resentimente, întrucât
controlul social comunitar şi aspiraţia spre apreciere publică erau mai puternice decât
celelalte „forţe”. Persoanele vulnerabile neglijate de rude constituiau obiectul unor
„dezbateri” publice şi al unor sancţiuni morale! Tradiţional persoana aflată în
dificultate se considera îndreptăţită să solicite şi să aştepte ajutor de la rude, pe care
le percepea drept sursă principală de asistenţă socială! Aşa se explică atenţia care se
acorda în societatea tradiţională identificării şi cunoaşterii gradelor de rudenie.
De pildă:
- la români, în satul tradiţional, se cunoşteau rudele până la al şaptelea sau
al nouălea grad;
- la chinezi erau cunoscute rudele de gradul o sută 8 f ără a se înţelege
că toate acestea ar participa la acţiuni de asistare a rudelor-problemă;
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