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Abstract

Many reforms in the social work, in general, in child protection, in particular
brought General Department of Social Welfare and Child Protection as an in-
stitution at a crossroads in its may still seeking identity. According to specialists,
DGASPC is the most important pillar of the welfare and development in the absence
of social services at the community level, still remains, with few exceptions, the
only one. In addition, this works most of the most experienced specialists in the
system. However, the reproaches which is bringing the institution are not rare and
it is obvious that things could go better at this level. We believe that change can
come only from the top down but from the direct relationship with the beneficiary
social place where professional supervisory can find space to exercise his pro-
fession. Professionalizing the supervizors because it is only the beginning, unlike
other professions related to social assistance, we wanted to hear what professionals
know about DGASPC endorsement and accept the emergence of such professionals
in the field supervisor of their activities. For this, we speak with the services
managers from direction because they are - in a certain sense of the term - as both
supervisors and supervised in a position that allows them to meet the analysis of
the facts.
1 Ovidiu Bunea este masterand în cadrul programului de master „Supervizare [i planificare

social\”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie [i [tiin]e
Social-Politice, Departamentul de Sociologie [i Asisten]\ Social\. Email: ovidiubunea@
yahoo.com
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Introducere

Acest articol î[i propune s\ analizeze dintr-o perspectiv\ critic\ [ansele practice
ale aplic\rii superviz\rii într-o organiza]ie cum este Direc]ia General\ de Asisten]\
Social\ [i Protec]ia Copilului. Din punct de vedere institu]ional, Direc]ia s-a
constituit de suficient timp pentru a fi considerat\ o organiza]ie matur\, cu obi-
ective, structur\ [i practici bine stabilite aplicate de membrii ei [i recunoscute de
mediul extern. Dac\ dobândirea identit\]ii este un lucru pozitiv, fiind vorba de
construirea (în paralel cu organiza]iile nonguvernamentale) unui domeniu ine-
xistent în urm\ cu dou\ decenii – asisten]a social\ – aceast\ maturizare poate fi [i
un obstacol în m\sura în care ea conduce la o „încremenire” institu]ional\, la
rutin\ [i birocratizare (în sensul negativ al termenului) sc\pând din vedere obiec-
tivul pentru care a fost creat\ organiza]ia, cel de a lucra pentru beneficiari – copii
afla]i în dificultate, familiile acestora, grupuri vulnerabile din punct de vedere
social.

Locul ocupat de DGASPC în sistemul de asisten]\ social\

În sistemul de asisten]\ social\, Direc]iile Generale se Asisten]\ Social\ [i
Protec]ia Copilului ocup\ un loc central îns\ nu singular. Actualele Direc]ii exist\
din anul 2004 atunci când au fost unificate Direc]ii Jude]ene de Protec]ie a
Drepturilor Copilului cu Inspectoratele de Stat pentru Persoanele cu Handicap. 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
maternale, 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, con-
siliere [i sprijin pentru copilul maltratat/abuzat sau neglijat, consiliere pentru
copilul seropozitiv, consiliere, orientare, sprijinire [i monitorizare pentru copiii
str\zii, consiliere pentru victimele traficului de persoane, consiliere pentru vic-
timele violen]ei domestice, monitorizare, asisten]\ [i sprijin a gravidei predispus\
la abandonul copilului, prevenirea abandonului copilului în perioada precon-
ceptiv\, planificare familial\, preg\tire [i sprijin pentru integrare [i reintegrare
familial\, asisten]\ [i sprijin pentru copil în exercitarea drepturilor sale, terapie [i
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recuperare pentru copilul cu dizabilit\]i, prevenirea delincven]ei [i a infrac]io-
nalit\]ii copiilor, orientare, supraveghere [i sprijin pentru reintegrarea social\ a
copilului delincvent, preg\tirea copiilor [i tinerilor pentru via]\ independent\.”
(Buzducea, 2008: 29). Din aceast\ enumerare dar [i din analiza unei organigrame
a unei astfel de institu]ii se desprinde observa]ia – util\ din perspectiva superviz\rii
- c\ la nivelul unei Direc]ii avem de a face cu mai multe niveluri de, s\-i spunem,
rela]ii cu beneficiarii serviciilor sociale, cu clien]ii. De exemplu, Serviciul de
Asisten]\ Maternal\ are în componen]\ speciali[ti (asisten]i sociali în principal)
care au contact direct [i nemijlocit cu copilul aflat în nevoie, cu familia acestuia,
cu asistentul maternal. Pe de alt\ parte, un serviciu cum ar fi cel de Protec]ie de
Tip Reziden]ial nu instrumenteaz\ direct cazuri ci doar le „supervizeaz\”2 [i
coordoneaz\ activitatea centrelor de plasament. Aceea[i situa]ie exist\ [i la un
birou cum este cel de Coordonare a Consiliilor Locale care are drept beneficiari
direc]i asisten]ii sociali comunitari, secretarii de prim\rii [i primarii [i doar în
mod indirect persoana sau familia aflate în dificultate. Ca s\ nu mai vorbim de
servicii cum ar fi Monitorizare, Proiecte, Personal, Salarizare etc ce nu au de a
face (direct [i nemijlocit) aproape deloc cu clien]ii serviciilor sociale furnizate de
Direc]ie. În sfâr[it, poate ar fi util de precizat c\ atunci când vorbim de beneficiari,
în unele cazuri trebuie trebuie s\ facem diferen]a între, de exemplu, copilul aflat
în dificultate [i c\ruia i s-a aplicat o m\sur\ de protec]ie de tip familial [i familia
de plasament sau asistentul maternal la care se afl\ în grij\. Aceste dou\ categorii
din urm\ pot fi ele însele subiecte ale superviz\rii – asisten]ii maternali cu atât
mai mult cu cât sunt angaja]i ai Direc]iei – în vederea îmbun\t\]irii activit\]ii pe
care o desf\[oar\ cu copiii.

Autorul citat anterior constat\ c\ „acest nivel jude]ean este cel mai dezvoltat
nivel al sistemului na]ional de asisten]\ social\” dar [i c\ „Direc]iile (Generale) 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\[ite de situa]ie [i reac]ionând doar la urgen]e (...) La Direc]ie
ajung de regul\ cazurile grave (abandon, abuz) din localit\]ile de pe raza jude]ului
iar echipele mobile ce func]ioneaz\ în fiecare Direc]ie acoper\ doar urgen]ele din
teritoriu” (Buzducea, 2008: 16). Într-adev\r, poate pu]ine sunt domeniile societ\]ii
care s-au reformat atât de profund cum s-a întâmplat cu asisten]a social\ la nivel
jude]ean începând de la mijlocul anilor ’’90 pân\ în prezent. Personalul a crescut
exponen]ial atât numeric cât [i ca profesionalizare, s-au diversificat serviciile, s-
au accesat fonduri [i expertiz\ de la ]\ri cu tradi]ie, legisla]ia [i strategiile au fost
adaptate aproape permanent realit\]ii din teren. Pe de alt\ parte, tocmai aceast\
adaptare la realitate a impus deplasarea accentelor din asisten]a social\ de la nivel
jude]ean la cel local, la nivel de comunitate a[a cum prev\d [i legile acum în
vigoare. „Doar prezen]a serviciilor comunitare de asisten]\ social\ poate contribui

2 Apel\m la ghilimele nu pentru c\ am desconsidera activitatea colegilor no[tri ci pentru c\ noi
folosim acest termen cu alte sensuri decât aici, a[a cum vom preciza mai jos.

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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la ameliorarea [i rezolvarea problemelor sociale ce apar inevitabil în orice tip de
societate. (...) Din p\cate, descentralizarea sistemului pare a se fi oprit la acest
nivel (jude]ean) întrucât la ora actual\ constat\m o subdezvoltare cronic\ a ni-
velului local (ora[e, comune [i localit\]i)” (Buzducea, 2008: 16). Prin pozi]ia
strategic\ ocupat\, la intersec]ia politicilor din domeniul asisten]ei sociale cu
realitatea concret\, DGASPC poate deveni un vestigiu inutil al unui trecut dep\[it
sau elementul esen]ial al continu\rii reformei spre comunit\]ile locale. Profe-
sionalismul [i experien]a personalului din Direc]ii se poate constitui într-un ele-
ment indispensabil sau într-o frân\ a acestui proces, în func]ie de modul în care
speciali[tii î[i în]eleg rolul în reformarea sistemului.

Supervizarea în asisten]a social\

Defini]ii [i abord\ri

La unele din aceste întreb\ri [i dileme institu]ionale ale Direc]iilor de Asisten]\
Social\ [i Protec]ia Copilului le-ar putea r\spunde [i supervizarea. Profesioni[tii
sunt de acord c\ lucrul cu copii vulnerabili [i cu familiile lor este foarte solicitant
din punct de vedere emo]ional [i, din acest motiv, speciali[tii din acest domeniu ar
trebui s\ fie printre principalii beneficiari ai superviz\rii. „În ceea ce prive[te
serviciile pentru copil [i familie, ]inând seama de problematica vast\ [i volumul
cople[itor de munc\ din acestea, nici un serviciu nu ar trebui s\ func]ioneze f\r\
supervizare” (Muntean, 2007: 110).

Dar ce este supervizarea [i ce poate s\ aduc\ ea în asisten]a social\? Mai jos am
sintetizat câteva defini]ii în încercarea de a centra cât mai precis domeniul de
activitatea al superviz\rii.

Majoritatea lucr\rilor de specialitate descriu supervizarea drept „o activitate
care transfer\ cuno[tin]e, abilit\]i [i atitudini de la o persoan\ cu experien]\ c\tre
una cu mai pu]in\ experien]\.(...) Gerald Caplan a afirmat c\ procesul de super-
vizare este un proces de durat\, între un profesionist cu o anumit\ competen]\ [i
unul sau mai mul]i profesioni[ti f\r\ acea competen]\.” (Lundén, 2007: 162)

„Supervizarea este o întâlnire profesional\, desf\[urat\ într-un cadru organizat
[i negociat între p\r]i, având ca scop imediat cre[terea capacit\]ii supervizatului
de a interveni cu clien]ii în suferin]\, p\strându-[i profesionalismul, iar ca obiectiv
de durat\, dezvoltarea profesional\ a supervizatului în procesul superviz\rii”
(Muntean, 2007: 78).

Conform defini]iei de mai sus, supervizarea se desf\[oar\ într-un cadru or-
ganizat [i negociat între p\r]i, adic\ nu la întâmplare, oricând [i oriunde [i are
obiective bine stabilite. O caracteristic\ a superviz\rii, fa]\ de alte întîlniri pro-
fesionale care urm\resc acelea[i obiective, este c\ aceasta urmeaz\ unui contract.
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„Absen]a contractului (....) poate conduce fie la bagatelizarea lucrurilor, chiar de
c\tre supervizor, fie la neglijarea superviz\rii de c\tre supervizat. (...) Contractul
stipuleaz\ un cadru de lucru, de desf\[uare a superviz\rii. El se negociaz\ de c\tre
supervizor [i supervizat, într-o prim\ întâlnire în care fiecare î[i exprim\ ex-
pectan]ele [i posibilit\]ile de care dispune, motivele pentru care supervizatul
dore[te s\ intre în supervizare.” (Muntean, 2007: 105). Date fiind aceste date,
apreciem c\ acest contract reprezint\ formalizarea activit\]ii de supervizare, unde
se precizeaz\ aspecte ce ]in de agenda întâlnirilor, durata lor, costul [edin]ei,
confiden]ialitatea [i, eventual, limitele acesteia, perioada (fie ca timp, fie ca num\r
de întâlniri) superviz\rii. Cu toate acestea, consider\m c\ acest contract de super-
vizare poate fi aplicat numai (conform clasific\rii de mai jos) superviz\rii edu-
ca]ionale [i celei metodologice. Supervizarea administrativ\ se supune regulilor
organiza]iei respective, f\r\ a avea nevoie de un contract de supervizare.

Tipuri de supervizare

Defini]ii oferite anterior nu sunt îns\ de ajuns pentru a centra complet domeniul
superviz\rii. Unele clasific\ri ale superviz\rii disting între cea administrativ\ [i
cea clinic\.

În ceea ce prive[te supervizarea din asisten]a social\, aceasta poate fi, la rândul
s\u, de trei tipuri (Lundén, 2007: 162):

- supervizare educa]ional\, cu scopul ca persoanele supervizate s\ î[i spo-
reasc\ competen]a profesional\;

- supervizarea metodologic\, orientat\ spre client [i având drept focus modul
de a gestiona un caz;

- supervizarea administrativ\, de la manageri la membrii echipei.”

O alt\ clasificare face distinc]ie între supervizarea „care se se concentreaz\
asupra a ceea ce face (dimensiunea administrativ\), ceea ce simte (dimensiunea
terapeutic\) [i ceea ce gânde[te (dimensiunea educativ\) supervizatul” (Cojocaru,
2008, p. 38).

Fig. 1: Func]ii ale superviz\rii
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Supervizarea individual\ [i supervizarea de grup

Totodat\ se mai vorbe[te de supervizarea individual\ (Cojocaru, 2005: 136) (o
interven]ie ini]iat\ de un asistent social cu experien]\ - [i nu numai am ad\uga noi
a[a cum vom preciza mai jos - asupra unuia cu mai pu]in\ experien]\ în scopul
dezvolt\rii profesioniste a celui din urm\ [i pentru monitorizarea calit\]ii ser-
viciilor profesioniste oferite clien]ilor de c\tre acesta) [i cea de grup (Cojocaru,
2005, p.138) (o form\ a superviz\rii utilizat\ [i în asisten]a social\ care se bazeaz\
pe interac]iunile din cadrul grupului de asisten]i sociali superviza]i).

Supervizarea individual\ are mai multe avantaje (Jourdan-Ionescu, 2007: 183).
- se concentreaz\ asupra supervizatului, a nevoilor lui, dificult\]ilor lui,

dezvolt\rii sale. Este perfect adaptat\ a[tept\rilor supervizatului;
- timpul superviz\rii este rezervat în acord strict cu nevoile supervizatului,

fapt ce îi permite s\ beneficieze de aten]ia dorit\;
- nu exist\ probleme de confiden]ialitate (datele privind clien]ii nu vor fi

dezv\luite decât supervizorului care are un angajament de
confiden]ialitate);

- se dezvolt\ o rela]ie apropiat\ cu supervizorul, care îi permite
supervizatului s\ discute cu u[urin]\ toate aspectele privind integritatea
sa profesional\;

- supervizorul nu are o sarcin\ foarte dificil\ [i poate urm\ri în detaliu
evolu]ia fiec\rui client cu care intervine supervizatul.

Supervizarea individual\ are [i incoveniente:
- pot ap\rea probleme de acordaj între supervizor [i supervizat;
- poate ap\rea o dependen]\ fa]\ de supervizor;
- supervizorul beneficiaz\ de un singur model de interven]ie, cel promovat

de supervizor;
- supervizatul poate avea un sentiment de solitudine pentru c\ î[i tr\ie[te

experien]ele de supervizare în mod izolat;
- evaluarea supervizatului e mai dificil\ pentru c\ nu exist\ posibilitatea

compara]iilor;
- este costisitoare.

Avantajele superviz\rii de grup:
- feedback-ul vine de la to]i actorii din supervizare (supervizor, fiecare
supervizat), aspect ce determin\ autonomia mai mare a superviza]ilor; este
mai u[or s\ asculte o critic\ pe care i-o adduce un coleg novice decât s\ fie
criticat de supervizor;

- feedback-ul adresat unui supervizat este auzit de to]i, fiecare putând profita
de acesta; grupul poate tr\i diferite situa]ii. Dac\ al]i superviza]i se confrunt\
cu aceea[i situa]ie mai târziu, vor [ti cum s\ procedeze;
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- superviza]ii pot cunoa[te mai multe medii de practic\ (nu doar pe acela în
care î[i fac ei stagiul);

- superviza]ii au [ansa de a vedea mai multe modele de interven]ie;
- economia de timp [i energie (deci [i financiar\!)
- supervizatul intr\ în contact cu o clientel\ variat\ (colegii prezint\ cazuri
diferite, iar superviza]ii ajung s\ cunoasc\ astfel de situa]ii cu care nu s-au
confruntat înainte);

- superviza]ii pot participa la evaluarea unui membru al grupului;
- superviza]ii î[i pot exprima opinia despre materialele aduse de un coleg
din grup, despre competen]ele sale, ini]iind astfel intervizarea;

- sprijinul clinic [i emo]ional asigurat de grup superviza]ilor.

Incovenientele superviz\rii de grup:
- timp insuficient (mai ales la începutul procesului de supervizare) pentru
numeroasele lucruri pe care fiecare supervizat trebuie s\ le raporteze [i
pentru care are nevoie de supervizare [i consiliere;

- extenuarea supervizorului, cel pu]in la începutul procesului de supervizare,
din cauza cazurilor diferite raportate de c\tre superviza]i [i a nevoilor
specifice ale fiec\ruia;

- problemele de înc\lcare a confiden]ialit\]ii sunt mai frecvente;
- dificult\]i de acordaj, la diferite niveluri;
- competi]ia dintre superviza]i, pentru a deveni cel mai bun în grup;
- nepotrivirea dintre supervizor [i un supervizat sau dintre acesta [i întregul
grup;

- dificultatea superviza]ilor, [i chiar a supervizorului, de a-[i reaminti totul
pentru c\ superviza]ii aduc în discu]ie numeroase cazuri;

- dificultatea supervizorului de a sprijini autonomia superviza]ilor.

Supervizarea intern\ [i supervizarea extern\

O distinc]ie important\ se face [i între supervizarea intern\ [i supervizarea
extern\. „Supervizarea intern\ este cea cea în care activitatea de supervizare este
realizat\ de o persoan\ specializat\ din structura intern\ a organiza]iei. În cadrul
DGASPC este în general vorba despre supervizarea administrativ\ [i ea este
aplicat\ de c\tre [efii de servicii sau de c\tre unii angaja]i ai Direc]iei în rela]ia
profesional\ cu angaja]ii centrelor, cu asisten]ii maternali etc. [i al]i speciali[ti
care cunosc îndeaproape sistemul de asisten]\ social\ sunt de aceea[i p\rere. […]
În multe institu]ii ea (supervizarea – n.n.) este utilizat\ doar în latura sa ad-
ministrativ\, de control, supraveghere [i de monitorizare, [i de orientare excesiv\
a interven]iei centrate pe problem\” (Cojocaru, 2007: 212)

Avantajele superviz\rii interne:
- supervizorul în organiza]ie este o garan]ie a calit\]ii serviciilor oferite;

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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- supervizarea este mai accesibil\ membrilor echipei;
- o parte din atribu]iile managerului pot fi delegate supervizorului;
- feed-back-ul permanent legat de practica asisten]ilor sociali [i a nevoilor
de formare dinamizeaz\ organiza]ia;

- diminuarea riscurilor legae de conflicte între membrii echipei;
- adaptarea continu\ a serviciilor sociale oferite la nevoile existente;
- cre[terea eficien]ei activit\]ii asisten]ilor sociali, prin urm\rirea planurilor
individuale stabilite în cadrul procesului de supervizare;

- stabilitatea organiza]ional\ [i consolidarea unor practici profesioniste;
- posibilitatea supervizorului de a recunoa[te cazuistica, modelele de in-
terven]ie [i rezultatele ob]inute de fiecare asistent social;

- existen]a unor informa]ii relevante, necesare în evaluarea periodic\ a
personalului;

- pot fi dezvoltate func]ia educativ\ [i cea de sprijin (supervizorul se poate
deplasa împreun\ cu supervizatul la cazurile speciale) ;

- îndeplinirea standardelor de calitate [i a obiectivelor de performan]\ pentru
fiecare asistent social.

Dezavantaje ale superviz\rii interne:
- costuri lunare ridicate de salarul supervizorului;
- obligativitatea suprviz\rii pentru to]i angaja]ii;
- accentuarea func]iei administrative a superviz\rii.

Supervizarea extern\ se realizeaz\ atunci când organiza]ia apeleaz\ la o per-
soan\ din afar\ pentru a conduce procesul de supervizare. Ea poate fi de trei
tipuri: permanent\, periodic\ [i temporar\. Autorul citat consider\ c\ „supervizorul
extern trebuie s\ aib\ experien]\ în domeniul de interven]ie a asisten]ilor sociali
superviza]i [i îndepline[te toate func]iile superviz\rii”.

Avantaje ale superviz\rii externe:
- costurile pentru supervizarea extern\ sunt mai sc\zute în compara]ie cu
cele pentru supervizarea intern\;

- supervizorul extern poate aduce elemente noi în ceea ce prive[te munca
asisten]ilor sociali;

- asisten]ii sociali au mai mult\ încredere;
- supervizorul nu îndepline[te atribu]ii specifice managerului;
- rapoartele de supervizare [i recomand\rile externe pot constitui resurse
importante pentru îmbun\t\]irea activit\]ii institu]iei;

- cre[terea eficien]ei activit\]ii asisten]ilor sociali prin urm\rirea planurilor
individuale stabilite în cadrul procesului de supervizare;

- (o garan]ie de) evaluarea obiectiv\ a personalului supervizat.

Dezavantaje ale superviz\rii externe:
- supervizarea extern\ poate fi un serviciu temporar;



135

- în func]ie de resursele financiare, supervizorul extern exist\ sau nu;
- supervizorul extern intervine pentru atenuarea conflictelor, mai ales în
situa]ie de criz\; el nu poate lucra pentru prevenirea acestora;

- supervizarea extern\ particip\ la adaptarea continu\ a serviciilor sociale la
contextul social în care se desf\[oar\ activitatea asisten]ilor sociali;

- riscul superviz\rii de a oferi solu]ii-[ablon, din cauza tendin]ei de ge-
neralizare a experien]ei.

Ca viziune de interven]ie, supervizarea poate fi centrat\ pe problem\ sau
apreciativ\ (Cojocaru, 2008, p.38). „Supervizarea centrat\ pe problem\ urm\re[te
identificarea problemelor cu care se confrunt\ asistentul social în rezolvarea
cazului, diagnoza problemelor clien]ilor serviciilor sociale, analiza cauzelor pro-
blemei [i g\sirea solu]iilor pentru eliminarea acestora. […] În supervizarea apre-
ciativ\, accentul se pune pe evaluarea situa]iilor favorabile, care genereaz\ noi
oportunit\]i de înv\]are” (Cojocaru, 2005, pp. 134-149).

Concis, tipurile de supervizare pot fi ilustrate în tabelul de mai jos (Cojocaru,
2005: 134).

Tabel 1. Tipuri de supervizare

O dezbatere important\ în domeniul superviz\rii este cea care se refer\ la
profesia supervizatului, dac\ supervizorul poate avea alt\ profesie decât super-
vizatul sau dac\ este necesar s\ aib\ profesia supervizatului, cu un plus de ex-
perien]\ în domeniu. Se apreciaz\ c\, „în ceea ce prive[te supervizarea de grup în
asisten]a social\, este evident faptul c\ supervizorul va avea o alt\ profesie decât
cel pu]in o parte dintre superviza]i atâta timp în acest domeniu avem de a face
aproape exclusiv cu echipe multidisciplinare. Pe de alt\ parte, se mai accentueaz\
pe un aspect, cel al faptului c\ unul din obiectivele supervizatului este de a asigura
o perspectiv\ extern\ asupra profesiei. Având o profesie diferit\ de supervizat,
supervizorul are [anse s\ reu[easc\ un lucru foarte important: decentrarea pro-
fesional\ a supervizatului, sco]ându-l din turnul de filde[ al profesiei [i des-
chizându-i orizontul spre cooperarea în echipa multidisciplinar\. A[adar putem
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avea o supervizare benefic\, chiar dac\ supervizatul sau superviza]ii din echip\ au
alt\ profesie decât supervizorul. Când supervizorul dispune de o bun\ formare
profesional\, ca supervizor, aceast\ diferen]\ va putea îmbog\]i registrul de ima-
gini [i interpret\ri al supervizatului despre activitatea pe care o desf\[oar\, îi va
semnala noi puncte de vedere, poate de bun sim]” (Muntean, 2007: 110).

Al]i autori sunt categorici în a considera c\ supervizorul trebuie s\ aib\ aceea[i
profesie sau una apropiat\ cu supervizatul, exigen]ele vizând experien]a superioar\
[i specializarea în domeniul superviz\rii. „Supervizorul trebuie s\ aib\ o experien]\
de cel pu]in cinci ani în serviciile sociale [i trei ani mai mult decât persoana
supervizat\, având complementar o preg\tire specializat\ în domeniul super-
viz\rii” (Cojocaru, 2008: 39).

Împreun\ cu ei, a[a cum v\zut anterior în avantajele [i dezavantajele super-
viz\rii interne/externe [i a[a cum cum vom observa în perspectiva profesioni[tilor
din DGASPC, ace[tia din urm\ sunt reticen]i în a accepta un supervizor care s\
aib\ o alt\ profesie decât, în cazul de fa]\, asisten]a social\ sau oricum s\ aib\ o
experien]\ mai mare decât superviza]ii.

Interven]ia supervizorului într-o organiza]ie poate fi totu[i deranjant\ pentru
membrii acesteia atâta timp cât el a venit nu pentru a l\sa lucrurile a[a cum sunt
ci pentru a genera schimbarea. Schimbarea vizeaz\, în cele din urm\, servicii mai
bune pentru beneficiar [i nu pentru organiza]ie sau pentru angaja]ii acesteia iar
dac\ interesele celor dou\ p\r]i sunt opuse, interven]ia va genera conflict, opozi]ie.
„Dup\ 1997, când strategia na]ional\ pentru protec]ia copilului impunea dez-
institu]ionalizarea copiilor [i închiderea institu]iilor de profil, piedica principal\ a
fost c\ personalul, care î[i pierdea astfel locul de munc\ s-a împotrivit. A[adar,
strategia era subminat\ de personalul [i conducerea din domeniul protec]iei co-
pilului. Acest lucru eviden]ia faptul c\ institu]iile nu mai serveau interesele co-
piilor afla]i în dificultate, ci interesele personalului, c\ruia i se oferea loc de
munc\, [i ale directorilor, ce aveau un domeniu propriu în care î[i exercitau
autocratic puterea. Am putea crede c\, în acele condi]ii, prezen]a supervizorului
(aici împotriva angaja]ilor – n.n.) ar fi putut men]ine orientarea serviciilor c\tre
copii [i ar fi facilitat procesul de dezinstitu]ionalizare a lor, ajutând la men]inerea
interesului beneficiarilor în prim-planul func]ion\rii institu]iei [i al interven]iei
angaja]ilor” (Muntean, 2007, p.108). De[i nu suntem de acord cu analiza simplist-
generalizatoare a autoarei în ceea ce prive[te procesul respectiv, accept\m des-
crierea cu titlul de exemplu al unui caz în care ni[te angaja]i ai unei organiza]ii
(DGASPC) ajung s\ lucreze împotriva propriilor beneficiari atunci când î[i ur-
meaz\ propriile interese. În prezent, poate, o direc]ie de ac]iune a unui eventual
supervizor dintr-o astfel de organiza]ie ar fi analiza modului în care profesioni[tii
de aici mai au timpul [i posibilitatea de a-[i exercita profesia – de asistent social
sau psiholog –, de a fi altceva decât func]ionari care lucreaz\ cu dosare [i mai
pu]in oameni care lucreaz\ cu al]i oameni.
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Mai apreciem c\ într-o organiza]ie cu profil de asisten]\ social\ cum este
DGASPC, aplicarea superviz\rii este mai dificil\ decât într-un ONG [i pentru c\
personalul este mai numeros iar structura este mai complex\, pe mai multe
niveluri. Exist\ riscul ca supervizorul s\ fie perceput ca un nou [ef - printre al]i
câ]iva - [i atunci activitatea sa este compromis\. Deja termenul de supervizor a
intrat în limbajul comun cu sensul de „supraveghetor” ceea ce ridic\ un obstacol
semantic.

În sfâr[it, consider\m c\ nici nu exist\ o cultur\ a „confes\rii” despre activitatea
desf\[urat\ de ceea ce se consider\ a fi - [i chiar sunt - ni[te profesioni[ti. Din
acest motiv credem c\ un suprvizor extern are cu mult mai multe [anse de a-[i
atinge cu succes obiectivele decât un altul desemnat din interior.

Percep]ia superviz\rii în DGASPC

Într-un fel sau altul, în DGASPC se face supervizare [i acum. Nu este for-
malizat\ într-un contract, îns\ are ca obiectiv pe termen scurt este îmbun\t\]irea
capacit\]ii profesioni[tilor de a-[i desf\[ura activitatea, atât în cazuri specifice cât
[i în activitatea general\ iar ]elul pe termen lung este de a acorda clien]ilor ajutorul
specific mandatat s\ îl ofere. Revenind la clasificarea prezentat\ anterior a ace-
luia[i Kadushin, avem de a face în prezent cu o supervizare educa]ional\, necesar\
în formarea viitorilor asisten]i sociali, a celor afla]i în procesul de preg\tire
profesional\ ini]ial\ [i cu o supervizare administrativ\, de la manageri la membrii
echipei. Un tân\r angajat este întodeauna „ini]iat” de, cel mai adesea, un coleg
care-l îndrum\ în profesie [i în organiza]ie (formal\ [i informal\), adic\ îi este
supervizor educa]ional. De asemenea, organiza]ie înseamn\ ierarhie [i control
adic\ supervizare administrativ\.

Pe de alt\ parte, a[a cum am mai pomenit anterior nu toate serviciile din
Direc]ie au contact direct cu beneficiarii [i, ca urmare, supervizarea de sprijin
(supportive supervision) care urm\re[te s\ sprijine supervizatul pentru a face fa]\
stresului generat de munca pe care o desf\[oar\ [i s\ dezvolte tr\iri [i atitudini care
s\ îi faciliteze îmbun\t\]irea performan]elor profesionale ar trebui s\ se îndrepte
în primul rând c\tre angaja]ii direct implica]i în activitatea de asisten]\ social\. În
primul rând c\tre ei deoarece acest tip de activitate este cel mai solicitant, conform
speciali[tilor iar interesul ultim al supervizorului trebuie s\ fie abordarea be-
neficiarului supervizatului, a persoanei care sufer\.

Pentru a cunoa[te imaginea prezent\ a superviz\rii în DGASPC am întocmit
un chestionar care l-am aplicat câtorva [efi de servicii din domeniul protec]iei
copilului, motiva]ia noastr\ fiind c\ persoanele care ocup\ aceast\ pozi]ie sunt,
din punct de vedere administrativ cel pu]in, atât supervizori – pentru subordona]ii
lor – cât [i superviza]i – pentru superiorul lor ierarhic, în principiu Directorul
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General Adjunct pentru Protec]ia Copilului [i Familiei. Ca urmare ei pot aprecia
importan]a superviz\rii dar pot face [i compara]ii între diferite stiluri de super-
vizare.

Chestionarul a cuprins urm\toarele întreb\ri (deschise):
1. Ce în]elege]i prin supervizare? Care este rolul s\u?
Este aceasta o activitate indispensabil\ genului de activitate pe care îl
desf\[ura]i (asisten]a social\)?

2. Care este, în opinia dvs., rolul supervizorului ?
3. În serviciul pe care-l conduce]i cum este aplicat\ supervizarea?
Cine este supervizor [i cum se desf\[oar\ [edin]ele de supervizare?
Dumneavoastr\ sunte]i supervizat ? De c\tre cine?
4. Dac\ dvs. sunte]i supervizor pentru al]i colegi, a]i remarcat c\ ave]i un
stilde supervizare? Cum l-a]i descrie?

5. Este important ca supervizatul s\ î[i aleag\ supervizorul?
6. Cine poate fi supervizor ?
- O persoan\ special calificat\ în acest scop dar s\ aib\ aceea[i
profesie cu supervizatul
- O persoan\ special calificat\ în acest scop, f\r\ a conta profesia de
baz\ a sa
- O persoan\ de acea[i profesie cu supervizatul dar din alt\
organiza]ie
- Un membru al echipei din care face supervizatul (egal ierarhic)
- [eful administrativ al supervizatului
- Altcineva.....)

7. Considera]i util\ o supervizare din partea unui supervizor extern
organiza]iei din care face]i parte?

Care ar fi avantajele [i dezavantajele unui supervizor extern fa]\ de
supervizarea intern\?

A[a cum era de a[teptat, speciali[tii din pozi]iile men]ionate anterior atunci
când vorbesc de „supervizare” insist\ asupra superviz\rii educa]ionale [i asupra
celei administrative, adic\ cea aplicat\ angaja]ilor mai tineri care sunt coordona]i
în activitatea prestat\ [i respectiv din calitatea de [efi care verific\ subordona]ii.
Cu toate acestea se pomene[te [i de rolul de suport al superviz\rii ca [i cel de
consiliere, detensionare, cre[tere a încredererii în for]ele proprii, de „catharsis”.
}inând seama de aceste roluri, în cazul în care supervizarea nu se rezum\ la
simpla verificare, este v\zut\ ca o activitatea indispensabil\ în asisten]a social\.
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„Supervizarea – rela]ie profesional\ stabilit\ între supervizor [i supervizat
în scopul cre[terii calit\]ii activit\]ii, vizând controlul, coordonarea [i su-
portul” (interviu 1).

„Supervizarea (în asisten]a social\) poate reprezenta procesul prin care în
rela]ia supervizat-supervizor se clarific\ anumite aspecte în cazuistic\, are loc
un proces de consiliere [i eficientizare a muncii dar [i de catharsis. Rolul s\u
este de îndrumare, consiliere, verificare, detensionare, eficientizare a muncii,
cre[terea încrederii în for]ele proprii, [i nu numai. Poate fi considerat\ o
activitate indispensabil\ în asisten]a social\ dac\ nu rezum\ la simpla ve-
rificare” (interviu 2).

Cât prive[te rolul supervizorului, acesta este de îndrum\tor, „antrenor”, con-
silier (interviu 2) sau are ca atribu]ii controlul, coordonarea [i suportul conform
defini]iei de mai sus.

De[i teoretic este cunoscut rolul superviz\rii într-o organiza]ie cum este
DGAPDC [i chiar dac\ aceast\ activitate este aplicat\, ea nu este formalizat\ în
ni[te reguli [i proceduri clare [i cu atât mai pu]in într-un contract. Avem de a face,
cum pomeneam [i mai sus, doar de supervizare administrativ\ [i educativ\. Por-
nind de aici, la unul din serviciile avute de noi în vedere aici exist\ o suprapunere
a rolurilor de supervizor [i de manager de caz.

„În serviciul pe care-l coordonoz supervizorii sunt de fapt managerii de
caz, care analizeaz\, îndrum\ [i verific\ activitatea desf\[urat\ de c\tre colegii
din centrele de plasament/de zi, avându-se în vedere respectarea, pe cât posibil,
a profesiilor identice sau conexe (psihologul supervizor pentru psihologi,
asistentul social supervizor pentru asisten]ii sociali, psihopedagogul super-
vizor pentru psihopedagogi [i logopezi, pedagogul supervizor pentru edu-
catorii specializa]i). [eful de serviciu asigur\ supervizarea membrilor echipei
prin [edin]e lunare individuale [i în echip\. Se consemneaz\ [edin]a de super-
vizare dar nu este întocmit contract de supervizare între [eful de serviciu [i
membrii echipei sau între supervizorul/managerul de caz, aceste aspecte fiind
incluse în fi[a postului” (interviu 2).

De curând la Direc]ie au ap\rut [i primele contracte de supervizare, fiind vorba
de cazul unor proiecte Phare.

„În 2008 s-au emis de c\tre conducere dou\ decizii de supervizor pentru
activitatea unui centru de zi înfiin]at prin proiect Phare [i s-au încheiat
contracte de supervizare [i rapoarte lunare de supervizare” (interviu 2).

Cum am precizat în capitolul teoretic al articolului, fiecare lucr\tor din asisten]a
social\ a copilului [i familiei este indicat s\ aib\ un supervizor. [efii de serviciu
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recunosc doar o supervizare administrativ\ cu toate c\ recunosc nevoia unei
superviz\rii de suport.

„Din p\cate, eu m\ simt verificat\, controlat\, nu supervizat\, neexistând
un supervizor desemnat între mine [i directorul de resort” (interviu 2).

Dintre stilurile de supervizare, unul din [efii de serviciu îl consider\ propriu pe
cel comprehensiv.

„Stilul meu de supervizare l-a[ descrie ca fiind apreciativ, comprehensiv,
încurajator, ascult\tor activ, nu minimalizez ac]iunile desf\[urate pentru so-
lu]ionarea cazului, nu critic îns\ stabilesc termene, discut posibilit\]i/alter-
native [i m\ gândesc la dezvoltarea personal\ a amândurora [supervizat –
supervizor, n.n.] considerând c\ din aceast\ rela]ie avem de câ[tigat amândoi”
(interviu 2).

În problema alegerii/desemn\rii supervizorului, interlocutorii no[tri sunt de
acord c\ este de neacceptat ca acesta s\ fie ales de c\tre supervizat. Optica lor
asupra acestei probleme este identic\: supervizatul nu-[i poate desemna super-
vizorul pentru c\ în acest proces nu are ce c\uta subiectivitatea (!).

„Nu, caracterul obiectiv al rela]iei supervizor-supervizat nu poate permite
acest lucru [ca supervizatul s\ î[i aleag\ supervizorul – n.n.]” (interviu 1).

„Nu cred c\ este important sau necesar ca supervizatul s\-[i aleag\ super-
vizorul întrucât consider c\ rela]iile bazate pe afectivitate influen]eaz\ obiec-
tivitatea în supervizare, po]i fi excesiv de critic sau dimpotriv\, excesiv de
indulgent, lucru absolut ineficient, dup\ p\rerea mea” (interviu 2).

P\rerea speciali[tilor de la Ia[i contrazice practica, cel pu]in din Suedia, caz
care este prezentat în lucrarea citat\ anterior. „O alt\ tradi]ie în supervizarea din
Suedia este faptul c\ persoanele supervizate î[i aleg supervizorii. Exist\ liste de
supervizori din care profesioni[tii pot selecta câ]iva candida]i pentru interviu. O
alt\ cale este recomandarea f\cut\ de al]i profesioni[ti” (Lundén, 2007: 162).

În sfâr[it, interlocutorii au creionat profilul supervizorului perfect în viziunea
[i organiza]ia lor. Acesta ar trebui s\ fie de aceea[i profesie cu supervizatul/super-
viza]ii, s\ aib\ mai mult\ experien]\ decât ei [i s\ aib\ o calificare suplimentar\
(sau calit\]i personale) în supervizare. Fiecare dintre variantele posibile, cu avan-
tajele [i dezavantajele sale este analizat\ în citatul de mai jos.

„Un membru al echipei, egal ierarhic, din care face parte supervizatul, nu
poate fi supervizor (asta m\ duce cu gândul la verificarea temelor de c\tre un
alt coleg, în clasele I-IV, coleg care era investit de c\tre doamna înv\]\toare cu
aceast\ sarcin\ [i o f\cea cu mare zel!) [eful administrativ al supervizatului
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poate fi supervizor, îns\ exit\ riscul reducerii superviz\rii la o activitate de
control. O persoan\ de aceea[i profesie cu supervizatul, dar din alt\ or-
ganiza]ie, ar putea fi supervizor cu condi]ia s\ aib\ ceva în plus fa]\ de
supervizat (studii de specialitate, vechime). O persoan\ special calificat\ în
acest scop, f\r\ a conta profesia de baz\ a sa ar putea fi superzizor îns\ exist\
riscul necunoa[terii aspectelor „tehnice”, metodologice [i legislative specifice
muncii supervizatului, astfel încât activitatea de supervizare s-ar putea reduce
la o [edin]\ de catharsis, consiliere, exerci]iu de comunicare [i atât. Cu toate
acestea, dac\ supervizorul are ca preg\tire de baz\ o profesie dintr-un domeniu
conex, [i mai are [i o calificare în supervizare, atunci ar putea fi supervizor. O
persoan\ special calificat\ în acest scop dar s\ aib\ aceea[i profesie cu
supervizatul ar fi solu]ia ideal\, dac\ ar avea [i ceva experien]\ în plus fa]\ de
supervizat” (interviu 2).

„Persoan\ competent\ profesional, calificare profesional\ necesar\ do-
meniului supervizat, expertiz\ cât [i serioase calit\]i personale, calit\]i ne-
cesare superviz\rii” (interviu 1).

Concluzii

Supervizarea î[i face treptat loc în rândul profesiilor [i a practicii din asisten]a
social\. De[i domeniul este relativ nou [i mai exist\ confuzii [i suprapuneri cu o
anumit\ parte de management (atunci când vorbim de supervizarea administra-
tiv\), profesioni[tii cunosc [i poten]ialul benefic al superviz\rii cel pu]in pentru ei,
ca indivizi [i abia indirect pentru beneficiarii lor. Un element pozitiv pe care l-am
constatat este faptul c\ practicienii – cel pu]in de la un anumit nivel ierarhic -
resimt nevoia unui supervizor [i, mai mult a[teapt\ apari]ia unora profesioni[ti
care s\ fi fost califica]i în acest domeniu.

Pe de alt\ parte, o diferen]\ între a[tept\rile asisten]ilor sociali din ]ara noastr\
[i practica altor ]\ri este atitudinea avut\ fa]\ de alegerea supervizatului [i de locul
pe care îl are subiectivitatea în rela]ia supervizor-supervizat. Dac\ în teorie (aflat\
la baza [i rezultat al practicii din alte ]\ri) se spune c\ „cel pu]in în situa]ii de
supervizare individual\, supervizatul ar trebui s\ î[i aleag\ singur supervizorul,
din rândurile celor cu aceast\ func]ie recunoscut\ oficial. Ar fi important ca
alegerea s\ exprime afinit\]ile proprii ale supervizatului. Aceast\ alegere personal\
creeaz\ [ansele unei superviz\ri cu impact pozitiv asupra supervizatului care s-a
exprimat pe sine în actul alegerii.” (Muntean, 2007: 84), practicienii intervieva]i
de noi resping categoric aceast\ procedur\. Motivul invocat de ei este faptul c\
subiectivitatea, implicat\ în orice act de alegere, trebuie restrâns\ cât mai mult
pentru c\ este d\un\toare obiectivit\]ii pe care o presupune supervizarea. Or când
supervizarea este abordat\ în ace[ti termeni ne întoarcem, probabil, din nou la
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nivelul administrativ, al rela]iei de [ef-subordonat, de control [i verificare.
Supervizarea poate fi acest lucru dar [i cu mult mai mult. „Într-o lume a obiec-
tivit\]ii [i eficien]ei, lucrurile sunt finite, definitive. În aceast\ viziune ]inând de
mecanicism, un bun profesionist ar trebui s\ î[i achizi]ioneze o sum\ de cuno[tin]e
[i deprinderi care îi vor asigura eficien]a. În realitate, nimic nu poate fi considerat
definitiv, interpretat o dat\ pentru totdeauna, în]eles deplin. (...) Sunt mereu bine-
venite interpret\ri noi, extrapol\ri, descoperirea denoi sensuri. Fiin]a uman\ este
unic\, irepetabil\. Numai comunismul putea emite ideea c\ „oricine poate fi
înlocuit”. În realitate, nimeni nu poate fi înlocuit pentru c\ modul în care particip\
un anumit subiect la evenimente difer\ întodeauna de modul în care particip\ [i,
deseori, chiar de participarea aceleia[i persoane într-un alt spa]iu sau timp. În
aceste condi]ii de o subiectivitate intens\ (s.n.), asumat\ de c\tre supervizor [i
înv\]at\ treptat de c\tre supervizat în procesul de dezvoltare profesional\ acom-
paniat\, supervizarea va facilita noi interpret\ri [i explor\ri ale diferitelor fa]ete
ale unei situa]ii, atât sub semnul contextului, al nevoilor, cât [i al resurselor.
Lucruri neclare, b\nuite sau nu, sau chiar negate energic pot fi clarificate, puse în
discu]ie în procesul superviz\rii. Totul se afl\ în forurile interioare ale celor doi:
supervizorul [i supervizatul se joac\, se descoper\ în procesul de supervizare,
bucurându-se de satisfac]ia unei evolu]ii profesionale comune”. (Muntean, 2007,
pp. 104 - 105) Având în vedere cele dou\ abord\ri – teoretic\ [i practic\ – rezult\
c\ profesioni[tii trebuie s\ descopere valen]ele superviz\rii precum [i beneficiile
care decurg pe aici.

Conchizând, apreciem c\ supervizarea este una din oportunit\]ile de a umple
„formele f\r\ fond” ale tranzi]iei în domeniul asisten]ei sociale. Chiar dac\ exist\
institu]ii, legisla]ie, practici, proceduri în acest domeniu, exist\ pericolul ca sensul
acestora s\ se piard\ undeva pe drum iar beneficiarul s\ nu mai fie centrul acestui
sistem. Cu riscul ca supervizorul s\ deranjeze institu]ii sau persoane, mai devreme
sau mai târziu se va ajunge la concluzia c\ f\r\ el nu se poate iar munca lui va
aduce calitate în munca de asisten]\ social\.

Rezumat

Numeroasele reforme în domeniul asisten]ei sociale, în general, al protec]iei
copilului, în special au adus Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia
Copilului ca institu]ie la o r\scruce în care înc\ î[i mai caut\ identitatea. Conform
speciali[tilor, DGASPC este cel mai important pilon al sistemului de asisten]\
social\ [i în absen]a dezvolt\rii serviciilor sociale de la nivel de comunitate,
r\mâne deocamdat\, cu mici excep]ii, singurul. În plus, aici lucreaz\ [i cei mai
mul]i [i cei mai experimenta]i speciali[ti din sistem. Cu toate acestea, repro[urile
care i se aduc institu]iei nu sunt deloc pu]ine [i este evident c\ lucrurile ar putea
s\ mearg\ mai bine la acest nivel. Consider\m c\ schimbarea nu poate veni doar
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de sus în jos ci [i de la nivelul rela]iei directe a asistentului social cu beneficiarul
loc în care profesionistul în suervizare poate g\si spa]iu de exercitare a profesiei
sale. Deorece profesionalizarea supervizorilor este abia la început, spre deosebire
de celelalte profesii care ]in de asisten]a social\, am dorit s\ afl\m ce cunosc
profesioni[tii din DGASPC despre vizare [i cum ar accepta apari]ia profesiei de
supervizor în câmpul activit\]ii lor. Pentru aceasta am intervievat persoane de la
nivel de serviciu din Direc]ie pentru c\ acestea sunt – într-o anumit\ accep]iune
a termenului – atât supervizori cât [i superviza]i fiind într-o pozi]ie care le permite
analiza în cuno[tiin]\ de cauz\.

Cuvinte cheie: supervizare, organiza]ie, Direc]ia General\ de Asisten]a So-
cial\ [i Protec]ia Copilului
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