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Abstract

In this paper, our intention was to provide a general presentation of professional
supervision as a new domain of social assistance in Romania. Starting from
definitions, principles, functions, the role of supervision as well as its aim in
countries with a tradition in this field, we tried to point out the following aspects:
professional supervision in the field of social assistance is necessary in Romania
as long as it may influence the quality of the social assistance services, and which
are its advantages and disadvantages? According to the materials that we studied,
we consider that supervision is for the social worker a huge opportunity for
benefiting from continuous professional training, which brings benefits both to
the organization to which he/she belongs by the increase of the efficiency of the
provided services, and to the consumer of such services too. Supervision can
undoubtedly influence the quality of the social assistance services, as the two
main actors of such process, by the relation between the supervisor – the super-
visee, bring together interpersonal features, knowledge, skills and cultural values.
All these are used for achieving the objectives aimed at during the supervision
process with the final purpose of solving the costumers’ needs.

Supervision may play the role of an acceleration factor in the development of
social assistance services, at the level and the quality provide in the countries that
accumulated a certain tradition in this field.
1 Mariana Gugeanu 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:
m_gugeanu@yahoo.com

Working together
www.asistentasociala.ro



146

REVISTA DE CERCETARE {I INTERVEN}IE SOCIAL| - VOLUMUL 24/2009

Keywords: internal supervision, external supervision, supervisors’ supervision,
goal of supervision, supervisor’s role.

Introducere

Asisten]a social\ în România a înregistrat o evolu]ie considerabil\ în anii de
dup\ ’89, constatat\ îndeosebi odat\ cu finalizarea studiilor universitare a primelor
promo]ii de asisten]i sociali. Schimb\rile din ultimii ani datorate reformei ser-
viciilor sociale au determinat o modificare a abord\rilor, punându-se accent pe
calitatea serviciilor [i profesionalismul cu care acestea sunt oferite beneficiarilor.
Unul din primele domenii în care rezultatele reformei au fost vizibile rapid, este
cel al protec]iei copilului. Odat\ cu cre[terea calit\]ii serviciilor sociale oferite
beneficiarilor, precum [i cu derularea lor în concordan]\ cu standardele existente,
se impune de asemenea asigurarea valorii acestor servicii. Astfel, realizarea
superviz\rii în asisten]a social\, reprezint\ o garan]ie a calit\]ii acestor servicii
(Cojocaru, 2004).

Supervizarea este o interven]ie profesionist\ pu]in cunoscut\ [i valorizat\ la
noi în ]ar\. Rolul s\u este recunoscut în multe ]\ri iar beneficiile sunt incon-
testabile. Ini]ial, la sfâr[itul secolului al – XIX- lea, în Statele Unite, supervizarea
a fost v\zut\ ca o activitate de supraveghere a voluntarilor care activau în diferite
organiza]ii pentru sprijinirea persoanelor defavorizate. Odat\ cu dezvoltarea asis-
ten]ei sociale pe diferite segmente, a fost con[tientizat\ nevoia dezvolt\rii super-
viz\rii ca form\ de sprijin [i de control pentru asisten]ii sociali (Cojocaru, 2005,
p.110).

Func]iile superviz\rii

Modelele de supervizare s-au schimbat de-a lungul anilor, influen]ate fiind de
teoriile despre interven]ia social\ [i despre schimbarea structurilor organiza]ionale,
de popula]iile beneficiare [i de sursele de finan]are. Supervizorii au fost con-
sidera]i ca fiind formatori, consultan]i, terapeu]i, manageri [i chiar administratori
(Cojocaru, 2005, p.110). Kadushin (1976, p.21) descrie supervizorul ca pe o
persoan\ cu rol administrativ care a primit autoritatea de a dirija, organiza [i
evalua munca lor. Supervizarea este un proces de interac]iune în care persoana
supervizat\ are un rol activ. Se bazeaz\ pe expertiza personal\ a persoanei super-
vizate. Deci, supervizarea este realizarea activit\]ii prin intermediul altor persoane.
Dificultatea supervizorului const\ în îndeplinirea unor roluri diverse care s\
sprijine persoana supervizat\ s\ munceasc\ eficient, purtând în acela[i timp r\s-
punderea pentru rezultatele [i ducerea la îndeplinire a misiunii organiza]iei.
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Kadushin (1985, p. 45), autorul a multor studii în acest domeniu, vorbe[te despre
func]ii diferite de supervizare, cum ar fi:

- supervizarea educa]ional\ – cu scopul ca persoanele supervizate s\-[i
îmbun\t\]easc\ competen]a profesional\;

- supervizarea metodologic\ – orientat\ spre client [i având ca scop modul
de gestionare a unui caz;

- supervizarea administrativ\ – transmis\ de la manageri c\tre membrii
echipei; din acest punct de vedere, supervizarea îndepline[te func]ia de
asigurare a calit\]ii serviciilor, ceea ce este atât în interesul clientului cât [i
a organiza]iei.

Aceste trei func]ii ale superviz\rii indic\ faptul c\ supervizorul este puntea de
leg\tur\, mediatorul între echipa de management [i cea de profesioni[ti. Func]iile
tradi]ionale atribuite superviz\rii au fost: administrativ\, educa]ional\ [i suportiv\.
În momente diferite accentul a fost pus pe una sau pe alta din aceste func]ii, ca
r\spuns al influen]elor interne [i externe asupra profesiei.

Ca domeniu nou de activitate în România, cunoscut\ mai mult în psihologie,
supervizarea în asisten]a social\ este mai mult decât necesar\. Nici un asistent
social nu poate lucra cu întreaga autonomie [i, în acest caz, supervizarea pro-
fesional\ este cheia procesului de echilibrare dintre autonomia profesional\ [i
responsabilitatea fa]\ de client, între etica profesional\ [i standardele ce ]in de
responsabilitatea organiza]iei.

Supervizarea este considerat\ ,,o întâlnire profesional\, desf\[urat\ într-un
cadru organizat [i negociat de p\r]i, având ca scop imediat cre[terea capacit\]ii
supervizatului de a interveni în activitatea cu clien]ii în suferin]\, p\strându-[i
profesionalismul, iar ca obiectiv de durat\, dezvoltarea profesional\ a super-
vizatului în procesul superviz\rii” (Muntean, 2007, p.76). Principalii actori în
procesul de supervizare sunt supervizorul [i supervizatul. Fiecare aduce în aceast\
rela]ie caracteristicile sale interpersonale, cuno[tin]e, abilit\]i [i valori culturale.
Procesul se desf\[oar\ ca o consiliere a supervizatului, de c\tre supervizor ce are
mai mult\ experien]\ [i eventual o formare specializat\ în acest domeniu. Astfel,
supervizarea poate fi v\zut\ ca un tip de formare profesional\ continu\ a asis-
tentului social. În acest proces al superviz\rii asistentul social vine cu un set de
a[tept\ri legate de rolul profesional. La rândul s\u, supervizorul vine cu obiective
specifice legate de cuno[tin]ele [i abilit\]ile sale, precum [i cu abilit\]i [i cuno[tin]e
pe care cel supervizat trebuie s\ le ob]in\ în urma superviz\rii pentru a deveni un
bun profesionist. În acest proces de supervizare supervizorul are o tripl\ res-
ponsabilitate (Muntean, 2007, p.76):

- fa]\ de calitatea serviciilor primite de clientul supervizatului;
- fa]\ de supervizat;
- fa]\ de institu]ia în care este angajat supervizatul.

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR



148

REVISTA DE CERCETARE {I INTERVEN}IE SOCIAL| - VOLUMUL 24/2009

Supervizarea intern\

Supervizarea intern\ se refer\ la situa]ia în care activitatea de supervizare este
realizat\ de o persoan\ din cadrul organiza]iei. Probleme ar putea ap\rea, în acest
tip de supervizare, dac\ persoana desemnat\ de]ine o func]ie de conducere în
cadrul organiza]iei (Cojocaru, 2005, p.134). Existen]a permanent\ a unui su-
pervizor în cadrul organiza]iei este costisitoare [i de cele mai multe ori nu este
recunoscut\ ca o nevoie. Supervizarea intern\ este o practic\ specific\ orga-
niza]iilor neguvernamentale, mai ales celor de origine str\in\.

Promotorii acestui tip de supervizare  au avut în vedere o seam\ de avantaje
ale acesteia (Cojocaru, 2005, p.135):

- includerea în structura organiza]iei a unei pozi]ii de supervizor este o
garan]ie a calit\]ii serviciilor oferite de institu]ie;

- func]ia educativ\ [i cea de sprijin pot fi dezvoltate, mai ales c\ supervizorul
se poate deplasa pe teren împreun\ cu supervizatul la cazurile speciale;

- supervizarea intern\ este mai accesibil\ membrilor echipei, fiind v\zut\ ca
un serviciu permanent pus la dispozi]ia acestora;

- existen]a supervizorului face ca o parte din atribu]iile managerului s\ fie
delegate supervizorului;

- existen]a unui feedback permanent legat de practica asisten]ilor sociali, a
dinamicii din câmpul social [i a nevoilor de formare face oragniza]ia mai
flexibil\ [i mai receptiv\;

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

- posibilitatea supervizorului de a cunoa[te în detaliu cazuistica, modelele
de interven]ie [i rezultatele ob]inute de fiecare asistent social în parte;

- monitorizarea permanent\ a standardelor de calitate [i a obiectivelor de
performan]\ pentru fiecare asistent social în parte.

Desigur c\ pot fi men]ionate [i dezavantaje ale superviz\rii interne, [i anume:
- costuri ridicate cu privire la plata lunar a supervizorului;
- exist\ riscul accentu\rii func]iei administrative a superviz\rii;
- are caracter obligatoriu, fiind impus\ salaria]ilor.

Supervizarea extern\

Supervizarea extern\ se refer\ la situa]ia în care organiza]ia apeleaz\ la o
persoan\ din afar\ pentru a conduce procesul de supervizare. Supervizarea extern\
poate fi confundat\ cu o [edin]\ de consiliere îns\ nu este a[a deoarece acest tip de
activitate nu este o terapie personal\. Dac\ ar fi s\ vorbim despre rolul [i scopul
superviz\rii externe, am putea spune c\, permite :
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- dezvoltarea personal\ [i profesional\ datorit\ înv\]\rii reflective;
- ajut\ la asigurarea furniz\rii unor servicii de calitate pentru clien]i;
- sus]inerea personal\ [i profesional\ în ceea ce prive[te practica în acest
domeniu;

- confruntare constructiv\, critic\  precum [i evaluarea activit\]ii practice pe
tot parcursul acestui proces;

- reflec]ie critic\ asupra activit\]ii practice (în activitatea direct\ pe care o au
clientul [i supervizatul).

Rolul supervizorului este diferit de cel al unui terapeut; supervizorul ascult\
diferit, r\spunde diferit, are responsabilit\]i diferite. Totu[i exist\ [i paralele între
terapeut [i supervizor cum ar fi poten]ialul schimb de la supervizor la cel super-
vizat [i de asemeni de la supervizat la supervizor. Acest lucru se întâmpl\ [i în
cazul terapeutului (Gregurek, 2007, p.175).

 Acest tip de supervizare extern\ se asigur\ pe baz\ de contract încheiat între
organiza]ie [i supervizor. Acest contract ,,trebuie s\ prevad\ în mod obligatoriu
confiden]ialitatea datelor ob]inute prin procesul de supervizare” (Cojocaru, 2005,
p.135). De asemenea este necesar ca supervizorul extern s\ aib\ experien]\ în
domeniul de interven]ie a asisten]ilor sociali superviza]i, îndeplinind astfel toate
func]iile superviz\rii.

Un rol important al supervizorului extern este de a dezvolta o platform\ pentru
practica reflectiv\ pentru angaja]ii de prim\ linie – manageri (Gary, 2002, p.215).
De asemenea, supervizorul ar trebui s\ îndeplineasc\ sarcini, precum:

- s\ identifice [i s\ rezolve problemele ce ]in de etica profesional\;
- s\ identifice [i s\ rezolve conflictele colegiale sau organiza]ionale.

{i în cazul superviz\rii externe se poate vorbi despre avantaje [i dezavantaje
(Cojocaru, 2005, p.135). Când se apeleaz\ la supervizarea extern\, manegerii ar
trebui s\ cunoasc\ avantajele acesteia:

- costuri sc\zute în compara]ie cu cea intern\;
- asigur\ condi]ii mai bune în ceea ce prive[te îndeplinirea func]iei te-
rapeutice;

- supervizorul extern este mai pu]in implicat în organiza]ie, mai deta[at [i
neutru, inclusiv fa]\ de cultura organiza]iei în care ac]ioneaz\;

- oportunitatea unei evalu\ri obiective a personalului supervizat;
- asisten]ii sociali pot avea o încredere mai mare în supervizor în ceea ce
prive[te informa]iile pe care i le ofer\ acestuia;

- monitorizarea permanent\ a standardelor de calitate [i a obiectivelor de
performan]\ pentru fiecare asistent social în parte.

Dezantajele acestui tip de supervizare ar putea include:
- supervizarea extern\ poate fi un serviciu temporar care nu este permanent
la dispozi]ia superviza]ilor;

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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- instabilitate crescut\ în ceea ce prive[te rela]ia organiza]iai cu supervizorul
extern, colaborarea cu acesta fiind dependent\ de sursele de finan]are;

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

- interven]ia supervizorului extern în cazul conflictelor, mai ales în situa]ii
de criz\, duce la atenuarea lor nu la prevenire.

Scopul superviz\rii este ca persoana supervizat\ s\ poat\ explora liber solu]ia
acceptabil\, s\-[i dezvolte autocunoa[terea. În aceast\ concep]ie, supervizarea
este un proces de înv\]are în care integrarea noii experien]e conduce la modificarea
schemelor cognitive existente, reac]iile emo]ionale [i comportamentale sunt res-
tructurate, creându-se astfel noi posibilit\]i de ac]iune. Rolul supervizorului este
de a conduce supervizatul în acest proces de înv\]are (Bányai, 2005, p.258).

Necesitatea superviz\rii profesionale
în activitatea de asisten]\ social\

În ]\rile cu tradi]ie, experien]a superviz\rii profesionale este de mult timp
considerat\ ca fiind cel mai important aspect al dezvolt\rii profesionale.

Datorit\ multiplelor schimb\ri ap\rute, societatea noastr\ se confrunt\ adesea
cu situa]ii diverse. Beneficiarii serviciilor de asisten]\ social\ vin cu nevoi noi, au
sisteme de valori diferite de ale noastre. Datorit\ acestor diversit\]i, serviciile de
asisten]\ social\ trebuie s\ fie foarte exigente cu valorile profesionale [i în acela[i
timp s\ respecte toate aceste diversit\]i [i s\ le fac\ fa]\. În acest sens, supervizarea
profesional\ reprezint\ [ansa unei form\ri continue a personalului, dar [i cre[terea
eficien]ei serviciilor oferite, în condi]iile schimb\rilor permanente, adaptate ne-
voilor cu care se confrunt\ acestea [i c\rora trebuie s\ le fac\ fa]\.

În asisten]a social\, rela]ia supervizor-supervizat, reprezint\ un aspect esen]ial
al superviz\rii fiind o rela]ie formal\ de lucru în care se stabilesc obiective de
înv\]are adaptate experien]ei supervizatului. Atât supervizorul cât [i supervizatul
pot folosi diverse strategii pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord.

Pe tot parcursul activit\]ii lor, asisten]ii sociali se confrunt\ cu categorii diverse
de beneficiari în diferite ipostaze [i de cele mai multe ori sunt pu[i în situa]ii
limit\ în vederea rezolv\rii multiplelor probleme ridicate de clien]i. Posibilitatea
asistentului social de a beneficia de supervizare profesional\ este mai mult decât
o nevoie, este o necesitate. Privit\ din acest punct de vedere, supervizarea pro-
fesional\ devine o real\ [ans\ de dezvoltare [i con[tientizare a celor implica]i în
aceast\ rela]ie: supervizor-supervizat. Supervizarea profesional\ nu are beneficii
doar asupra supervizatului, ci [i asupra organiza]iei [i a clientului pentru care
lucreaz\ respectiva organiza]ie. O parte a superviz\rii îi ajut\ pe cei superviza]i s\
coordoneze fluxul de informa]ii în cadrul organiza]iei. Pe de alt\ parte, cade în
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sarcina supervizatului s\ furnizeze sistemului organiza]onal informa]ii de tip
feedback. Superviza]ii ,,se pot afla în pozi]ia ce le permite s\ fac\ recomand\ri cu
privire la via]a organiza]ional\, la stilul de management, cu privire la echip\ [i la
rela]iile interpersonale, dar [i la problemele cheie pe care le întâmpin\ angaja]ii.
Acest lucru poate fi f\cut atât pe c\i formale cât [i informale: rapoarte [i statistici
anuale, cursuri de instruire în consiliere pentru manageri. Supervizarea are de
jucat aici un rol important [i poate fi consumat mult timp repetând modelele de
formare ale organiza]iei asupra problemelor pe care le-ar putea schimba” (Carroll,
1996, p.124).

Este posibil ca cei superviza]i s\ fie deseori confuzi cu privire la latura edu-
ca]ional\ a superviz\rii din cauza faptului c\ ei înva]\ tot felul de teorii [i tehnici
în detrimentul activit\]ilor practice, a laturii comunica]ionale. Supervizorul, în
acest caz, ar trebui s\ se axeze pe:

- dezvoltarea comunic\rii interpersonale, în mod special a competen]elor
conversa]ionale, a sensibilit\]ii [i încrederii în propriile lor for]e;

- înv\]area aptitudinilor manageriale - probleme  care ar trebui s\ ocupe
pozi]ii centrale în cadrul programelor de training.

Supervizarea este plasat\ la interfa]a dintre supervizat [i organiza]ie. Se [tie c\
fiecare organiza]ie are propria sa cultur\, astfel încât este de a[teptat ca unele
organiza]ii s\ sus]in\ supervizarea, altele s\ o tolereze, iar altele s\ fie deranjate de
ea.

În asisten]a social\, supervizarea este esen]ial\ ca modalitate practic\ de a
asigura servicii de calitate. Ca modalitate de lucru, supervizarea este folosit\
pentru coordonarea, sprijinirea [i formarea asisten]ilor sociali.

Lipsa superviz\rii sau o supervizare ce pune accent pe control, poate duce la o
practic\ gre[it\ în activitatea de asisten]\ social\. Trebuie s\ privim necesitatea
superviz\rii nu doar din perspectiva supervizatului ci [i din cea a clientului.

Din perspectiva clientului (Muntean, 2006, p.35), supervizarea are ca scop
promovarea [i men]inerea eticii în practica din domeniul serviciilor sociale.
Aceast\ practic\ evolueaz\ într-un registru cu punct de început în respectarea
drepturilor omului [i un punct final ce permite dezvoltarea celor mai bune practici
în abordarea clien]ilor serviciilor sociale.

Din perspectiva supervizatului, a[a cum ar\tam mai sus, supervizarea re-
prezint\, în primul rând, un tip de formare profesional\ continu\, ce asigur\ o
înv\]are permanent\ prin consiliere [i feedback, în cadrul c\reia latura educa]ional\
încurajeaz\ reflec]ia, cercetarea. Supervizarea ,,îl poate ajuta pe supervizat s\-i
în]eleag\ mai bine pe clien]i, s\ fie con[tient de propriile lor r\spunsuri, examinând
dinamica rela]iilor [i evaluând interven]iile lor” (Stevenson, 2005). Astfel, super-
vizarea ,,sprijin\ o func]ionare cu mai pu]ine frustr\ri [i îndoieli; majoritatea
acestora pot fi aduse [i clarificate în [edin]ele de supervizare. Procesul superviz\rii

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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asigur\ o permanent\ reflec]ie asupra actului clinic [i o evaluare a acestuia,
împiedicând rutinarea, c\derea în automatisme, într-un domeniu în care subiectul
este fiin]a uman\ aflat\ în nevoie” (Muntean, 2006, p.35).

Cum poate influen]a supervizarea calitatea
serviciilor din asisten]a social\?

O interven]ie de bun\ calitate în domeniul asisten]ei sociale permite o munc\
de reflec]ie în primul rând a fiec\rui profesionist din domeniu asupra lui însu[i.
Asisten]a social\ ca profesie s-a dezvoltat din multe discipline, teorii, filozofii [i
grupuri. Supervizarea în asisten]a social\ a oglindit aceast\ dezvoltare complex\
[i, deseori, schimb\rile în orientarea c\tre practica direct\ au fost reflectate de
supervizare (Kadushin, 1985, p. 22). Cadrul de baz\ al asisten]ei sociale practice
se centreaz\ pe urm\toarele credin]e: exist\ interdependen]\ între oameni, scopul
profesiei este s\ participe la diminuarea dezechilibrului dintre oameni [i mediile
lor [i, interac]iunea dintre indivizi în mediile înconjur\toare este facilitat\ prin
existen]a rela]iilor profesionale. Rela]ia de ajutor presupune în primul rând o
interac]iune între doi actori, asistent social – client, o rela]ie dominat\ mai degrab\
de o ,,tranzac]ie permanent\: informa]ii, emo]ii, afecte, schimburi, reflec]ii, ea nu
poate fi obiectivat\ decât prin lentila unui ter] [i anume, supervizorul”(Ionescu,
2006, p.3).

În ceea ce prive[te influen]a superviz\rii asupra calit\]ii serviciilor din
asisten]a social\, ar fi de un real folos elaborarea legisla]iei cu privire la super-
vizare, a unor standarde dar [i a unui statut al profesiei în acest domeniu. ,,ANPCD
sus]ine supervizarea ca un element de optimizare a calit\]ii serviciilor pentru c\
responsabilitatea privind bun\starea copilului [i a familiei lui este un atribut al
acestei institu]ii, important\ este abordarea [i viziunea strategic\. Supervizarea
este unul din elementele cheie. În standardele minime obligatorii am inclus
supervizarea ca o obliga]ie a serviciilor pentru copil [i familie [i ca un element de
garan]ie a calit\]ii”(Panait, 2006, p.6).

Crearea de servicii specializate în asisten]a social\ din ultimii ani a dus,
pe lâng\ apari]ia unei legisla]ii specifice, [i la apari]ia unor standarde în activitatea
asisten]ilor sociali. Prima necesitate a fost cea a managementului de caz, urmându-
i, sper\m, supervizarea [i rolul supervizorului din serviciile de asisten]\ social\,
cu unele accente pe supervizarea apreciativ\ (Cojocaru, 2007).

Barker (1995, pp. 371-372, apud.Cojocaru) define[te supervizarea ca un
proces administrativ [i educa]ional utilizat în agen]iile de asisten]\ social\ pentru
a sprijini asisten]ii sociali s\-[i dezvolte abilit\]ile [i s\ asigure servicii de calitate
clien]ilor. Una din func]iile superviz\rii în asisten]a social\ ne vorbe[te despre
oferirea serviciilor. Aceast\ func]ie urm\re[te (Cojocaru, 2005, p.112) asigurarea
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calit\]ii serviciilor la nivelul standardelor profesionale [i ale agen]iei, prin
evaluarea permanent\ a serviciilor oferite [i adaptarea acestora la nevoile be-
neficiarilor. Rezultatul este, în mod obligatoriu, îmbun\t\]irea serviciilor oferite
clien]ilor prin diversificarea acestora.

În ]\rile cu tradi]ie în supervizare, practica se bazeaz\ pe principii necesare
tuturor celor care activeaz\ în acest domeniu pentru a-[i atinge indicatorii de
performan]\ stabili]i. Unul din aceste principii spune c\ ,,to]i asisten]ii sociali au
nevoie de supervizare indiferent de vechime, de experien]a profesional\ în cadrul
serviciilor sociale sau de mediul de preg\tire (Cojocaru, 2005, p.113). Mergând
mai departe, alt principiu al superviz\rii ne spune c\ supervizarea este o activitate
recunoscut\ [i încurajat\ de organiza]ie. Reiese de aici clar c\ [i la noi, super-
vizarea profesional\ trebuie s\ fie recunoscut\ de organiza]ii, fie sub forma super-
viz\rii interne fie sub forma superviz\rii externe.

În cadrul superviz\rii profesionale scopul (Stevenson, 2005)  acestei ac]iuni
poate conduce la:

- cre[terea con[tientiz\rii rolurilor [i responsabilit\]ilor asisten]ilor sociali;
- încurajarea asisten]ilor sociali în vederea îndepliniriii obiectivelor pro-
fesionale ;

- cre[terea capacit\]ii de în]elegere a oamenilor, a problemelor, a situa]iilor
ap\rute;

- promovarea dezvolt\rii personale [i profesionale;
- asigurarea unui mediu pozitiv în cadrul c\ruia practica fiec\rui asistent
social s\ poat\ fi analizat\ [i revizuit\.

Supervizarea profesional\ poate fi aplicat\ în: serviciile de protec]ia copilului,
în lucru cu persoanele vârstnice, persoane cu nevoi speciale, în serviciile de
îngrijire la domiciliu, în centrele reziden]iale, în centrele de zi, în serviciile de
proba]iune dar [i a managerilor din serviciile sociale.

În institu]iile guvernamentale, supervizarea pune accentul pe func]ia admi-
nistrativ\, mai ales dac\ supervizorul de]ine o func]ie de conducere.

Organiza]iile neguvernamentale pun accentul, în cadrul procesului de super-
vizare, mai mult pe celelate dou\ func]ii [i anume pe cea educa]ional\ [i cea de
sprijin. Indiferent ce accent se pune pe func]iile superviz\rii, un lucru este sigur:
,,supervizarea e parte integrant\ a practicii asisten]ei sociale. Cerin]ele superviz\rii
afirm\ implicit calit\]ile pe care trebuie s\ le îndeplineasc\ persoana desemnat\ s\
conduc\ acest proces: experien]a în asisten]a social\, abilit\]i manageriale, studii
de specialitate”(Cojocaru, 2005, p.111).

Supervizorul este o persoan\ – resurs\ care ajut\ asistentul social s\-[i dezvolte
abilit\]ile, pe care mai apoi s\ le aplice conform regulilor stabilite. Este cel care se
asigur\ c\, în mediul profesional, supervizatul se va integra optim, c\ va desf\[ura
o activitate de calitate ce r\spunde nevoilor clien]ilor organiza]iei. Cu toate
acestea, chiar [i supervizorul are nevoie de supervizare.

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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Dac\ supervizarea în consiliere [i în diferite terapii are o istorie considerabil\,
datând chiar de la grupurile informale de discu]ie organizate de Freud, super-
vizarea supervizorilor are o istorie mult mai recent\ (Wheeler, 2000, p.279). Ne
putem pune întrebarea de ce s\ fie supervizat un supervizor. Ei bine, sesiunile de
supervizare a supervizorilor ar trebui, în primul rând, s\ r\spund\ nevoilor acestora
de a-[i îmbun\t\]i serviciile de supervizare, de a asigura calitate superviz\rii
oferite [i de a discuta cu cineva despre limitele superviz\rii oferite de ei. Pentru
prima oara, aceast\ cerin]\ ca supervizorii s\ fie superviza]i, a fost formulat\ de
c\tre Asocia]ia Britanic\ pentru consiliere, în 1996, în Codul Etic al Supervizorilor
[i a atras aten]ia asocia]iilor profesionale. ,,Supervizorii sunt responsabili s\ fac\
aranjamente pentru propria supervizare pentru a sprijini munca lor de supervizare
[i pentru a-i ajuta s\-[i dezvolte propriile competen]e”(Ciohodaru, 2008). În cadrul
acestui proces de supervizare a supervizorilor discu]iile pun accent pe aspecte
etice, limite, competen]a celor superviza]i, rela]ia client – supervizat. Prin acest
proces de supervizare se poate l\muri [i care sunt consecin]ele pentru supervizor
în cazul în care persoana supervizat\ de el ofer\ servicii clien]ilor în mod ina-
decvat, punând accent [i pe responsabilitatea supervizorului fa]\ de acel serviciu
care a fost oferit clientului.

Concluzii

Caracteristica superviz\rii, ca act educativ, reprezint\ o adaptare permanent\ a
activit\]ii asistentului social la nevoile, condi]iile [i oportunit\]ile existente. De
aceea, principiile [i practica asisten]ei sociale sunt influen]ate de supervizarea
acesteia.

Supervizarea – chiar ca domeniu nou de activitate în asisten]a social\ din ]ara
noastr\ – poate juca rolul de factor de accelerare a dezvolt\rii serviciilor la nivelul
[i calitatea celor din ]\rile în care supervizarea se practic\ de mult timp. În asisten]a
social\, supervizarea este esen]ial\ ca modalitate practic\ de a asigura calitatea
serviciilor în acest domeniu. Teoria superviz\rii, func]iile acesteia, scopul, rolurile
celor implica]i în acest proces dar [i abilit\]ile personale ale fiec\ruia pot fi
considerate importante în contextul dezvolt\rii profesionale, care trebuie s\ se
reflecte în mod pozitiv asupra beneficiarilor/clien]ilor printr-o calitate superioar\
a serviciilor oferite acestora. Supervizarea poate fi o experien]\ de înv\]are atât
pentru supervizor cât [i pentru supervizat. Este modaliatea prin care ace[ti doi
actori lucreaz\ împreun\, împart puterea acestei munci, împ\r]ind de asemenea,
în]elepciunea [i experien]a.
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