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Consilierea `n asisten]a social\

Exigen]e ale procesului de consiliere din perspectiva
asistentului social

Consilierea se realizeaz\ ca un proces gradat de parcurgere a unei serii
de etape [i pa[i în vederea amplific\rii poten]ialului de autodeterminare a
clientului (Zastrow, 1987, p. 217).

Dup\ autorul american Charles Zastrow procesul de consiliere cu-
prinde trei principale etape v\zute din perspectiva asistentului social:

a. Constituirea rela]iei,
b. Explorarea problemei,
c. Explorarea solu]iilor alternative.

Fiec\rei dintre aceste etape îi corespund anumite cerin]e pe care con-
silierul trebuie s\ le respecte pentru reu[ita ac]iunii.

În prima etap\, cea a constituirii rela]iei consilierul trebuie s\ ]in\
cont de urm\toarele exigen]e:

– s\ între]in\ o atmosfer\ nondirectiv\, unde clientul s\ se simt\ în
siguran]\, si s\ se simt\ în stare s\-[i comunice problemele.

– s\ ob]in\ încrederea clientului c\ este o persoan\ capabil\ de a-l
în]elege [i ajuta [i c\ este dispus s\ o fac\

– s\ analizeze în mod obiectiv cele relatate de client, având mereu
reac]ii empatice fa]\ de cele relatate, f\r\ a se l\sa antrenat în izbucniri
emo]ionale. Empatia este capacitatea de a în]elege [i reflecta ceea ce
clientul spune [i simte p\strându-]i integral capacitatea de a lua decizii
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neafectat\ de tr\irile emo]ionale. Simpatia apare tot ca o împ\rt\[ire a
sentimentelor clientului dar înso]it\ de oferirea milei. Empatia este o-
rientat\ spre rezolvarea problemelor în timp ce simpatia are tendin]a de a
le prelungi. Asistentul social trebuie s\ se plaseze mereu în locul cli-
entului, s\-i în]eleag\ valorile [i presiunile la care este supus.

– s\ abordeze o atitudine nemoralizatoare întrucât asistentul social
este chemat s\ sprijine clientul, nu s\-l judece.

– s\ priveasc\ clientul ca pe un egal, întrucât înainte de orice nevoie
pe care o prezint\ clientul nostru el este om. Tratându-ne clientul cu
superioritate el nu va fi motivat s\ ne vorbeasc\ despre problemele sale.
Toate spusele asistentului, reac]iile acestuia, tonul vocii, trebuie s\ tran-
smit\ clientului mesajul c\ nivelul în]elegerii empatice a consilierului
este ridicat. Este necesar\ starea de calm, relaxare, încredere în for]ele
proprii [i în cele ale clientului.

– s\ utilizeze un vocabular adecvat puterii de în]elegere a clientului .

– s\ p\streze confiden]ialitatea celor discutate cu clientul în limitele în
care cele dezv\luite de acesta nu semnaleaz\ un pericol social grav [i
iminent, sau un pericol iminent la adresa clientului.

– este periculos s\ se realizeze consilierea cu persoane apropiate,
prieteni sau rude întrucât implicarea emo]ional\ este mai intens\ [i este
mult mai dificil de men]inut obiectivitatea necesar\ rezolv\rii problemei.

În etapa explor\rii problemei în profunzime consilierul trebuie s\ se
ghideze dup\ urm\toarele exigen]e:

Indiferent dac\ ni se pare c\ am sesizat deja fondul problemei sau nu,
etapa de explorare în profunzime a problemei trebuie realizat\ efectiv din
trei motive principale:

1. ar putea s\ existe probleme mai grave conexe cu problema în
lucru care nu au fost deja sesizate;

2. fondul problemei s\ nu-i fie înc\ clar clientului: trebuie cercetate
în profunzime reac]iile clientului fa]\ de problem\, nevoile [i a[tep-
t\rile sale reale;

3. explorarea problemei ca [i întreg lucrul de caz se face împreun\
cu clientul [i pentru client. În aceast\ a doua faz\ trebuie explorat\
problema în întreaga sa extindere: de c\t timp dureaz\?, ce cauze
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presupuse are?, ce alte cauze ar putea sta la baza ei?, ce simte
clientul despre problem\?, care este starea sa fizic\ [i emo]ional\?,
ce a întreprins deja pentru a face fa]\ problemei [i cu ce rezultate?
R\spunsurile la aceste întreb\ri vor direc]iona desf\[urarea ulte-
rioar\ a consilierii.

Chiar dac\ aria problemei a fost conturat\ pot r\mâne detalii neluate în
considera]ie ce ulterior se pot dovedi semnificative.

Dac\ problema poate fi împ\r]it\ în probleme mai mici sau în subpro-
bleme, este momentul s\ realiz\m acest lucru. Se va aborda cu prioritate
acea problem\ sau parte a problemei care apare cea mai stresant\ pentru
client în m\sura în care este abordabil\ la acest nivel al interven]iei.

Cel mai important instrument de lucru al asistentului social în lucrul
de caz îl constituie propriile sale sentimente [i percep]ii. Este imperios
necesar pentru un asistent social s\ aib\ încredere în propriile resurse [i
propria capacitate de a rezolva cazul. Nu trebuie îns\ pierdut din vedere
principiul pruden]ei profesionale care cere s\ se aib\ în vedere mereu
verificarea informa]iilor primite [i juste]ea deciziilor luate.

Când constat\m c\ s-a ajuns la o zon\ important\ a problemei sau
clientul este pe cale s\ ne relateze o problem\ major\ cu care se confrunt\,
comunicarea ulterioar\ va fi încurajat\ prin atitudini care:

– arat\ în mod nonverbal interesul pentru problema prezentat\;
– manifest\ o dinamic\ corespunz\toare a interviului în care [i pa-

uzele î[i au locul lor;
– realizeaz\ rezumarea a ceea ce clientul tocmai a relatat cu scopul

de a verifica în]elegerea exact\ a celor relatate de client, iar pe de o
alt\ parte oferirea posibilit\]ii clientului însu[i de a în]elege mai
bine ceea ce tocmai a afirmat;

– reflect\ sentimentele clientului prin fraze de genul „p\re]i agitat”,
„p\re]i deprimat” etc;

– încurajeaz\ continuarea interviului [i aprofundarea celor relatate
prin fraze de genul „Îmi pute]i spune mai multe despre aceasta?”
sau „De ce crezi c\ sim]i acest lucru?”

Întreb\rile trebuiesc puse în a[a fel încât s\ nu pun\ clientul într-o
situa]ie jenant\ sau stresant\. Când se eviden]iaz\ o limitare a clientului
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este util s\ se puncteze ulterior o calitate a acestuia pentru a nu-i diminua
respectul de sine.

Sinceritatea în rela]ia cu clientul este o condi]ie a reu[itei interven]iei.
Clientul are dreptul s\ [tie tot ce se face cu el [i pentru el.

Cea de a treia etap\ a procesului de consiliere implic\ explorarea
solu]iilor alternative, a fost tratat\ în extenso anterior.

Etapele consilierii din perspectiva clientului

Pentru a se ob]ine succesul în consiliere clientul trebuie s\ treac\
printr-o serie de etape în strâns\ leg\tur\ cu etapele interviului a[a cum
apar ele pentru asistentul social. La fiecare etap\ clientului vor  trebui s\-i
apar\ o serie de idei [i „credin]e”:

Con[tientizarea existen]ei problemei [i începutul
con[tientiz\rii dimensiunilor problemei.

În acest stadiu clientul trebuie s\ admit\ existen]a unei probleme. F\r\
aceast\ con[tientizare a existen]ei unei probleme clientului îi va lipsi
motiva]ia de a ac]iona în sensul schimb\rii. Într-o alt\ ordine de idei
neacceptarea de c\tre client a problemei ridic\ problema etic\ a po-
sibilit\]ii continu\rii interven]iei, [tiut\ fiind necesitatea respect\rii drep-
tului la autodeterminare a clientului. Tot ceea ce ne este permis s\ realiz\m
pentru client într-o astfel de situa]ie este s\ adun\m [i s\-i prezent\m
dovezi c\ problema realmente exist\.

Crearea rela]iei asistent-client

Clientul accept\ rela]ia de ajutor [i începe s\ aib\ încredere în consilier.
Aceast\ faz\ este a doua doar din perspectiv\ epistemic\. Crearea rela]iei
începe din prima faz\ a consilierii [i dureaz\ pe întreg intervalul des-
f\[ur\rii acesteia. Exist\ totu[i o perioad\ în timpul primelor interviuri în
care trebuie s\ se acorde mai mult timp aprofund\rii rela]iei dintre con-
silier [i cel consiliat.
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Motiva]ia

Clientul în]elege [i accept\ posibilitatea schimb\rii. Clientul trebuie s\
vrea s\-[i îmbun\t\]easc\ situa]ia [i s\ aib\ suficient\ motivare interioar\
de a rezista eventualelor st\ri de disconfort ce pot apare pe parcursul
procesului de schimbare. Clientul trebuie acceptat a[a cum este el, f\r\ a-
l judeca din perspectiv\ etic\ sau oricare alta [i f\r\ nici o condi]ionare. Îl
vom anun]a pe client înc\ de la început de necesitatea schimb\rii. Clientul
are nevoie din partea noastr\ de acceptare, interes, capacitatea de a-l
asculta f\r\ a-l judeca, [i credin]a sincer\ în posibilit\]ile acestuia de
schimbare. Conceptualizarea problemei - problema nu mai este privit\ ca
fiind cople[itoare ci se întrev\d câteva puncte în care schimbarea apare ca
posibil\. Se va urm\ri severitatea problemei, durata în timp a acesteia,
multiplele sale cauze [i starea interioar\ a clientului vis a vis de problem\.
Odat\ identificat domeniul problemei nu se trece direct la identificarea
strategiilor de rezolvare a acesteia. Pentru început se exploreaz\ în pro-
funzime subproblemele conexe acestei probleme, problema cea mai pre-
sant resim]it\ de client. Strategiile utilizate de consilierul care lucreaz\ cu
un client aflat în aceast\ etap\ vizeaz\ în special favorizarea comunic\rii;
rezumarea pe scurt a celor declarate de client, încurajarea clientului de a-
[i expune problema prin exprimarea nonverbal\ a interesului fa]\ de
aceasta, identificarea sentimentelor prin întreb\ri de genul „Îmi pute]i
spune ce sim]i]i vis a vis de aceast\ problem\?”, reflectarea sentimentelor
clientului a[a cum îi apar asistentului social (de exemplu, prin exprim\ri
de genul „Îmi p\re]i deprimat din cauza celor prezentate...”). O întrebare
trebuie astfel formulat\ încât r\spunsul la aceasta s\ nu-l pun\ pe client
într-o situa]ie extrem de disconfortabil\.

Explorarea strategiilor pentru rezolvare

Se schi]eaz\ planuri posibile pentru opera]ionalizarea schimb\rii. Ca-
racteristicile [i implica]iile fiec\rei alternative posibile trebuiesc analizate
temeinic [i de asemenea trebuie s\ ne asigur\m c\ au fost în]elese de
client. La acest nivel al consilierii asistentul social se afl\ în pericolul de
a-[i manipula clientul prezentându-i în extenso solu]ia considerat\ de
consilier drept cea mai adecvat\ în detrimentul celorlalte variante posibile.
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Alegerea trebuie s\-i apar]in\ întru-totul clientului [i s\ fie în cuno[tin]\
de cauz\.

Alegerea strategiei

Clientul alege dintre solu]iile întrev\zute ca posibile pe cea pe care o
consider\ acceptabil\, o aprofundeaz\ ca semnifica]ie [i se decide s\ o
aplice.

Implementarea - în urma  aplic\rii concrete a solu]iei alese încep s\
apar\ primele rezultate. În aceast\ etap\ se propun „contractele”. Cli-
entului i se cere s\ realizeze un set de sarcini în vederea schimb\rii.

Evaluarea

Clientul accept\ pe deplin strategia propus\ [i ob]ine din ce în ce mai
multe rezultate pozitive. Evaluarea vizeaz\ identificarea progreselor pe
care clientul le realizeaz\ în rezolvarea propriilor sale probleme, gradul
s\u de autodeterminare.

În asisten]a social\ contemporan\ consilierea se face din perspectiva
mai multor abord\ri teoretico-metodologice printre care: psihanaliza;
terapia adlerian\; terapia centrat\ pe client; terapia ra]ional\; analiza
tranzac]ional\; interven]ia centrat\ pe sarcin\; terapiile nondirective; so-
cioterapiile; terapiile de grup; programarea neurolingvistic\.

Aspecte metodologice privind consilierea în asisten]a
social\

Preg\tirea specific\ [i competen]\ pentru consiliere [i abilit\]i în re-
la]iile interpersonale sunt calit\]ile necesare unui consilier eficient.

Procesul de consiliere eficient impune ca asistentul social s\-[i fi
clarificat propriile valori, atitudini, convingeri, s\ în]eleag\ modul în care
aceasta ar putea s\-i afecteze munca.
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