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Perspective interna]ionale în asisten]\ social\
[International perspectives in social work]

PhD Doru BUZDUCEA
Ass. Profesor, Universitatea of Bucharest

Facultaty of Sociology and Social Work
Str. Schitu Magureanu 9 sector 5, Bucuresti

Tel.: + (4021) 315.31.22
Email: dbuzducea@yahoo.com

Abstract

The modern social work systems created at the end of the last century are now
facing post-modern challenges — on one hand the global social trends, and on
the other hand the local practices.  Structurally, all social work systems have
commonalities, but they differ, sometimes fundamentally, in their degree of de-
velopment.  While the social work systems in the West Europe and North America
have achieved remarkable results, the social work systems in Asia and Africa are
fighting the burden of poverty, malnutrition, infant mortality, HIV/AIDS or other
infectious diseases, limited access to running water, starvation, illiteracy etc.

Key words: social work systems, globalization, international social work,
socio-cultural specificity

Un concept lansat în perioada postbelic\, marginal pân\ prin anii ’90 este cel
de asisten]\ social\ interna]ional\. Schimb\rile sociale înregistrate la nivel global
au reintrodus conceptul pe agenda public\. Asisten]a social\ interna]ional\ este un
concept complex (Healy, 2008) [i multidimensional ce cuprinde: analize com-
parative, probleme sociale globale, practici interna]ionale, asisten]\ interna]ional\
public\ [i privat\, conferin]e [i colabor\ri profesionale interna]ionale, rela]ii inter-
guvernamentale, viziune global\.

Starea actual\ a sistemelor moderne de asisten]\ social\ trebuie privit\ în
contextul mai larg al globaliz\rii întrucât aceasta, prin formele sale moderne de
manifestare influen]eaz\ în mod direct sistemele de asisten]\ social\ prin dez-
voltarea managementului [i a infrastructurii moderne, a re]elelor globale de co-
municare, crearea condi]iilor de dezvoltare a capitalului uman performant [i cu
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expertiz\ în domeniu,  apari]iei a noi probleme sociale [i implicit a noi categorii
de beneficiari.

F\r\ îndoial\ c\ fenomenul globaliz\rii prin formele sale moderne de ma-
nifestare influen]eaz\ în mod direct sistemele de asisten]\ social\: management [i
infrastructur\ modern\, re]ele globale de comunicare, capital uman performant [i
expertiz\, noi probleme sociale [i implicit categorii noi de beneficiari.

Interdependen]a global\ a creat deopotriv\ noi arii de responsabilitate [i opor-
tunit\]i interna]ionale pentru asisten]a social\ (Dominelli, 2008). Conceptul este
materializat prin ac]iunile întreprinse de forurile de specialitate interna]ionale, de
network-ingul în domeniu precum [i de problemele sociale globale. „Cu alte
cuvinte, a venit timpul s\ redefinim misiunea [i formele asisten]ei sociale [i
educa]iei profesionale pentru a deveni relevante noilor condi]ii globalizante”
(Lyons et al., 2006: 204).

În continuare analiz\m punctual câteva aspecte ce constituie obiectul asisten]ei
sociale interna]ionale:

- problemele sociale globale provocate în mod special de c\tre r\zboaie [i
dezastre naturale. Conflicte [i evenimente dramatice înregistrate la nivel in-
terna]ional ca atacuri teroriste [i calamit\]i naturale gen uragane [i tornade, cu-
tremure devastatoare, incendii [i inunda]ii de mari propor]ii ce au generat noi
probleme sociale [i implicit victime, noi categorii de beneficiari ai sistemelor de
asisten]\ social\. Câteva dintre acestea sunt arhicunoscute datorit\ magnitudinii
lor: atacurile teroriste asupra SUA, de la 11 septembrie 2001; tsunami din Asia,
uraganele [i tornadele ce au devastat ora[e ca New Orleans - uraganul Katrina, cel
mai devastator uragan din istoria Americii; cutremurele devastatoare din ultima
vreme din Turcia, Iran [i China; incendiile ce au distrus mari zone sau chiar ora[e
întregi; r\zboaiele mondiale; inunda]iile prezente mai ales în Europa - amintim
inunda]iile recente din Banat iar lista evenimentelor [i a dezastrelor produse poate
continua.

- problemele sociale clasice (s\r\cie, inegalitate social\ [i economic\ etc.)
îmbrac\ noi fa]ete solicitând practici [i interven]ii inovatoare în sfera serviciilor
sociale. Majoritatea statelor se confrunt\ cu probleme de locuire, îmb\trânire,
modificarea structurilor familiale, [omajul, dependen]\ social\, comunit\]i de
refugia]i, HIV/SIDA, probleme de mediu, etc. „Revenind la problemele sociale,
suger\m c\ asisten]a social\ trebuie s\ recunoasc\ oportunit\]ile [i responsa-
bilit\]ile interna]ionale [i s\-[i asume rolul în schimb\rile sociale de la nivelurile
na]ional [i interna]ional” (idem).

- ac]iunile militare, economice [i sociale ale unui stat afecteaz\ în mod direct
întreaga lume (cre[terea exponen]ial\ a pre]ului barilului de petrol, dezechilibre
pe pie]ele financiare, interven]ia militar\ a Rusiei în Georgia, grevele agricultorilor
[i fermierilor, grevele studen]ilor francezi).
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- interna]ionalizarea pierderilor [i a consecin]elor acestora. Pierderea este un
concept cu relevan]\ interna]ional\ pentru sistemele de asisten]\ social\ întrucât
afecteaz\ familiile, grupurile, comunit\]ile [i chiar na]iunile. Un exemplu în acest
sens este situa]ia provocat\ în 2004 de tsunami-ul din Oceanul Indian ce a produs
dezastre de magnitudini nemaiîntâlnite afectând grupuri mari de popula]ie, pro-
vocând traume [i pierderi uria[e la toate nivelurile. Dar, durerea [i suferin]a o
întâlnim [i în [coli, în centrele de plasament, în ad\posturi sociale, în c\minele
pentru vârstnici [i spitalele pentru persoanele infectate cu HIV/ISDA. Pierderile
multiple se leag\ [i de s\r\cie, de exploatare [i excludere social\. Cele mai evidente
situa]ii în care suferin]a [i pierderile pot fi relevate sunt cele ale pacien]ilor afla]i
în faza terminal\, ale copiilor abuza]i, maltrata]i [i exploata]i, ale comunit\]ilor de
refugia]i care se confrunt\ cu dezr\d\cinarea [i cu schimbarea stilului de via]\
precum [i cele ale comunit\]ilor aflate în conflict armat.

- comunicare global\: posibilit\]ile de interac]iune profesional\ între comu-
nit\]ile de asisten]i sociali au întrecut pân\ [i profe]iile lui Jules Verne (internet,
wireless, baze de date interna]ionale, motoare de c\utare avansat\, PDA, video-
conferin]e).

- asisten]\ interna]ional\ public\ [i privat\: men]ion\m aici organiza]iile
interna]ionale gen UNICEF, USAID, UNAIDS, UNDP, etc. ce dezvolt\ programe
de asisten]\ tehnic\ pentru ]\rile aflate în curs de dezvoltare. Pe lâng\ aceste
organiza]ii sus]inute de c\tre ONU sau alte guverne na]ionale sau federale amintim
[i alte organiza]ii interna]ionale private ca United Way [i World Vision care
dezvolt\ proiecte sociale în diverse state ale lumii ale c\ror servicii sociale sunt
insuficient dezvoltate pentru a oferi solu]ii problemelor sociale existente în co-
munit\]ile respective. Exist\ [i acorduri bilaterale între state cu privire la anumite
aspecte ale vie]ii sociale, inclusiv acorduri referitoare la protec]ie social\. Amintim
programele europene PHARE, POSDRU iar în domeniul cercet\rii programele
LLP, FP7, ENOTHE.

- conferin]ele interna]ionale de specialitate frecvent desf\[urate pe diverse
teme, fie sub egida IFSW fie organizate de alte structuri na]ionale dar cu par-
ticipare interna]ional\. Sunt extrem de importante întrucât faciliteaz\ inter-cu-
noa[terea, schimbul de know how, diseminarea rezultatelor cercet\rilor de ex-
celen]\ [i a practicilor de specialitate, dezvoltarea re]elelor formale [i informale în
domeniu, dezbateri pe teme recente. Spre exemplu, în septembrie 2008 s-a des-
f\[urat la Baltimore (SUA) conferin]a interna]ional\ „International Social Work
in the 21st Century” unde s-au discutat eviden]e practice din asisten]a social\,
aspecte interna]ionale ale bun\st\rii copilului, repatriere, imigra]ie, locuire, adop-
]ie [i alte probleme transna]ionale din asisten]a social\ iar în aprilie 2009 se va
desf\[ura în Croa]ia conferin]a european\ „Social Action in Europe: Different
Legacy and Common Challenges?”. Am men]ionat doar câteva asemenea întâlniri
dar, anual se desf\[oar\ sute de astfel de manifest\ri na]ionale, regionale sau

TEORII DESPRE...
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interna]ionale pe teme globale sau specifice din asisten]a social\. Denumirea
organiza]iilor arat\ tematica [i preocup\rile interna]ionale ale comunit\]ilor asis-
ten]ilor sociali; men]ion\m în acest sens re]eaua profesional\ „International
Consortium for Social Development”.

- viziune global\: tocmai aspectele prezentate anterior contribuie la dezvoltarea
unei viziuni globale în asisten]\ social\, strategii [i programe inovatoarea care s\
dezvolte servicii pentru remedierea consecin]elor produse [i prevenirea apari]iei
altor probleme sociale care se manifest\ global. IFSW ca reprezentat interna]ional
al asisten]ei sociale are asocia]ii afiliate în 80 de state [i 470.000 de membri ce
provin din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, ]\rile din
fosta URSS.

Sisteme moderne de asisten]\ social\

Per ansamblu, asisten]a social\ este influen]at\ de modelul anglo-american dar
vom vedea c\ exist\ [i alte tipuri de sisteme de asisten]\ social\. Cu toate c\ în
literatura academic\ se discut\ de modelul anglo-american, sistemele europene de
asisten]\ social\ sunt totu[i construc]ii diferite comparativ cu sistemele din Ame-
rica de Nord. Chiar dac\ s-au intersectat la un moment dat ca mi[care social\
formând un front comun în dezvoltarea profesiei, totu[i în timp s-au format relativ
diferit, evolu]ia social\, economic\ [i politic\ a celor dou\ continente punându-[i
amprenta [i asupra sistemelor de asisten]\ social\. Spre exemplu, dac\ în America
de Nord sunt dezvoltate în mod special - chiar supraformalizat - serviciile de
asisten]\ social\, în Europa predomin\ presta]iile sociale ceea ce conduce la
birocra]ie.

O alt\ distinc]ie se face între sistemele de asisten]\ social\ din ]\rile occidentale
[i sistemele de asisten]\ social\ din ]\rile în curs de dezvoltare. Diferen]ierea se
face de aceast\ dat\ pe criterii administrative, curricul\ de înv\]\mânt, mana-
gement, grad de dezvoltare al serviciilor de specialitate, modernizarea institu]iilor
reziden]iale, num\r de asisten]i sociali cu diplom\ universitar\ de specialitate,
voin]\ politic\.

O distinc]ie net\ în privin]a caracteristicilor sistemelor de asisten]\ social\,
comparativ cu cele anglo-americane întâlnim la ]\rile africane [i asiatice a c\ror
cultur\, religie [i stil de via]\ constituie factori determinan]i în concep]ia arhi-
tectural\ a sistemelor de asisten]\ social\. Mai specifice sunt sistemele de asisten]\
social\ de pe continentul African unde rata foarte ridicat\ a s\r\ciei absolute
stagneaz\ elementul civilizator. Cunoscu]i cercet\tori [i comentatori interna]ionali
ai asisten]ei sociale se confrunt\ cu dilema specificit\]ii sistemelor africane de
asisten]\ social\ dat fiind c\ întregul arsenal academic construit de anglo-
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americani (teorii, metodologie, etic\, principii [i valori) nu poate fi aplicat întocmai
în practica de specialitate din aceste ]\ri.

Un caz special îl constituie ]\rile din fostul lag\r socialist unde sistemele de
asisten]\ social\ se afl\ într-un proces intensiv de reconstruc]ie [i aliniere la
sistemele de asisten]\ social\ din ]\rile occidental-europene, cu tradi]ie în do-
meniu. Dup\ cum se [tie, în aceste ]\ri, regimurile politice au eliminat profesia de
asistent social din nomenclatorul profesiilor reducând sistemele de asisten]\ so-
cial\ doar la institu]ii de protec]ie social\ de dimensiuni mari, unde erau de obicei
„izola]i” copiii abandona]i. Dup\ c\derea regimurilor totalitare din Europa Cen-
tral\ [i de Est, odat\ cu instaurarea democra]iei [i a economiei de pia]\, au ap\rut
[i problemele sociale negate pân\ atunci [i implicit necesitatea sistemelor de
asisten]\ social\. Acest proces de reconstruc]ie este sprijinit de globalizarea eco-
nomic\ [i socio-cultural\ care diminueaz\ diferen]ele locale [i regionale con-
tribuind la „proiectul europeniz\rii asisten]ei sociale”.

Orice sistem de asisten]\ social\, pentru a func]iona eficient ar trebui s\
con]in\ urm\toarele elemente structurale fundamentale:

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

- beneficiarii sistemului (persoane asistate - întâlnim o mul]ime de
persoane dezavantajate social, de grupuri vulnerabile aflate în situa]ii de
risc),

- contextul social (re]eaua institu]ional\, servicii, presta]ii [i cadrul
legislativ).

Sistemele europene de asisten]\ social\

Dintotdeauna asisten]a social\ european\ a avut o dimensiune interna]ional\
contribuind la dezvoltarea profesiei [i pe alte continente. Exemplific\m aici prin
mi[carea stabilimentelor Toynbee Hall din Londra preluate mai apoi de c\tre
majoritatea statelor. Nu este lipsit de importan]\ s\ men]ion\m contribu]ia Ordi-
nelor [i a Bisericii Catolice la dezvoltarea unor institu]ii reziden]iale, spitale, [coli
pentru protec]ia s\racilor în ]\ri ca Fran]a, Germania, Italia, Spania, Portugalia,
Irlanda.

Ulterior, protestantismul a dus mai departe misiunea social\ a bisericii sus-
]inând prin diaconia asemenea institu]ii [i servicii de asisten]\ social\ în Anglia,
Sco]ia, ]\rile Scandinave, ]\rile Baltice.

Spre exemplu, prezbiterienii din Sco]ia practicau „vizitele la s\raci”, practic\
dezvoltat\ ulterior de c\tre Charity Organisation Society sub forma „case work-
ului”. În Grecia precum [i în alte state est-europene, Biserica Ortodox\ a practicat
acela[i model al diaconiei. În anumite ]\ri foste socialiste ca Ungaria, Polonia,

TEORII DESPRE...
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România, Lituania, biserica [i-a reluat în ultimele dou\ decenii activitatea
filantropic\ modern\. În general, mân\stirile asigurau anumite servicii de îngrijire
(hran\, îmbr\c\minte, ad\post) pentru localnici, pelerini sau cer[etori afla]i în
situa]ie de risc.

Un alt model de interven]ie în asisten]\ social\, originar în Germania dar
întâlnit [i în ]\ri ca Olanda [i Ungaria (cu aplicabilitate în mod special la institu]iile
de protec]ie a copiilor), este modelul pedagogiei sociale sau educa]iei specializate
întrucât deriv\ din pedagogie [i se bazeaz\ pe educa]ie, accentuând achizi]ia de
deprinderi [i cuno[tin]e în interiorul grupurilor sociale gen familie, comunitate,
societate ca solu]ie la rezolvarea [i remedierea problemelor [i dificult\]ilor. {i în
România s-au derulat programe de pedagogie social\ la ini]iativa organiza]iei
Pestalozzi. Una dintre criticile frecvent aduse acestei abord\ri este legat\ de faptul
c\ pedagogia social\ s-ar preta la un fel de inginerie social\ existând riscul
influen]elor politice (na]ionalism, socialism), uneori f\cându-se trimitere la trecut
[i în mod special la faptul c\ pedagogia social\ a existat în Germania [i pe timpul
nazismului, regim ce a închis [colile de asisten]\ social\ în Germania [i a ex-
terminat anumi]i beneficiari ai asisten]ei sociale.

La nivel european întâlnim la ora actual\ modalit\]i diferite de organizare a
sistemului de protec]ie social\, în func]ie de istoria fiec\rui stat, de organizarea
administrativ-teritorial\, de tradi]ie, de nivelul investi]iilor financiare, etc. În
Europa, întâlnim sistemul anglo-saxon (liberal, ex. Marea Britanie), sistemul
nordic (scandinav sau social-democratic, ex. Suedia, Danemarca, Finlanda), sis-
temul mediteranean (emergent sau sud-european, ex. Portugalia, Grecia, Spania),
modelul continental (corporatist sau Renan, ex. Germania).

Critica care se aduce în mod frecvent sistemelor europene de asisten]\ social\
este legat\ de birocra]ie, critic\ adus\ mai cu seam\ sistemului de asisten]\ social\
din Marea Britanie, mult mai dezvoltat comparativ cu sistemele de asisten]\
social\ din alte ]\ri europene.

Este cunoscut faptul c\ în perioada anilor ’60 - ‘80 asisten]a social\ a stagnat
în Europa iar vasta mi[care de reform\ social\ început\ în anii ’80 a avut drept
consecin]\ major\ descentralizarea serviciilor sociale [i transferarea responsa-
bilit\]ii în privin]a dezvolt\rii acestora autorit\]ilor publice locale.

Exist\ la ora actual\ o dezbatere interesant\ la nivel european cu privire la
noile direc]ii de dezvoltare a sistemelor de asisten]\ social\, ce anun]\ o schimbare
de paradigm\ potrivit c\reia ar trebui investit în dezvoltarea social\, în capitalul
social [i emo]ional prin programe de educa]ie [i formare profesional\, în felul
acesta societatea va fi capabil\ s\ absoarb\ problemele sociale.

La ora actual\, Europa se confrunt\ cu probleme sociale precum: rata ridicat\
a [omajului, excluderea social\ a anumitor categorii sociale ca persoanele f\r\
ad\post [i imigran]i ilegal, num\rul mare al persoanelor cu handicap grav, sc\derea
natalit\]ii [i îmb\trânirea popula]iei, s\r\cia [i polarizarea social\ etc. Este dificil
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de g\sit un r\spuns unitar la aceste probleme. Uniunea European\ ca reprezentant
institu]ional de marc\ al continentului are în prezent 27 de state membre, cu
istorie diferit\, cu administra]ie [i împ\r]ire teritorial\ diferit\. În aceste condi]ii,
ne punem întrebarea dac\ putem discuta de un model social european care s\
cuprind\ [i o sub-component\ european\ de asisten]\ social\?

De[i este frecvent men]ionat în documentele oficiale ale UE, modelul social
european înc\ nu este cristalizat ci reprezint\ mai degrab\ o sum\ de principii [i
idei comune ale sistemelor de protec]ie social\ din cadrul Uniunii, capabile s\
ofere un r\spuns unitar la problema inegalit\]ilor economice [i sociale, o viziune
comun\ a statelor europene în privin]a diferitelor aspecte ale vie]ii sociale, un set
de principii, de interese, standarde [i servicii de calitate necesare asigur\rii unui
trai decent cet\]enilor europeni, bazat pe solidaritate [i responsabilitate social\.

Toate aceste direc]ii de ac]iune anun]\ un proiect, un vis mai vechi al eu-
ropenilor de a avea un sistem unic din punct de vedere politic, economic, social [i
cultural. Pân\ la împlinirea visului european va trebui s\ ]inem cont de tradi]ia
specific\ de pe continent în privin]a sistemelor de protec]ie social\. Întâlnim dou\
mari tendin]e:

- sisteme de protec]ie social\ de inspira]ie tip Bismarck (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, Marea
Britanie, 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 UE 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 ]\rilor membre ale UE în privin]a sistemelor de protec]ie social\
este diferit (vezi [i Sellick, Alexiu, 2000). Dar întâlnim [i similitudini în privin]a
form\rii profesionale a speciali[tilor, institu]iilor de specialitate din sistemul de
asisten]\ social\, tipologiei serviciilor [i presta]iilor acordate (protec]ia copilului,
invaliditate, b\trâne]e, boli cronice), cadrului legislativ.

Toate sistemele europene de asisten]\ social\ se bazeaz\ pe interven]ia statului
prin mecanismele administra]iei publice dar [i a societ\]ii civile pentru a reduce
s\r\cia [i excluderea social\, redistribuirea veniturilor, asigurarea unor niveluri
ridicate de securitate social\ [i promovarea egalit\]ii de [ans\.

TEORII DESPRE...
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Sistemele nord-americane de asisten]\ social\

Continentul nord-american cuprinde multe state, cele mai cunoscute fiind SUA
[i Canada. În literatura academic\ atunci când se vorbe[te despre modelul nord-
american de asisten]\ social\ se are în vedere în cele mai multe cazuri sistemele de
asisten]\ social\ din Statele Unite ale Americii. De altfel, SUA de]ine al\turi de
Anglia [i Germania pionieratul modern în asisten]a social\ iar în perioada con-
temporan\ au contribuit la dezvoltarea sistemelor de asisten]\ social\ peste tot în
lume oferind sprijin tehnic [i financiar atât prin programele sociale dezvoltate cât
[i prin bursele oferite în cadrul marilor universit\]i studen]ilor provenind în mod
special din ]\rile aflate în curs de dezvoltare.

Spre deosebire de statele europene, SUA ca [i forma]iune statal\ are o istorie
relativ recent\ [i are ca religie majoritar\ catolicismul [i de aceea lipsesc ini-
]iativele caritabile [i institu]iile dezvoltate în preajma mân\stirilor, activit\]i ce au
constituit în mare parte începuturile asisten]ei sociale în ]\rile cu influen]\ bi-
zantin\. Întâlnim îns\ implicarea bisericii [i a comunit\]ilor religioase în opera de
întrajutorare uman\.

Cu toate c\ nu are o tradi]ie îndelungat\ în acest domeniu totu[i, ca urmare a
dezvolt\rii spectaculoase din punct de vedere democratic, economic, social, po-
litic, cultural [i religios, la ora actual\ se afl\ printre primele state din lume în ceea
ce prive[te modernismul [i gradul de dezvoltare al sistemelor de asisten]\ social\.

Debutul activit\]ii de asisten]\ social\ se leag\ de vasta mi[care de voluntariat
din perioada de început de istorie a SUA. Ulterior, în perioada colonial\ familiile
se îngrijeau de cei s\raci [i nevoia[i dac\ ace[tia nu aveau o familie sau dac\
familiile nu puteau s\-i îngrijeasc\. „Prima cas\ de ajutorare a localnicului s\rac
a fost înfiin]at\ în Massachusetts în 1662. … Un alt indicator al interesului
comunitar în dezvoltarea de servicii pentru cel s\rac [i nevoia[ a fost ridicarea în
1644 în Boston a {colii Latine care oferea educa]ie gratuit\ [i era sus]inut\ de
c\tre ora[. … În 1729 în New Orleans a fost ridicat\ de c\tre Surorile Ursuline o
institu]ie pentru copiii ai c\ror p\rin]i au fost uci[i de c\tre indieni” (Farley, et al.,
2009: 22).

Activit\]ile voluntare au c\p\tat un caracter oficial pe m\sur\ ce s-au înfiin]at
organiza]ii voluntare de asisten]\ social\. Voluntarii erau recruta]i [i plasa]i în
anumite programe sociale pentru a-i ajuta pe cei afla]i în nevoie: copii f\r\ ad\post,
persoane cu handicap, s\raci, bolnavi. În perioada R\zboiului Civil (1861-1865)
au ap\rut multe probleme la nivel personal, familial [i comunitar. Se înfiin]eaz\
numeroase agen]ii [i organiza]ii pentru sprijinirea celor s\raci [i nevoia[i.

În 1877 s-a format Charity Organisation Society (COS) în Buffalo, New York
pentru coordonarea tuturor activit\]ilor de combatere [i prevenire a s\r\ciei. Pentru
o astfel de organiza]ie a lucrat în Baltimore [i Mary Richmond, având ulterior un
rol important în aceast\ nou\ mi[care social\ a asisten]ei sociale. În 1909 aceasta
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devine director al Charity Organizational Department al Funda]iei Russell Sage.
C\r]ile scrise de ea (Friendly Visiting Among the Poor [i What is Social Case
Work?) se num\r\ printre primele c\r]i de specialitate la nivel interna]ional.

Voluntarii COS erau numi]i friendly visitors (vizitatori prieteno[i), fiind in-
strui]i de c\tre organiza]ie pentru a furniza diverse servicii persoanelor [i familiilor
în dificultate. Ulterior s-au înfiin]at asemenea COS în mai multe ora[e.

În 1886, primii asisten]i sociali comunitari erau organiza]i în New York prin
înfiin]area de azile concepute dup\ modelul londonez al Toynbee Hall. Oamenii
se ofereau voluntari pentru a locui în cartierele s\race pentru a putea în]elege mai
bine problemele [i nevoile celor s\raci. Tr\ind acolo erau mai u[or [i mai repede
accepta]i de oamenii nevoia[i.

Se dezvolt\ mi[carea Settlement House Movement ce o are ca reprezentant pe
Jane Addams, singurul asistent social de]in\tor al Premiului Nobel pentru Pace.
Printre lucr\rile publicate de c\tre J. Addams se num\r\ [i Twenty Years Hull
House (1910). Noua mi[care se orienta mai degrab\ pe dezvoltarea unor „politici
sociale” în domeniu, pe sus]inerea unor m\suri legislative cu efecte globale asupra
societ\]ii dar în acela[i timp promova toate celelalte elemente structurale ale
sistemului de asisten]\ social\: formarea speciali[tilor, înfiin]area institu]iilor [i
serviciilor de asisten]\ social\.

În 1889 Jane Addams [i Ellen Gates Starr înfiin]eaz\ Hull House în Chicago,
o cas\ social\ pentru s\racii nativi [i imigran]i. Centre similare sunt înfiin]ate mai
apoi în multe ora[e americane. Acestea ofereau oportunit\]i educa]ionale [i servicii
sociale pentru persoanele cu resurse limitate.

Pân\ în anul 1910 se înfiin]eaz\ peste 400 de asemenea case de asisten]\
social\ destinate tuturor categoriilor sociale (s\raci, imigran]i, copii abandona]i,
familii numeroase). În aceea[i perioad\ s-au dezvoltat primele cercet\ri în do-
meniul asisten]ei sociale, s-au dezvoltat tribunalele pentru minori, programele de
pensii pentru v\duve, s-a promovat legisla]ie pentru protec]ia copilului iar multe
din slujbele voluntarilor au fost recunoscute [i pl\tite de c\tre stat (cf. Glicken,
2007). Spre exemplu, angaja]ii Departamentului Comisiei Sanitare erau pl\ti]i
pentru a acorda asisten]\ solda]ilor unioni[ti [i familiilor acestora în timpul R\z-
boiului Civil; în 1905 existau deja asisten]i sociali angaja]i într-un mare spital
urban. Activitatea de asisten]\ social\ s-a transformat din voluntariat în ocupa]ie.

  În perioada urm\toare (1915 - 1950) asisten]ii sociali erau interesa]i de
dezvoltarea standardelor care ghidau activitatea practic\ profesional\, doreau
recunoa[terea oficial\ a profesiei de asistent social, resim]eau necesitatea ela-
bor\rii unui cod etic al asisten]ilor sociali precum [i înfiin]area unei asocia]ii
profesionale a asisten]ilor sociali.

TEORII DESPRE...
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Marea Depresiune din 1930 accentueaz\ rolul guvernului federal în dezvoltarea
m\surilor de asisten]\ social\ iar în 1935 este promulgat Social Security Act ce
prevedea reforme importante în domeniu.

Dup\ al doilea r\zboi mondial, asist\m la expansiunea academic\ [i profesional\
a asisten]ei sociale. Apar câteva structuri profesionale de asisten]\ social\ ca:
American Association of Hospital Social Workers, Visiting Teachers Association,
Community Organization of Social Workers,  Social Work Research Group.

Dup\ 1950 s-a dezvoltat enorm re]eaua de înv\]\mânt de asisten]\ social\, se
diversific\ specializ\rile. În 1951 se înfiin]eaz\ Consiliul pentru Înv\]\mântul din
Domeniul Asisten]ei Sociale, iar organiza]iile asisten]ilor sociali au devenit tot
mai cunoscute pe plan na]ional [i interna]ional. În 1955, National Association of
Social Workers lua fiin]\ prin unificarea a [apte organiza]ii specializate în asisten]a
social\. La ora actual\ organiza]ia num\r\ 160.000 de membrii, asisten]i sociali
cu studii universitare de specialitate. În 1956 a luat fiin]\ [i International Fe-
deration of Social Workers.

Dup\ 1960 încep s\ fie dezvoltate serviciile sociale la nivel local, iar asisten]ii
sociali joac\ un rol important în dezvoltarea [i implementarea programelor anti-
s\r\cie. Se înfiin]eaz\, la ini]iativa lui John F. Kennedy, organiza]ia de voluntariat
Peace Corps. Se înfiin]eaz\  [i programul VISTA ce încuraja tinerii s\ se implice
ca voluntari în sprijinirea grupurilor vulnerabile. În timpul administra]iei Nixon
se dezvolt\ politicile sociale de sprijinire a persoanelor cu dizabilit\]i [i a per-
soanelor vârstnice cu venituri insuficiente iar în perioada administra]iilor Ford [i
Carter accentul este pus pe sprijinirea copiilor abuza]i [i neglija]i, victimele
violen]ei domestice, persoanele dependente de drog [i cele cu probleme de s\n\tate
mintal\. Finan]area programelor sociale este redus\ drastic în perioada admi-
nistra]iilor Reagan [i Bush iar administra]ia Clinton s-a eviden]iat prin promovarea
mi[c\rii de contractare a serviciilor sociale c\tre organiza]ii non-guvernamentale
(cf. Glicken, 2007).

La ora actual\, majoritatea statelor americane au dezvoltat sisteme moderne de
asisten]\ social\ cu multe similarit\]i dar [i cu diferen]e evidente, iar asisten]ii
sociali lucreaz\ în diferite sisteme ale vie]ii sociale.

Sistemele de asisten]\ social\ din Asia [i Africa

Avem pu]ine informa]ii referitoare la sistemele asiatice de asisten]\ social\.
Continentul asiatic con]ine peste 52 de state, marea lor majoritate fiind ]\ri în curs
de dezvoltare; este cunoscut ca fiind continentul cu cele mai multe religii. Întâlnim
discrepan]e semnificative între state, din toate punctele de vedere. Aici întâlnim
fie gigan]i ca Rusia, China, Japonia fie state mereu active pe agenda public\
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interna]ional\ ca Israel, Palestina, Irak, Iran, Siria dar [i state aparent neînsemnate
ca Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka.

În general, asisten]a social\ din ]\rile asiatice este influen]at\ de sistemele de
asisten]\ social\ din SUA [i Marea Britanie (în mod special curricula [i procesul
de înv\]\mânt - se utilizeaz\ literatur\ academic\ nord-american\ [i britanic\).

Gradul de dezvoltare al sistemelor de asisten]\ social\ este diferit, cel mai
dezvoltat sistem de asisten]\ social\ din Asia îl întâlnim în Japonia. Restul statelor,
de[i se confrunt\ cu serioase probleme sociale, în mod special cu s\r\cia, au
insuficien]i speciali[ti în asisten]\ social\, o slab\ dezvoltare a infrastructurii
serviciilor de specialitate [i locuri de munc\ slab pl\tite pentru asisten]ii sociali.
Tradi]iile [i influen]ele culturale sunt puternice chiar [i în administra]ie, în unele
state, cum ar fi Singapore, întâlnim politici sociale de orientare confucianist\ care
diminueaz\ rolul asistentului social - spre exemplu, mestecatul gumei se consider\
o ofens\ iar de]inerea unei arme este considerat\ o crim\.

Un alt grup de ]\ri asiatice, cele aflate sub domina]ia [i influen]a fostei URSS
se afl\ la început de drum în configurarea sistemelor de asisten]\ social\, con-
fruntându-se cu serioase probleme de viziune [i sus]inere public\ din partea
administra]iilor na]ionale.

Africa este un continent al contrastelor, cel mai populat dup\ Asia, cu 54 de
]\ri fiind cel mai vechi loc de pe p\mânt [i totodat\ locul în care î[i are originea
rasa uman\. În continuare este preponderent agrar, iar structurile tribale mai pot fi
[i ast\zi întâlnite.

Organizarea socio-economic\ [i practicile culturale din Africa sunt total diferite
comparativ cu alte regiuni ale lumii, în special cu ]\rile occidentale. Întâlnim
triburi, familii inter-genera]ionale în aceea[i gospod\rie, credin]e, supersti]ii pu-
ternice [i practici [amanice dar [i re]ele sociale informale în care se practic\
ajutorul mutual inclusiv cel de natur\ material\ [i financiar\.

Sistemele de asisten]\ social\ africane sunt la început de drum [i greu încercate
de inciden]a ridicat\ a s\r\ciei absolute, de malnutri]ie, mortalitate infantil\, HIV/
SIDA [i alte boli cronice, acces limitat la ap\ potabil\, foamete, analfabetism, boli
contagioase, infrastructur\ precar\. Acestora li se asociaz\ cre[terea fertilit\]ii - un
aspect pozitiv în viziunea european\, unde societ\]ile se confrunt\ cu îmb\trânirea
popula]iei.

Sunt necesare noi metode [i tehnici de interven]ie în asisten]a social\, diferite
de cele  utilizate în cadrul sistemelor occidentale (Laird, 2006). Spre exemplu,
comportamentul organiza]ional al Departamentului Dezvolt\rii Comunitare din
Republica Ghana utilizeaz\ tehnici neortodoxe de sf\tuire a persoanelor pentru
economisirea banilor, un fel de roat\ (obicei practicat [i în unele medii din
România) [i alte asemenea strategii [i tehnici de utilizare eficient\ a resurselor ca:
g\titul [i procesarea mânc\rii, colectarea de combustibil [i lemne, îngrijirea

TEORII DESPRE...
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copiilor, schimburi comerciale între gospod\rii, adolescen]ii sunt sf\tui]i cum s\
se implice în transportul bunurilor pentru a facilita activit\]ile comerciale ale
p\rin]ilor [i bunicilor (utilizarea for]ei de munc\ în rândul copiilor este indicator
al s\r\ciei), cum s\ previn\ contactarea HIV/SIDA, etc.

Laird (2008) consider\ c\ nici marile teorii în asisten]a social\ prezentate de
c\tre Payne (2005) nu pot fi aplicate în ]\rile africane ci doar teoria dezvolt\rii
sociale (Midgley, 1995) ce urm\re[te cre[terea capacit\]ii individuale în contextul
dezvolt\rii social-economice a comunit\]ilor. Totu[i, nu putem s\ nu-l men]ion\m
pe Turner (1996), un alt autor în domeniul teoriilor în asisten]a social\ care
prezint\ [i „Aboriginal Theory” ce ar putea cu siguran]\ s\ fie  aplicat\ în cadrul
comunit\]ilor de cultur\ african\.

Ca r\spuns la aceast\ neconcordan]\ între corpul teoretic propus de anglo-
americani [i cultura [i realit\]ile africane, cercet\torii autohtoni au propus modelul
„developmental social work” (Gray, 2000). Un aspect al modelului ar fi în-
corporarea punctelor tari ale persoanei în cadrul modelelor de interven]ie.

Încorporarea perspectivei bazate pe punctele tari ale beneficiarilor, reprezint\
o component\ crucial\ a acestui model. Se propune renun]area la adversitate,
con[tientizarea [i utilizarea voin]ei [i a talentelor personale în dep\[irea difi-
cult\]ilor, consolidarea a[tept\rilor [i aspira]iilor personale.

În acest context ne putem întreba dac\ defini]ia dat\ asisten]ei sociale de c\tre
IFSW cu toate achizi]iile teoretice [i practice care au condus la elaborarea sa, [i
care am c\zut de acord la începutul c\r]ii c\ reprezint\ comunit\]ile interna]ionale
de asisten]\ social\, este valabil\ [i pentru sistemele africane de asisten]\ social\?
Teoretic da, dar oricât de mult am nuan]a r\spunsul este evident c\ avem în fa]\
probleme [i sisteme de asisten]\ social\ diferite, dramatismul african fiind pu]in
reprezentat în practica defini]iei asumat\ de modelele anglo-americane de asisten]\
social\. Pe de alt\ parte, nu putem abandona teoriile, metodele [i tehnicile cu-
noscute în asisten]\ social\ chiar practicând profesia pe continental African, dar
ad\ug\m interven]ii specifice [i adaptate la contextul cultural al comunit\]ilor
respective ca: training-uri voca]ionale de scurt\ durat\ pe teme diverse cum ar fi
tranzac]iile micro-financiare, literatur\ didactic\, burse [colare, transfer tehnologic
[i alte asemenea strategii [i abord\ri bazate pe comunitate.

Concluzie

Este evident c\ avem cel pu]in dou\ sisteme globale de asisten]\ social\:
modelul anglo-american prezent în Europa [i SUA [i modelul african sau chiar
afro-asiatic, prizonier al unui anumit specific socio-cultural. Nu neg\m faptul c\
exist\ state unde asisten]a social\ se afl\ în criz\ ce îmbr\ca diverse forme ca lipsa
recunoa[terii profesiei, lipsa asisten]ilor sociali profesioni[ti, e[ecul în recrutarea
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universitar\ a viitorilor asisten]i sociali, condi]ii de munc\ mai pu]in optime, o
rat\ slab\ a angaj\rii asisten]ilor sociali în institu]iile autorit\]ilor locale, erodarea
grani]elor profesiei, lipsa resurselor, etc. dar mai degrab\ consider\m c\ asisten]a
social\ parcurge o etap\ critic\ în dezvoltarea sa organiza]ional\ [i nu o criz\ de
structur\ a identit\]ii [tiin]ifice [i profesionale.

Rezumat

Sistemele moderne de asisten]\ social\ constituite la sfâr[itul secolului trecut
se afl\ acum în fa]a provoc\rilor post-modernit\]ii confruntându-se pe de o parte
cu tendin]ele sociale globale iar pe de alt\ parte cu practicile locale în domeniu.
Din punct de vedere structural, toate sistemele de asisten]\ social\ au puncte
comune dar difer\, uneori fundamental în ceea ce prive[te gradul de dezvoltare.
Dac\ sistemele de asisten]\ social\ din Europa Occidental\ [i America de Nord
înregistreaz\ rezultate deosebite nu acela[i lucru îl putem spune despre sistemele
de asisten]\ social\ din Asia [i Africa, greu încercate de s\r\cie, malnutri]ie,
mortalitate infantil\, HIV/SIDA [i alte boli infec]ioase, acces limitat la ap\
potabil\, foamete, analfabetism  etc.

Cuvinte cheie: sisteme de asisten]\ social\, globalizare, asisten]\ social\
interna]ional\, specific socio-cultural
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