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Asisten]a social\:
structur\, istorie [i dezbateri recente

[Social work: structure, history and recents debates]

Conf.dr. Doru BUZDUCEA*

Universitatea din Bucure[ti
Facultatea de Sociologie [i Asisten]\ Social\

Astract

This study is targeting social work students and those who want to become
familiar with the social work field, a highly interesting area in recent years both
Romania, but much more so internationally. With a history that goes back
centuries and even millenniums, the social work became an active partner of the
public policies in their fight with what was named by Lord Beveridge, at the
beginning of the XXth century, the five giants: Want (today we would call it
poverty), Disease, Ignorance, Squalor and Idleness (unemployment). Moreover,
we can consider that the social work is adding to the social change significant
contributions to the reconfiguration of the social structures in the larger context
of globalization. Through its involvement in the social inclusion of at-risk groups,
through the increase in the quality of life of certain socially vulnerable groups,
through its anti-poverty programs, the social work contributes, with no doubt, to
the social development process.

Key words

Social work system, at-risk groups, social services, social development.

* Doru Buzducea is PhD senior lecturer at University of Bucharest, Faculty of Sociology and
Social Work, Blv. Schitu Magureanu, no. 9, Bucharest, phone: 0040213140326,
email: dbuzducea@yahoo.com.
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Pledoarie pentru dezvoltarea serviciilor de asisten]\ social\

Studiul de fa]\ se dore[te a fi o pledoarie pentru dezvoltarea serviciilor de
asisten]\ social\ din cadrul administra]iei publice locale, nivel al sistemului de
asisten]\ social\ înc\ foarte slab dezvoltat în România actual\ (Zamfir, 2006a). În
cei 18 ani de la schimbarea din 1989, în România s-au înregistrat progrese
importante în dezvoltarea asisten]ei sociale (Zanca, 2006) dar suntem înc\ departe
de ceea ce înseamn\ un sistem de asisten]\ social\ centrat pe beneficiar [i co-
munitate. S-au înfiin]at în cadrul structurilor guvernamentale o multitudine de
agen]ii [i autorit\]i cu diverse responsabilit\]i difuze în domeniul protec]iei [i
implicit al asisten]ei sociale, l\sând impresia c\ sistemul de asisten]\ social\ este
unul dezvoltat. În realitate, la baza piramidei, acolo unde ar trebui s\ întâlnim
institu]ii, servicii, presta]ii [i speciali[ti în asisten]\ social\ constat\m o sub-
dezvoltare cronic\ a acestor elemente structurale. Într-adev\r, constat\m la ora
actual\ o descentralizare a sistemului dar o concentrare a acestuia la nivel jude]ean,
departe de beneficiari [i de problemele reale ale comunit\]ilor locale. O lips\ de
strategie din partea guvernului [i a ministerului de resort referitoare la dezvoltarea
sistemului na]ional de asisten]\ social\ va conduce la o stagnare a acestuia [i la o
explozie a problemelor sociale existente precum [i la apari]ia unora noi pentru
societatea româneasc\, ca sexul comercial, traficul de fiin]e umane, consumul de
drog [i HIV/SIDA. În comunit\]ile locale de la nivel de comun\ [i sat unde
întâlnim probleme sociale grave [i deci beneficiarii sistemului de asisten]\ social\,
lipsesc cu des\vâr[ire serviciile de asisten]\ social\ (vezi Buzducea, 2007). Dac\
o parte a institu]iilor de specialitate au fost transferate la local, la ora actual\
consiliile locale nu au înc\ capacitatea s\ dezvolte servicii de specialitate. În
România, potrivit datelor de la nivelul anului 2007, exist\ 262 de ora[e, 2 686 de
comune [i 13 285 de sate. Legisla]ia acutal\ (Legea nr. 47/2006) prevede în-
fiin]area Serviciului Public de Asisten]\ Social\ (SPAS) sub form\ de Direc]ie la
nivel de jude] [i sub form\ de serviciu la nivel local.

Direc]iile de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului ce func]ioneaz\ la nivel
jude]ean sunt institu]ii de dimensiuni mari, func]ioneaz\ greoi, reprezint\ un fel
de „minister” jude]ean, fiind dep\[ite de situa]ie [i reac]ionând doar la urgen]e.
Ori în comunitate avem nevoie de servicii de asisten]\ social\ gen preven]ie,
consiliere, informare, planificare familial\, etc. La Direc]ie ajung de regul\ ca-
zurile grave (abandon, abuz) din localit\]ile de pe raza jude]ului iar echipele
mobile ce func]ioneaz\ în fiecare Direc]ie acoper\ doar urgen]ele din teritoriu.
Doar prezen]a serviciilor comunitare de asisten]\ social\ poate contribui la ame-
liorarea [i rezolvarea problemelor sociale ce apar inevitabil în orice tip de so-
cietate. Un prim pas, modest f\cut de unele prim\rii, ar fi angajarea în organigrama
proprie a asisten]ilor sociali care s\ preia în responsabilitate cazurile sociale,
urmând ca în timp, consiliile locale s\ dezvolte în fiecare prim\rie un com-
partiment distinct de asisten]\ social\.
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Cine suntem noi sau ce este asisten]a social\?

Asisten]a social\ poate fi definit\ din mai multe perspective: ca [tiin]\, ca
profesie sau ca sistem aplicativ ceea ce implic\ o anumit\ structur\ arhitectural\
(re]ea institu]ional\, servicii, presta]ii, profesioni[ti, beneficiari [i cadrul normativ
care reglementeaz\ organizarea [i func]ionarea sa).

Ca [tiin]\, asisten]a social\ de]ine un set de teorii psihosociale fundamentale,
principii, metodologie [i obiect de studiu ceea ce o legitimeaz\ [i îi confer\ un
statut legitim în cadrul [tiin]elor sociale (Shaw, Arksey, Mullender, 2006).

Ca profesie, asisten]a social\ este unic\ întrucât se distinge prin necesitatea
caracterului s\u multidisciplinar ca r\spuns la complexitatea problemelor sociale.
Asisten]ii sociali sunt preocupa]i de problemele sociale existente în societate, de
cauzele, solu]iile [i impactul acestora asupra persoanelor, familiilor, grupurilor,
organiza]iilor [i comunit\]ilor (Wikipedia, 2008). Federa]ia Interna]ional\ a Asis-
ten]ilor Sociali a elaborat în cadrul Adun\rii Generale de la Montreal, urm\toarea
defini]ie: „profesia de asistent social promoveaz\ schimbarea social\, rezolvarea
de probleme în cadrul rela]iilor umane, abilitarea [i eliberarea persoanelor în
vederea ob]inerii bun\st\rii sociale. Utilizând teoriile comportamentului uman [i
ale sistemelor sociale, asisten]a social\ intervine în punctele în care persoanele
interac]ioneaz\ cu mediile exterioare. Principiile drepturilor omului [i justi]iei
sociale sunt fundamentale pentru asisten]a social\” (IFSW, 2000).

În defini]ia dat\, accentul se pune pe rezolvarea de probleme iar din acest
punct de vedere, asisten]a social\ contribuie la schimbarea social\. În cadrul
asisten]ei sociale exist\ o multitudine de domenii de interven]ie în func]ie de aria
problematic\ c\reia se adreseaz\ (DuBois, Miley, 2007). Asisten]a social\ se
adreseaz\ tranzac]iilor sociale realizate între persoane [i contextele din care ace[tia
fac parte. Misiunea profesiei este aceea de a capacita persoanele pentru a func]iona
la parametrii optimi din punct de vedere psihosocial. IFSW consider\ c\ asisten]a
social\ poate fi v\zut\ ca un sistem bine articulat de valori, teorie [i practic\.

Cu siguran]\ c\ exist\ un set de valori cuprinse în codul deontologic al profesiei
care ghideaz\ interven]iile asistentului social (Meacham, 2007). Asisten]a social\
se bazeaz\ pe filosofia umanist\, s-a n\scut din idealuri umanitare [i democratice
iar valorile sale se bazeaz\ pe respect, autodeterminare, demnitate [i egalitate
între persoane. Serviciile [i beneficiile de asisten]\ social\ asigur\ îndeplinirea
nevoilor umane [i dezvoltarea poten]ialului uman iar respectarea drepturilor omu-
lui [i justi]ia social\ motiveaz\ [i justific\ interven]iile asisten]ilor sociali. So-
lidaritatea fa]\ de persoanele vulnerabile, dezavantajate social se materializeaz\
în dezvoltarea programelor de reducere a s\r\ciei [i de promovare a incluziunii
sociale (Ambrosino, R., Heffernan, J., Shuttlesworth, G., Ambrosino, R., 2007).

Dar, la baza practicii de specialitate, pe lâng\ valori exist\ [i un set de teorii ce
explic\ comportamentul uman precum [i complexitatea interac]iunilor dintre

REALITATEA PE MASA DE DISEC}IE
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persoane [i contextele din care acestea provin (Payne, 2005). Practic, corpul
teoretic al profesiei cuprinde teorii psihosociale, teorii ale dezvolt\rii umane [i
comportamentale, teorii ale sistemelor sociale ce analizeaz\ complexitatea si-
tua]iilor [i faciliteaz\ schimb\rile individuale, organiza]ionale, sociale [i culturale.

Din punct de vedere al practicii, interven]iile concrete ale asistentului social
sunt vizibile [i m\surabile. Asisten]a social\ se adreseaz\ dificult\]ilor întâmpinate
de persoane, inegalit\]ilor [i injusti]iei din societate (Doel, Shardlow, 2005).
Reprezint\ un r\spuns atât la crize [i urgen]e cât [i la problemele sociale [i
personale din via]a de zi cu zi. Asisten]a social\ utilizeaz\ o serie de modele,
metode [i tehnici de interven]ie concret\ ca [i de planificare [i dezvoltare a
politicilor sociale (Stepney, Ford, 2000). Aici includem întreaga gam\ de servicii
de asisten]\ social\, de la cele de consiliere pân\ la cele de mediere [i facilitare a
absor]iei beneficiilor sociale din partea institu]iilor statului.

Ca [tiin]\ [i profesie, asisten]a social\ are origini moderne dar ca activitate de
întrajutorare a s\racilor are o istorie îndelungat\ fiind asociat\ cu ideea de caritate
[i filantropie atestat\ de diverse documente [i scrieri religioase str\vechi. Practic,
toate civiliza]iile lumii s-au implicat în activit\]i de întrajutorare a semenilor,
unele dintre ele având chiar adev\rate mecanisme de asigur\ri sociale (spre
exemplu, în Grecia antic\, solda]ilor mutili]i în r\zboi precum [i urma[ilor acestora
li se ofereau un fel de pensii). Dup\ constituirea statelor feudale, acestea s-au
implicat în mod sistematic în sprijinirea persoanelor s\race. Cele mai frecvente
referin]e la documente care atest\ acest fapt sunt f\cute la Legea S\racilor de la
începutul secolului al XVII-lea. Ulterior, Revolu]ia Industrial\ a generat noi
descoperiri tehnice [i [tiin]ifice ce au influen]at evolu]ia asisten]ei sociale. Un rol
important l-au de]inut institu]iile religioase apar]inând diverselor denomina]iuni
sus]inând atât persoanele nevoia[e din comunit\]ile respective cât [i persoanele
care migrau spre zone ce promiteau avantaje socio-economice, amintim aici ca
exemplificare popula]ia de coloni[ti din perioada de început de istorie a SUA (
Leiby, 1978).

Ca sistem, „asisten]a social\ se refer\ la totalitatea programelor sociale, a
formelor [i activit\]ilor structurate de suport-sprijin desf\[urate de factori spe-
cializa]i, din institu]ii publice sau private, ONG-uri, pentru asigurarea condi]iilor
elementare minime de via]\ indivizilor, grupurilor aflate în situa]ii de risc crescut,
pentru o integrare normal\/demn\ a lor în comunitate” (Zamfir, E., 2006b, pg.
10). Potrivit legisla]iei na]ionale, în spe]\ Legea 47/2006, „sistemul na]ional de
asisten]\ social\ reprezint\ ansamblul de institu]ii [i m\suri prin care statul, prin
autorit\]ile administra]iei publice centrale [i locale, colectivitatea local\ [i so-
cietatea civil\ intervin pentru prevenirea, limitarea sau înl\turarea efectelor tem-
porare ori permanente ale unor situa]ii care pot genera marginalizarea sau ex-
cluziunea social\ a persoanei, familiei, grupurilor ori comunit\]ilor. Asisten]a
social\, component\ a sistemului na]ional de protec]ie social\, cuprinde serviciile
sociale [i presta]iile acordate în vederea dezvolt\rii capacit\]ilor individuale sau
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colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cre[terea calit\]ii vie]ii [i promovarea
principiilor de coeziune [i incluziune social\” (art.2).

Din punct de vedere sistemic, asisten]a social\ func]ioneaz\ în interdependen]\
cu alte sisteme sociale: s\n\tate, educa]ie, administra]ie. La ora actual\ sistemul
mondial se afl\ într-o continu\ schimbare (Buzducea, 2005b) [i de aceea asisten]a
social\ ca parte integrant\ a acestuia se afl\ în fa]a unei permanente provoc\ri, de
adaptare la noua configura]ie social\. Elementele structurale ale sistemului global
se afl\ în rela]ie de interdependen]\ continu\ [i de aceea orice modificare survenit\
într-unul dintre acestea determin\ modific\ri [i în celelalte.

Întâlnim la nivel interna]ional fenomene sociale complexe:

– avansul vertiginos al tehnologiei ce a p\truns [i în managementul activit\]ilor
de asisten]\ social\, existând la ora actual\, în anumite state dezvoltate, asisten]i
sociali care transmit on-line raportul rezultat în urma vizitei comunitare, prin
intermediul mijloacelor moderne de comunicare (internet, PDA);

- explozia demografic\ înregistrat\ pe anumite continente [i declinul demo-
grafic înregistrat pe alte continente ceea ce conduce fie la cre[terea situa]iilor de
dificultate a copiilor din ]\rile s\race fie la îmb\trânirea popula]iei. Ca urmare a
acestei polariz\ri socio-demografice, este nevoie de dezvoltarea serviciilor de
asisten]\ social\ fie pentru copiii în risc, fie pentru popula]ia vârstnic\;

– globalizarea [i informatizarea economiei ceea ce conduce la specializarea
pie]ei muncii [i în consecin]\ la o regândire a programelor educa]ionale;

– polarizarea social\ ce contribuie la multiplicarea pungilor de s\r\cie;

– terorismul interna]ional cu efecte dramatice în planul securit\]ii psihosociale
a popula]iei (anxietate, team\, incertitudine), etc.

Sistemele na]ionale de asisten]\ social\ au elemente structurale comune dar
din punct de vedere al con]inutului, acestea difer\ în func]ie de influen]a mai
multor factori istorici, administrativi, economici, politici (Matthies, 2008). Prin
sistem de asisten]\ social\ în]elegem totalitatea institu]iilor cu func]ii sociale, a
programelor [i serviciilor de natur\ social\, a presta]iilor [i interven]iilor concrete
din partea speciali[tilor acordate persoanelor aflate în situa]ie de dificultate.
Sistemele moderne de asisten]\ social\ se caracterizeaz\ prin urm\toarele:

- se bazeaz\ pe existen]a unui contract social care leag\ drepturile de res-
ponsabilit\]i, un contract ce doreste mutarea accentului de la combaterea s\r\ciei
la combaterea excluderii sociale. Conform acestuia, drepturile nu trebuiesc ri-
dicate deasupra responsabilit\]ilor întrucât aceast\ abordare conduce la supra-
solicitarea statului [i transformarea acestuia într-un b\trân gârbovit de povara
problemelor sociale. Ca urmare, va trebui sa cre[tem investi]ia în capitalul uman
prin crearea de [anse egale dar [i de cre[tere a responsabilit\]ii personale [i de
mobilizare a cet\]enilor [i a comunit\]ilor;

REALITATEA PE MASA DE DISEC}IE



20

REVISTA DE CERCETARE {I INTERVEN}IE SOCIAL| - VOLUMUL 21/2008

- orice sistem social (inclusiv cel de asisten]\ social\) se caracterizeaz\ printr-
o dinamic\ ceea ce determin\ noi modific\ri [i ajust\ri structurale. Asisten]a
social\ a str\b\tut mai multe valuri ale moderniz\rii, de la modalit\]ile primare de
acordare a ajutorului bazate pe mil\ [i caritate la modalit\]i specializate de in-
terven]ie dezvoltate în mod special de c\tre autorit\]ile publice locale;

- exist\ ]\ri cu tradi]ie în dezvoltarea serviciilor de asisten]\ social\ precum [i
]\ri în care acest tip de servicii lipsesc. Întâlnim state care au investit din punct de
vedere financiar sume importante în dezvoltarea serviciilor de asisten]\ social\ [i
ca atare au la ora actual\ modalit\]i dezvoltate de interven]ie dar, întâlnim [i state
care fie datorit\ s\r\ciei fie datorit\ lipsei de preocupare în acest sens au neglijat
aceste servicii confruntându-se la ora actual\ cu probleme sociale greu de rezolvat;

- sistemul politico-ideologic, recunoa[terea nevoilor sociale precum [i gradul
de dezvoltare al unei ]\ri anume poate determina hot\râtor evolu]ia asisten]ei
sociale (experien]a statelor europene din fostul bloc comunist - spre exemplu,
schimb\rile dramatice înregistrate de c\tre sistemul de asisten]\ social\ din Ro-
mânia. De[i la ora actual\ asisten]a social\ din ]ara noastr\ se afl\ într-un proces
de reorganizare [i regândire structural\ totu[i putem considera c\ au fost stabilite
bazele organizatorice [i func]ionale;

- asisten]a social\ reprezint\ o necesitate recunoscut\ de c\tre majoritatea
guvernelor lumii, un serviciu social vital pentru dezvoltarea comunit\]ilor al\turi
de s\n\tate [i înv\]\mânt.

Sistemele de asisten]\ social\ func]ioneaz\ într-un context social, economic,
politic [i cultural dat. Între acestea [i contextele exterioare exist\ o rela]ie direct\.
Pe de o parte, contextul socio-politic [i economic dintr-o anumit\ perioad\ de
timp influen]eaz\ scopurile, priorit\]ile [i obiectivele interven]iilor de asisten]\
social\ iar pe de alta parte, elementele structurale ale sistemului de asisten]\
social\ influen]eaz\ contextul social existent la un moment dat. Din aceast\
perspectiv\ putem afirma ca asisten]a social\ contribuie la reforma [i justi]ia
social\ (Ferguson, Lavalette, Whitmore, 2005).  Prin urmare, [i asisten]a social\
s-a adaptat noilor contexte [i configura]ii sociale (Gibelman, 1999). Putem men-
]iona câ]iva factori interni care se prefigureaz\ deja [i care asigur\ progresul
profesiei: termenul de asistent social generalist tinde s\ fie înlocuit cu termenul de
asistent social specialist (cre[terea subspecializ\rilor), avansul tehnologic sprijin\
substan]ial managementul în asisten]a social\, cre[te competi]ia între profesioni[tii
din sfera socio-uman\, nevoia de a încorpora cercetarea teoretic\ în activitatea
practic\, birocra]ia asociat\ cu aparatul administrativ al statului capat\ o conota]ie
din ce în ce mai negativ\, creste rolul practicii private ca alternativ\ la serviciile
sociale acordate de c\tre stat, etc.

Pe lâng\ factorii interni exist\ o serie de factori externi ce pot influen]a asisten]a
social\: atitudinile publice fa]\ de grupurile popula]ionale vulnerabile, redefinirea
conceptelor de nevoie uman\ [i responsabilitate public\, politicile publice,
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schimb\rile demografice, globalizarea [i sc\derea rolului guvernelor, avansul
tehnologic, evenimente neanticipate (atacuri teroriste f\r\ precedent în istorie),
fluctua]iile economice, etc.

Structura sistemului de asisten]\ social\

Sistemul de asisten]\ social\ con]ine urm\toarele elemente structurale funda-
mentale:

- personal implicat în sistem (speciali[ti - asisten]i sociali [i personal de alt\
specialitate),

- categorii de beneficiari (persoane asistate),
- mediul social (re]eaua institu]ional\, servicii [i presta]ii, cadrul legislativ).

În acest context structural se desf\[oar\ procesul de rezolvare a pro-
blemelor. Lipsa uneia dintre aceste „verigi” de leg\tur\ face dificil\ orice încercare
de aducere a beneficiarului la parametrii optimi din punct de vedere psihosocial.
Asistentul social este cel care asist\ beneficiarii în rezolvarea propriilor probleme.
Apare în via]a beneficiarului atunci când acesta se confrunt\ cu nevoia social\, cu
situa]ii limit\, cu diverse probleme. Misiunea asistentului social se reg\se[te în:
informarea [i consilierea beneficiarilor cu privire la drepturile sociale, participare
la rezolvarea problemelor sociale de la nivel individual [i comunitar, cre[terea
calit\]ii vie]ii grupurilor sociale vulnerabile, îmbun\t\]irea func]ion\rii sociale a
beneficiarilor, schimbare atitudinal\ [i comportamental\ (reforma social\), rea-
lizarea incluziunii sociale, eliminarea formelor de discriminare de la nivel co-
munitar (Cree, 2003).

Formarea personalului de specialitate în asisten]\ social\ se realizeaz\ în
institu]iile de înv\]\mânt superior de specialitate. Un asistent social are nevoie de:
voca]ie, condi]ie primordial\ în practicarea profesiei de asistent social; cuno[tiin]e
din psihologie social\, sociologie, metodologie, drept, medicin\; deprinderi.
Exist\ câteva roluri practice (Hepworth, Rooney, Rooney, Strom-Gottfried, Lar-
sen, 2006) îndeplinite de c\tre asistentul social în procesul de interven]ie: consilier,
consultant, mediator, formator, planificator al politicilor sociale, avocat social
(pledarea cauzei beneficiarilor în fa]a diverselor institu]ii).

În procesul practic de rezolvare a problemelor întâlnim planuri de interven]ie
care pot fi dezvoltate: la nivel individual (abandon [colar, handicap, violen]\
domestic\), la nivel de grup/comunitar (tensiuni [i violen]e de natur\ etnic\,
institu]ii totale), la nivel socio-global (re]eaua de asisten]\ social\, sistemul le-
gislativ, cooperare institu]ional\ [i interna]ional\).

La baza acord\rii ajutorului în procesul de rezolvare a problemelor stau câteva
valori fundamentale: valori orientate spre individ (respect, demnitate, dreptul la
op]iune, confiden]ialitate) [i valori orientate spre comunitate (respect fa]\ de
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tradi]iile [i modelul cultural local [i adaptare la specificul comunit\]ii, cooperarea
cu actorii locali, dreptul la protec]ie social\). În concordan]\ cu aceste valori,
Legea 47/2006 stipuleaz\ faptul c\ personalul care activeaz\ în sistemul na]ional
de asisten]\ social\ are obliga]ia: s\ asigure confiden]ialitatea informa]iilor ob-
]inute, s\ respecte intimitatea beneficiarilor, s\ respecte etica profesional\, s\
respecte dreptul la autodeterminare, s\ respecte demnitatea [i unicitatea persoanei.

Speciali[tii în asisten]\ social\ î[i pot desf\[ura activitatea în: administra]ie
public\ (prim\rii, consilii jude]ene [i locale), sectorul sanitar (spitale, policlinici,
dispensare), sectorul educa]ional ([coli, licee), sistemul judiciar (serviciul de
proba]iune), institu]iile religioase (biserica), organiza]iile non-guvernamentale.

Categoriile de beneficiari ai sistemului de asisten]\ social\: persoane s\race,
[omeri, persoane discriminate [i izolate social, persoanele cu handicap, copiii
abuza]i (fizic, emo]ional, sexual), persoane care se confrunt\ cu probleme ma-
ritale, b\trânii, persoane dependente de drog [i alcool, persoane care se confrunt\
cu înc\lcarea drepturilor omului, victime ale violen]ei domestice, persoane f\r\
ad\post, persoane care se confrunt\ cu pierderi multiple, refugia]i, persoane cu
HIV/SIDA, etc.

În sistemul de asisten]\ social\ întâlnim atât domenii tradi]ionale de interven]ie
cât [i domenii moderne iar problematica social\ ap\rut\ de-a lungul timpului a
impus apari]ia unor noi metodologii de interven]ie:

- domenii tradi]ionale de interven]ie: asisten]a social\ a familiei, asisten]a
social\ a persoanelor vârstnice, asisten]a social\ a persoanelor cu dizabilit\]i,
asisten]a social\ a persoanelor cu dizabilit\]i, etc.

- domenii moderne de interven]ie: asisten]a social\ a persoanelor dependente
de drog, asisten]a social\ a persoanelor cu HIV/SIDA, asisten]a social\ a copiilor
str\zii, proba]iune.

Dreptul de a beneficia de asisten]\ social\ este un drept universal al tuturor
persoanelor [i se acord\ în conformitate cu legisla]ia unei ]\ri anume. În sistemul
românesc de asisten]\ social\, au dreptul la asisten]\ to]i cet\]enii români cu
domiciliul în România, f\r\ deosebire de ras\, na]ionalitate, origine etnic\, limb\,
religie, sex, opinie, apartenen]\ politic\, de avere sau de origine social\. Au dreptul
la m\suri de asisten]\ social\ (servicii [i presta]ii) [i cet\]enii altor state [i apatrizii
dac\ au domiciliul în România.

Al treilea element structural, mediul social cuprinde: institu]ii, servicii, pres-
ta]ii, cadrul legislativ. Institu]iile implicate în sistemul de asisten]\ social\ pot fi:
institu]ii cu atribu]ii în sfera asisten]ei sociale sau institu]ii de specialitate, institu]ii
publice sau private. Serviciile de asisten]\ social\ pot fi: servicii de asisten]\
social\ comunitar\ (caracter primar-general [i se acord\ la domiciliu, în familie [i
în comunitate) [i/sau servicii de asisten]\ social\ specializate (se acord\ pentru
nevoi speciale atât la domiciliu, cât [i în institu]ii specializate sau în cadrul altor
institu]ii, cum ar fi: [coli, spitale, penitenciare [i alte unit\]i.
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Presta]iile sociale reprezint\ transferuri financiare [i cuprind: aloca]iile fa-
miliale, ajutoarele sociale, indemniza]ii [i facilit\]i. Se acord\ pe baza test\rii
mijloacelor în func]ie de urm\toarele criterii: evaluarea contextului familial,
veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia, condi]iile de locuire, starea de
s\n\tate [i gradul de dependen]\.

Activitatea de asisten]\ social\ se desf\[oar\ cu respectarea cadrului legislativ.
În România, la ora actual\, urm\torul set de legi constituie nucleul normativ al
sistemului na]ional de asisten]\ social\: Legea nr.47/2006 privind sistemul na-
]ional de asisten]\ social\, Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 68/2003
privind serviciile sociale, Legea nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea
drepturilor copilului, Legea nr. 286/2006 pentru modificarea [i completarea Legii
administra]iei publice locale nr. 215/2001, Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, Legea  nr. 116/2002 privind prevenirea [i combaterea margi-
naliz\rii sociale, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în
familie.

Specificul [i tradi]ia sistemelor de asisten]\ social\ din Uniunea
European\

Exist\ la ora actual\ o întreag\ dezbatere la nivel european cu privire la noile
direc]ii de dezvoltare a asisten]ei sociale (Giddens, 2001; Buzducea, 2004). Uniu-
nea European\ are 27 de state membre ce formeaz\ împreun\ un spa]iu de peste 4
milioane kmp, cu o populatie total\ de aproximativ 500 milioane de locuitori, cu
istorie diferit\, cu administra]ie [i împ\r]ire teritorial\ diferit\. În acest context,
putem discuta de un model social european care s\ cuprind\ [i o sub-component\
european\ de asisten]\ social\? R\spunsul este mai degrab\ nu, întrucât nu avem
înc\ un model social european cristalizat de[i, acesta este frecvent men]ionat în
documentele oficiale ale U.E.. Reprezint\ mai degrab\ o sum\ de principii [i idei
comune ale sistemelor sociale din cadrul U.E. capabile s\ ofere persoanelor
protec]ie [i coeziune social\, un r\spuns unitar la problema inegalit\]ilor eco-
nomice [i sociale, o viziune comun\ a statelor na]iune europene în privin]a di-
feritelor aspecte ale vie]ii sociale, un set de principii, interese, standarde [i servicii
de calitate necesare asigur\rii unui trai decent cet\]enilor europeni bazat pe
solidaritate [i responsabilitate social\.

Principii [i priorit\]i actuale în domeniul social în cadrul U.E. (vezi Zamfir,
St\nescu, 2007):

- promovarea coeziunii economice [i sociale. Tratatul de la Maastricht din
1992 se referea printre altele la combaterea excluziunii sociale [i înt\rirea
coeziunii sociale iar Agenda de la Lisabona (2000) prevedea ca pân\ în
2010 U.E. s\ se caracterizeze de o înalt\ coeziune social\,

REALITATEA PE MASA DE DISEC}IE



24

REVISTA DE CERCETARE {I INTERVEN}IE SOCIAL| - VOLUMUL 21/2008

- promovarea incluziunii sociale,
- asigurarea accesului egal la servicii de calitate pentru to]i cet\]enii europeni
(s\n\tate, educa]ie, asisten]\ social\, etc),

- promovarea egalit\]ii de [ans\ [i combaterea oric\rei forme de discriminare,
- garantarea unui venit adecvat [i a resurselor necesare pentru o via]\ demn\,
- educa]ia pe toat\ durata vie]ii,
- participare la dezvoltarea social\ [i economia bazat\ pe cunoa[tere,
- ocuparea for]ei de munc\ [i egalitatea în munc\,
- coordonarea [i protejarea drepturilor sociale ale persoanelor care circul\ în
UE (pensii, presta]ii sociale, ajutor pentru [omaj, VMG, asigur\ri de s\-
n\tate),

- implementarea valorilor sociale comune,
- grija fa]\ de re]elele de solidaritate social\, principiu materializat prin
existen]a fondurilor structurale dar [i prin anumite eveniment comune (2003
- anul european al persoanelor cu dizabilit\]i, 2006 - anul european al
mobilit\]ii lucr\torilor, 2007 - anul european al oportunit\]ilor egale pentru
to]i, 2008 - anul european al dialogului intercultural),

- egalitatea de tratament în toate statele membre,
- totalizarea perioadelor de asigurare, de activitate salarial\ sau indepen-
dent\,

- exportabilitatea anumitor beneficii sociale (presta]ii în bani sau în natur\).
- participare [i responsabilitate,
- parteneriat social [i implicarea societ\]ii civile,
- salarii decente [i echitabile,
- politici sociale transna]ionale.

Din punct de vedere al tradi]iei sistemelor de protec]ie social\ întâlnim în
cadrul U.E. dou\ mari tendin]e (Buzducea, 2005a):

- sisteme de protec]ie social\ de inspira]ie tip Bismark (Germania, Belgia,
Fran]a, Italia, Luxemburg) în care prevaleaz\ principiul solidarit\]ii profesionale,
sisteme în care serviciile [i presta]iile depind de cotiza]iile angaja]ilor [i an-
gajatorilor la bugetul asigur\rilor sociale;

- sisteme de protec]ie social\ de inspira]ie tip Beveridge (Danemarca, U.K,
Suedia) unde prevaleaz\ un sistem de asigur\ri generalizat [i unde presta]iile [i
serviciile sociale se acord\ diferen]iat în func]ie de necesit\]i.

Nici una dintre ]\rile membre ale U.E. nu au modele pure ale uneia sau alteia
dintre aceste dou\ mari tendin]e. Diferen]ele se înregistreaz\ în ceea ce prive[te
organizarea [i func]ionarea sistemului de protec]ie social\, modalitatea [i nivelul
de finan]are, nivelul presta]iilor acordate, rolul autorit\]ilor publice [i al par-
tenerilor locali în dezvoltarea serviciilor sociale, cadrul legislativ. Fiecare stat
european are o istorie aparte [i de aceea modul de organizare [i func]ionare al
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]\rilor membre ale U.E. în privin]a sistemelor de protec]ie social\ este diferit
(Sellick, Alexiu, 2000). În cadrul U.E. întâlnim [i similitudini în privin]a: in-
stitu]iilor de specialitate din sistemul de asisten]\ social\, tipologiei serviciilor [i
presta]iilor acordate (protec]ia copiilor, boli cronice, invaliditate, b\trâne]e), etc.
Toate sisteme de asisten]\ social\ din cadrul U.E. se bazeaz\ pe interven]ia
guvernului pentru a reduce s\r\cia [i excluderea social\,redistribuirea veniturilor,
asigurarea unor niveluri ridicate de securitate social\ [i promovarea egalit\]ii de
[ans\. ]\rile U.E. se confrunt\ cu [omajul, excluderea social\ a anumitor categorii
sociale (persoane f\r\ ad\post, refugia]i [i imigran]i ilegal, persoane cu handicap
grav), sc\derea natalit\]ii [i îmb\trânirea popula]iei, s\r\cia, polarizarea social\,
etc.

Vasta mi[care de reform\ social\ din Europa anilor ’70-80 a avut ca [i con-
secin]\ major\ descentralizarea serviciilor sociale [i transferarea responsabilit\]ii
în privin]a dezvolt\rii acestora autorit\]ilor publice locale. La nivel european
întâlnim modalit\]i diferite de organizare a sistemului de asisten]\ social\ în
func]ie de istoria fiec\rui stat, de organizarea administrativ-teritorial\, de tradi]ie
etc.

Evolu]ia sistemului na]ional de asisten]\ social\

Evolu]ia sistemelor de asisten]\ social\ este influen]at\ de mai mul]i factori de
natur\ istoric\, administrativ\, legislativ\, politic\, economic\. Istoria na]ional\
consemneaz\ preocup\ri sistematice pentru sprijinul acordat persoanelor deza-
vantajate social: acte ale cancelariilor domne[ti, acte administrative, statute de
breasl\ (Livad\-Cadeschi, 2001). [i în România ca în mai toate ]\rile aflate sub
influen]\ bizantin\, formele primare de asisten]\ social\ s-au dezvoltat în preajma
institu]iilor religioase. M\n\stirile de]ineau bolni]e ce asigurau protec]ie s\racilor
bolnavi sau infirmi ceea ce reprezenta o practic\ a Occidentului european. Aceste
a[ez\minte destinate s\racilor erau adev\rate comunit\]i religioase: spital, biseric\,
cimitir. În aproape toate perioadele istorice, provinciile române[ti au de]inut forme
ale sistemelor de asisten]\ social\ specifice vremurilor respective, cu excep]ia
speciali[tilor forma]i în asisten]\ social\ de[i, autorit\]ile domne[ti autorizau boieri
epitropi, oameni cu statut social [i [tiin]\ de carte s\ se ocupe de beneficiarii
asisten]ei sociale; existau institu]ii, servicii, presta]ii [i cadru organizatoric/le-
gislativ.

Pe vremea voievozilor, când prin]ul era garantul legii (doctrina domnului, a
principelui ideal) mecanismele de realizare a protec]iei sociale erau uneori ru-
dimentare dar cu toate acestea dreptatea [i justi]ia social\ func]iona. Spre exemplu,
existau spitale-azil pentru s\raci dar lipsea medicul. Toate activit\]ile de asisten]\
social\ ar trebui privite în contextul istoric în care s-au dezvoltat, integrându-le
judec\]ii globale a vremurilor în care au existat (Buzducea, 2005a). Spre exemplu,
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practica din secolul al XVII-lea de a oferi s\racilor ora[ului câte o para pe zi din
bugetul Visteriei ar putea fi numit\ efectiv o form\ de acordare a venitului minim
garantat asigurat la ora actual\ în majoritatea ]\rilor din U.E.. Domnitorul C.
Mavrocordat (1741) poruncea ca orbii, [chiopii, ciungii f\r\ familie [i care nu pot
s\ se hr\neasc\ s\ fie scuti]i de taxe [i impozite, un obicei specific despo]ilor
lumina]i din Cre[tin\tate. [i ast\zi, persoanele cu handicap beneficiaz\ de ase-
menea scutiri. În 1792, Mihail {u]u poruncea boierilor epitropi, administratori ai
Cutiei Milelor ce reprezenta o institu]ie public\, un fel de Direc]ie de asisten]\
social\, s\ acorde cer[etorilor câte un taler [i jum\tate pe lun\ bani de mâncare,
]ara fiind cuprins\ de epidemie de cium\.  A[adar, ceea ce ast\zi numim o ini]iativ\
sau hot\râre domneasc\ pe vremea aceea reprezenta un adev\rat program social
de dimensiuni na]ionale dat\ fiind implicarea voievozilor care au domnit de-a
lungul timpului peste provinciile române[ti în dezvoltarea operei de asisten]\ a
mizeriei (s\r\ciei).

La sfâr[itul feudalismului s-a resim]it nevoia la nivel european a unui sistem
organizat de asistare a s\racilor. Na[iunile europene s-au implicat în activit\]i de
protec]ie social\ dezvoltând programe sociale [i construind institu]ii pentru pro-
tejarea persoanelor vulnerabile. Acestea pot fi considerate institu]ii publice de
asisten]\ social\ întrucât erau construite [i sus]inute tehnic [i financiar de c\tre
autorit\]i. În perioada premerg\toare apari]iei statelor moderne, voievozii cre[tini
ai provinciilor române[ti erau conecta]i la ideile de protec]ie social\ care circulau
la acea vreme în întreaga Cre[tin\tate, mai târziu numit\ Europa. Ca atare nu doar
mila [i înv\]\tura cre[tin\ i-au determinat la ridicarea de institu]ii de asisten]\
social\ [i la dezvoltarea de adev\rate servicii sociale ci [i dorin]a de a alinia ]\rile
lor din punct de vedere al politicilor sociale la tendin]ele europene ale acelor
vremuri.

În perioada contemporan\ sistemul na]ional de asisten]\ social\ a parcurs trei
etape fundamentale:

a) prima etap\ o reprezint\ perioada în care sistemul de asisten]\ social\ a
cunoscut o dezvoltare deosebit\ d.p.v. administrativ [i organizatoric, dezvoltare
sus]inut\ atât de consecin]ele celor dou\ r\zboaie mondiale la care România a
participat cât [i ini]iativele anterioare promulgate timp de secole de c\tre cur]ile
domne[ti.

b) a doua etap\ este reprezentat\ de perioada comunist\ când sistemul de
asisten]\ social\ este distrus aproape în întregime întrucât ideologia de partid [i de
stat respingea ab initio nevoia de asisten]\ social\.

c) a treia etap\ o reprezint\ reconstruc]ia sistemului de asisten]\ social\ în-
ceput\ dup\ Revolu]ia din 1989.
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 O diagnoz\ actual\ a sistemului na]ional de asisten]\ social\

Sistemul na]ional de asisten]\ social\ este organizat la nivel central [i jude]ean/
local:

- nivelul central îndepline[te mai degrab\ func]ii de coordonare, de elaborare
a cadrului legislativ, a politicilor [i standardelor în domeniul asisten]ei sociale, de
monitorizare [i inspec]ie social\, de finan]are prin programe de interes na]ional.
Este reprezentat de ministere cu responsabilit\]i în domeniu, de autorit\]i [i agen]ii
din subordinea acestora, de departamente din cadrul Guvernului. În mod special,
coordonarea sistemului na]ional de asisten]\ social\ revine Ministerul Muncii,
Familiei [i Egalit\]ii de [anse.

- nivelului jude]ean/local îi revine prin structurile administra]iei publice res-
ponsabilitatea cre\rii [i sus]inerii concrete a sistemului de asisten]\ social\ (re]eaua
institu]ional\, servicii [i presta]ii, angajarea speciali[tilor). La acest nivel întâlnim
atât structurile/serviciile descentralizate ale ministerelor în teritoriu cât [i Serviciul
Public de Asisten]\ Social\ (Direc]iile Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia
Copilului aflate în  subordinea Consiliilor jude]ene, Serviciile de asisten]\ social\
din subordinea Consiliilor locale ale municipiilor, ora[elor [i comunelor).

Evident c\ [i celelalte structuri guvernamentale care au direc]ii reprezentative
la nivel jude]ean (Direc]ia Muncii, Inspectoralele [colare, Inspectoratele de Poli]ie,
etc) [i local sprijin\ sistemul de asisten]\ social\  (colaborarea speciali[tilor în
asisten]\ social\ cu poli]ia, [coala, spitalul).

Finan]area sistemului de asisten]\ social\ se realizeaz\ de la bugetul de stat sau
de la  bugetele locale:

– de la bugetul de stat se asigur\ finan]area: presta]iilor sociale, programelor
de interes na]ional, institu]iilor publice cu atribu]ii în domeniul asisten]ei sociale
aflate în subordinea MMFES, subven]iile acordate în vederea dezvolt\rii ser-
viciilor sociale.

– de la bugetele jude]ene se aloc\ fonduri pentru: institu]iile [i serviciile sociale
organizate la nivel jude]ean sau local prin colaborare cu administra]ia local\,
presta]iile sociale stabilite prin hot\râri ale consiliilor jude]ene.

– de la bugetele locale ale municipiilor, ora[elor [i comunelor se asigur\
finan]area: institu]iilor [i serviciilor sociale realizate de consiliile locale, aju-
toarelor sociale [i facilit\]ilor acordate pe plan local. Consiliile locale de la toate
nivelurile administra]iei publice locale au obliga]ia s\ prevad\ în bugetele proprii,
distinct, fondurile necesare pentru servicii [i presta]ii sociale, stabilite prin legi
speciale [i hot\râri ale consiliilor locale.

În finan]area sistemului de asisten]\ social\ pot fi utilizate [i sume provenite
din fonduri extrabugetare: dona]ii, sponsoriz\ri, contribu]ii din partea unor per-
soane fizice sau juridice din ]ar\ sau str\in\tate etc.
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Institu]iile de asisten]\ social\

Institu]iile de asisten]\ social\ reprezint\ un element structural extrem de
important în cadrul sistemului de asisten]\ social\ întrucât asigur\ pe de o parte
protec]ie persoanelor aflate în dificultate iar pe de alt\ parte asigur\ organizarea [i
func]ionarea sistemului. În cadrul sistemelor de asisten]\ social\ de la nivelul
U.E. întâlnim dou\ categorii de institu]ii: institutii cu responsabilitati in sfera
asistentei sociale [i institu]ii specializate de asisten]\ social\. Caracteristica co-
mun\ a sistemelor de asisten]\ din ]\rile dezvoltate este dezvoltarea nivelului
local al sistemului, articularea sistemului la nivelul comunit\]ilor locale. Nivelului
superior îi revine doar rol metodologic, de monitorizare [i control din partea
statului.

Delegarea responsabilit\]ilor la nivel local presupune [i o sus]inere financiar\
adecvat\ a consiliilor locale pentru a dezvolta institu]iile, serviciile [i presta]iile
de specialitate. La ora actual\, în România este dezvoltat nivelul central [i cel
jude]ean [i mai pu]in cel local, acolo unde se afl\ în realitate beneficiarii sistemului
de asisten]\ social\. Dat\ fiind tendin]a din cadrul U.E. de a dezvolta asisten]a
social\ la nivel local, sper\m ca [i în România, în viitor s\ se dezvolte nivelul
local.

Institu]iile specializate de asisten]\ social\ sunt înfiin]ate [i organizate ca unit\]i
publice sau private [i asigur\ protec]ie, g\zduire, îngrijire, activit\]i de recuperare
[i reintegrare social\ pentru copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice [i alte
categorii de persoane aflate în nevoie. Institu]iile de specialitate sunt înfiin]ate la
nivel local [i sunt finan]ate de la bugetul jude]ean sau de la bugetele locale. Se afl\
fie în subordinea DGASPC-urilor fie în subordinea Consiliilor locale. G\zduirea
în institu]iile de asisten]\ social\ se realizeaz\ atunci când men]inerea la domiciliu
nu este posibil\ [i poate fi dispus\ în urma evalu\rii sociale [i socio-medicale a
persoanei, cu consim]\mântul acesteia. În situa]ia în care nu se poate ob]ine
consim]\mântul persoanei, accesul acesteia în institu]iile de asisten]\ social\ se
realizeaz\ cu consim]\mântul reprezentantului legal sau, dup\ caz, cu acordul
autorit\]ii tutelare. Acest tip de servicii pot fi acordate în medii diferite. Exist\ [i
situa]ii în care institu]iile de asisten]\ social\ pot acorda servicii sociale [i la
domiciliul persoanelor, în func]ie de nevoile acestora.

În structura actual\ a sistemului national de asisten]\ social\ exist\, la nivelul
Administra]iei Publice Centrale, o mul]ime de institu]ii (agen]ii/autorit\]i) cu
atribu]ii directe sau tangen]iale în asisten]\ social\ [i care sunt subordonate di-
feritelor ministere. Atribu]iile ce revin acestor structuri guvernamentale sunt mai
degrab\ de ordin metodologic, de monitorizare, de elaborare de politici punctuale
ca r\spuns la diferite probleme sociale, propuneri legislative. Num\rul mare al
acestor institu]ii centrale diminueaz\ din r\spundere [i creaz\ falsa impresie a
existen]ei unei re]ele competente de asisten]\ social\ ignorându-se slaba dezvoltare
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a sistemului la nivel local. Ministerul din subordinea Guvernului cu atribu]ii
men]ionate de lege în dezvoltarea [i monitorizarea sistemului na]ional de asisten]\
social\ este Ministerul Muncii, Familiei [i Egalit\]ii de [anse care are spre
exemplu, la ora actual\, în subordine, urm\torele institu]ii cu atribu]ii în sfera
sistemului de asisten]\ social\: Autoritatea Na]ional\ pentru Persoanele cu Han-
dicap (180 de posturi), Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Drepturilor Co-
pilului (88 posturi), Agen]ia Na]ional\ pentru Protec]ia Familiei (58 de posturi),
Agen]ia Na]ional\ pentru Egalitatea de {anse între Femei [i B\rba]i (datele se
refer\ la anul 2007).

La nivel jude]ean, Direc]iile de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului dezvolt\
politicile na]ionale dar [i locale pentru protec]ia copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum [i a oric\ror
persoane aflate în nevoie. De regul\, în subordinea acestora întâlnim:centre ma-
ternale, centre de zi, centre de plasament de tip clasic, centre de plasament familial,
apartamente sociale, centre de primire în regim de urgen]\, ad\posturi pentru
copiii str\zii. Serviciile de suport dezvoltate în cadrul Direc]iilor pot fi diferite de
la un jude] la altul dar, de regul\ urm\toarele tipuri de servicii sunt întâlnite:
consiliere psihologic\ pentru copil [i familie, consiliere antidrog, consiliere [i
sprijin pentru copilul maltratat/abuzat sau neglijat, consiliere pentru copilul sero-
pozitiv, consiliere, orientare, sprijinire [i monitorizare pentru copiii str\zii, con-
siliere pentru victimele traficului de persoane, consiliere pentru victimele violen]ei
domestice, monitorizare, asisten]\ [i sprijin a gravidei predispus\ la abandonul
copilului, prevenirea abandonului copilului în perioada preconceptiv\, planificare
familial\, prevenirea abandonului copilului prin ajutor material [i financiar, pre-
g\tire [i sprijin pentru integrare [i reintegrare familial\, asisten]\ [i sprijin pentru
copil în exercitarea drepturilor sale, terapie [i recuperare pentru copilul cu di-
zabilit\]i, prevenirea delincven]ei [i a infrac]ionalit\]ii copiilor, orientare, su-
praveghere [i sprijin pentru reintegrarea social\ a copilului delincvent,  preg\tirea
copiilor [i tinerilor pentru via]\ independent\. Acest nivel jude]ean este cel mai
dezvoltat nivel al sistemului na]ional de asisten]\ social\, a[a cum men]ionam [i la
începutul studiului. Din p\cate, descentralizarea sistemului pare a se fi oprit la
acest nivel întrucât la ora actual\ constat\m o subdezvoltare cronic\ a nivelului
local (ora[e, comune [i localit\]i). Structura organizatoric\, num\rul de personal
precum [i bugetul serviciului public de asisten]\ social\ se aprob\ prin hot\râre a
consiliului local. În perspectiv\, descentralizarea va contribui la dezvoltarea sis-
temului de asisten]\ social\ pân\ la nivel local, cât mai aproape de nevoile
beneficiarilor. Asumarea dezvolt\rii sus]inute a serviciilor de asisten]\ social\ la
nivel local de c\tre factorii de decizie din administra]ia public\ reprezint\ esen]a
sistemului de asisten]\ social\.
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Serviciile de asisten]\ social\

Întâlnim dou\ tipuri de servicii de asisten]\ social\: servicii de asisten]\ social\
acordate în mediul natural de via]\ (familie, acas\, la [coal\, la locul de munc\) [i
servicii de asisten]\ social\ acordate în institu]ii de asisten]\ social\ (centre pentru
vârstnici, centre de plasament, institu]ii de recuperare pentru persoanele cu di-
zabilit\]i, institu]ii de resocializare a copiilor [i adolescen]ilor cu devia]ii com-
portamental). Serviciile de asisten]\ social\ mai pot fi clasificate în: servicii de
asisten]\ social\ comunitar\ (au caracter primar-general [i se acord\ la domiciliu,
în familie [i în comunitate - ex. informare, consiliere) [i servicii de asisten]\
social\ specializate (se acord\ pentru nevoi speciale atât la domiciliu cât [i în
institu]ii specializate - ex. recuperare handicap). Acestea se plaseaz\ la niveluri
diferite: la nivel individual - asisten]a personalizat\ (economic\, psihologic\,
juridic\ pentru persoanele aflate în nevoie: s\raci, persoane cu handicap, [omeri);
la nivel interpersonal [i de grup (consiliere [i terapii de familie); la nivel comunitar
(rezolvarea problemelor comunit\]ii).

Serviciile de asisten]\ social\ intervin fie în situa]ii de urgen]\ (copii abandona]i
sau abuza]i, femei abuzate) fie în situa]ii de dificultate cronic\ (deficit cronic de
resurse, situa]iile de s\r\cie, persoane dependente de drog, persoane eliberate din
închisoare, mame singure). Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau
juridice, publice ori private:

- serviciul public de asisten]\ social\ la nivel jude]ean [i local,
- alte servicii publice specializate la nivel jude]ean sau local,
- unit\]i de asisten]\ medico-social\ (centre, spitale),
- institu]ii publice care de]in compartimente de asisten]\ social\,
- asocia]ii [i funda]ii, culte religioase [i al]i reprezentan]i ai societ\]ii civile,
- persoane fizice autorizate,
- organiza]ii interna]ionale de profil.

Presta]iile de asisten]\ social\

Reprezint\ un element structural important al sistemului de asisten]\ social\,
constituind transferuri financiare c\tre popula]ie, m\suri de redistribu]ie financiar\
destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condi]iile de eligibilitate pre-
v\zute de cadrul legislativ. Se acord\ în bani sau în produse, pe baza test\rii
mijloacelor în func]ie de urm\toarele criterii: evaluarea contextului familial,
veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia, condi]iile de locuire, starea de
s\n\tate [i gradul de dependen]\. Exist\ urm\toarele tipuri de presta]ii: (a) alo-
ca]iile familiale - se acord\ familiilor [i au în vedere na[terea, educa]ia [i în-
tre]inerea copiilor; (b) ajutoarele sociale - se acord\ persoanelor sau familiilor
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aflate în dificultate [i ale c\ror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor
minime de via]\; (c) indemniza]ii [i facilit\]i - se acord\ persoanelor pentru
favorizarea incluziunii sociale [i asigur\rii unei vie]i autonome. Se acord\ de c\tre
stat prin autorit\]ile administra]iei publice centrale sau locale fiind sus]inute
financiar de la bugetul de stat (cele reglementate prin legi speciale) sau de la
bugetul local (acele presta]ii sociale stabilite prin hot\râri ale consiliilor locale).
Consiliile locale de la toate nivelurile administra]iei publice locale au obliga]ia s\
prevad\ în bugetele proprii, fondurile necesare pentru presta]iile sociale, stabilite
prin legi speciale [i hot\râri ale consiliilor locale. Actualizarea cuantumului pres-
ta]iilor sociale reglementate prin legi speciale se realizeaz\ anual, prin hot\râre a
Guvernului (în func]ie de indicele pre]urilor de consum).

Tipuri de presta]ii sociale destinate categoriilor sociale aflate în dificultate
sau în situa]ie de risc social: aloca]ie de stat pentru copii, aloca]ia familial\
complementar\, aloca]ie de sus]inere pentru familia monoparental\, aloca]ie pentru
copiii nou-n\scu]i, indemnizatia lunar\ de hran\ cuvenit\ adul]ilor [i copiilor
infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, ajutor social pentru asigurarea venitului
minim garantat, ajutor pentru inc\lzirea locuin]ei, dispens\ pentru consulta]ii
prenatale, modificarea condi]iilor de munc\ pentru protec]ia maternit\]ii, concediu
[i indemniza]ie de risc maternal, concediu [i indemniza]ie de maternitate, concediu
[i indemniza]ie pentru cre[terea copilului, concediu [i indemniza]ie pentru in-
grijirea copilului bolnav, ajutor de urgen]\, ajutor financiar, ajutorul de deces,
ajutor rambursabil pentru persoanele refugiate.

Limite ale sistemului actual de asisten]\ social\:
- insuficienta dezvoltare a serviciilor de asisten]\ social\,
- centrarea mai degrab\ de interven]ie în situa]ii de criz\/dificultate [i mai
pu]in pe preven]ie,

- domin\ presta]iile [i drepturile sociale, situate la nivel redus ca valoare
financiar\,

- fragmentarea institu]ional\ a sistemului la nivel central (existen]a unui
num\r mare de agen]ii [i autorit\]i guvernamentale cu atribu]ii în asisten]a
social\) ce conduce la diluarea r\spunderii [i implicit la lipsa de articulare,

- nu se încurajeaz\ re]eaua rural\ de asisten]\ social\ întrucât SPAS-urile
sunt dezvoltate doar la nivel jude]ean ca DGASPC-uri [i nu la nivel local
(ora[e, comune) de[i principiul descentraliz\rii este men]ionat de legisla]ia
de specialitate,

- num\r insuficient de speciali[ti cu preg\tire universitar\ în asisten]\ social\
ceea ce genereaz\ abord\ri lipsite de profesionalism în interven]iile con-
crete,

- fonduri insuficiente la nivel local destinate dezvolt\rii serviciilor [i in-
stitu]iilor de specialitate.
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Rezumat

Acest studiu se adreseaz\ studen]ilor în asisten]\ social\ precum [i tuturor
acelora care doresc s\ se familiarizeze cu domeniul asisten]ei sociale, domeniu
de mare interes în ultima perioad\, atât în România dar mai ales la nivel in-
terna]ional. Cu o istorie veche de secole [i chiar milenii, asisten]a social\ a
devenit un partener activ al politicilor publice în lupta cu ceea ce, la începutul
secolului XX, Lordul Beveridge numea cei cinci gigan]i: lipsurile, boala, ig-
noran]a, mizeria [i inactivitatea. Mai mult, putem considera c\ asisten]a social\
particip\ la schimbarea social\ având contribu]ii însemnate la reconfigurarea
structurilor sociale în contextul mai larg al globaliz\rii. Prin contribu]ia sa la
incluziunea social\ a grupurilor aflate în situa]ie de risc, prin cre[terea calit\]ii
vie]ii anumitor categorii sociale vulnerabile, prin programele sociale de reducere
a s\r\ciei, asisten]a social\ contribuie f\r\ dubiu la procesul de dezvoltare
social\.

Cuvinte cheie

sistemul de asisten]\ social\, grupuri de risc, servicii sociale, dezvoltare
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