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Cap. II. Procesul de schimbare - Obiectiv al
interven]iei specifice asisten]ei sociale

Schimbarea este un element definitoriu al vie]ii cotidiene. „Panta rei”
spune filosoful, lucrurile se schimb\, oamenii se schimb\, totul este în
continu\ mi[care, chiar dac\ suntem de acord sau este împotriva voin]ei
noastre, con[tientiz\m sau nu.

Dar ce este schimbarea, ca proces ?
Conform defini]iei regasit\ în dic]ionarul Webster, se refer\ la opera]ia

progresiv\ [i continu\, care const\ într-o serie de ac]iuni [i mi[c\ri con-
trolate, direc]ionate sistematizat spre un anume rezultat sau finalitate.

Translocând acest concept domeniului asisten]ei sociale putem s\-i
atribuim trei caracteristici importante descrise de V.Satir (Satir, V.,1972),
[i anume:

- implic\ mi[care, este dinamic [i nu static;
- nu este concentrat pe activitate ci pe continuarea acelei activit\]i;
- este mai mult o chestiune de cum decât de ce.
Pentru a în]elege aceste caracteristici trebuie s\ ad\ug\m o explica]ie,

în sensul c\ interven]ia asistentului social se bazeaz\ pe comportamentul
ce se dore[te schimbat, concentrându-se asupra pa[ilor ce trebuie urma]i
pornind de la comportamentul existent ce se transform\ în timpul pro-
cesului de ajutor prin modalit\]ile convenite de asistentul social [i client.

Procesul de schimbare, conform defini]iei, are un caracter inten]ionat.
Oamenii se schimb\ deoarece doresc acest lucru, ei au realizat datorit\
unei st\ri de criz\ sau ca rezultat al unui act de gîndire [i decizie c\ este
mai bine s\ se schimbe [i în consecin]\ se adreseaz\ profesionistului,
respectiv, asistentului social.
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În continuare, vom analiza câteva motive ale ini]ierii procesului de
schimbare, a[a cum le-a v\zut Brill (1990):

1. Oamenii se schimb\ ca rezultat al deciziilor ra]ionale, pentru a
asigura o mai mare realizare a propriei persoane [i pentru a evita durerea
[i disconfortul.

În cursul existen]ei sale, individul remarc\, c\ pattern-urile sale com-
portamentale nu sunt adecvate unor situa]ii, în care atingerea scopurilor
propuse este obstruc]ionat\ de modul în care rela]ioneaz\ cu mediul [i
dore[te s\ se perfec]ioneze pentru a înl\tura e[ecurile ce i-ar produce
insatisfac]ii [i suferin]\

2. Oamenii se schimb\ atunci când înva]\, prin primirea [i acceptarea
consecin]elor logice [i inevitabile ale propriului comportament. Odat\ cu
experien]ele dobândite, individul con[tientizeaz\, c\ un anumit tip de
comportament produce un anumit efect. Când efectul este dezirabil [i
benefic, clientul va dori s\-l repete, renun]înd la comportamentele ste-
reotipe care nu-i puteau produce aceea[i satisfac]ie, în trecut.

3. Schimbarea se produce atunci când, ca rezultat al înv\]\rii mai
multor moduri de comportare , individul provoac\ r\spunsuri diferite din
partea celorlal]i, care la rîndul lor îl determin\ s\ reac]ioneze diferit. În
orice interac]iune uman\, comportamentul subiec]ilor este influen]at de
feed-back-ul primit de la partener. Este de a[teptat ca atunci când e-
mi]\torul dezvolt\ provoc\ri complexe, receptorul s\ r\spund\ printr-o
adecvare a r\spunsurilor.

4. Schimbarea este dorit\ atunci când clien]ii dezvolt\ rela]ii în care
nevoile emo]ionale sunt satisf\cute în mod adecvat [i reac]iile de ap\rare
în aceste rela]ii nu trebuie s\ fie atât de rigide [i restrictive. Ca actor
social, individul este antrenat în diferite rela]ii (de prietenie, colegialitate,
vecin\tate, colaborare ) cu ceilal]i, fa]\ de care joac\ un anumit rol. Când
performarea rolului nu este congruent\ cu a[tept\rile celorlal]i vizavi de
rolul în cauz\ intervin mecanismele de ap\rare, discordan]e, insatisfac]ii.
Atunci, individul î[i dore[te s\ se adapteze cerin]elor rolului printr-o
schimbare adecvat\.

5. Indivizii se schimb\ atunci când li se cere s\ se adapteze la so-
licit\rile schimb\toare ale sistemului social din care fac parte. Sistemul
social ca orice realitate este supus caracterului inevitabil al schimb\rii.
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Modificarea sistemului produce modific\ri corespunz\toare la nivelul
exigen]elor proprii, în fa]a c\rora individul, pentru a nu fi exclus, este
nevoit s\ se perfec]ioneze.

6. Schimbarea este procesualizat\ atunci când indivizii au speran]a
unor recompense pentru riscul pe care [i l-au asumat pentru modificarea
comportamentului, st\rii de lucruri existente. Teoria ac]iunii sociale sus-
]ine c\ actorii sociali urm\resc prin ac]iunea lor atingerea unui scop (Co-
hen 1969). Când scopul comportamentului s\u este reprezentat de ob-
]inerea unor beneficii morale sau materiale, individul renun]\ la com-
portamentele vechi, stereotipe, înlocuindu-le în mod corespunz\tor.

7. Sistemele se schimb\ atunci când exist\ schimb\ri în p\r]ile com-
ponente [i când sunt asigurate condi]iile pentru folosirea  unor idei noi.

Determinismul schimb\rii comportamentale este complex [i se sol-
deaz\ în toate cazurile cu noi modele de func]ionare. O anumit\ parte a
personalit\]ii umane dore[te [i caut\ schimbarea, totodat\, îns\, o alt\
parte rezist\ schimb\rii, preferînd stabilitatea. De aceea, trebuie avut în
vedere faptul c\ schimbarea constituie o problem\ ce implic\ serioase
riscuri în profesiunile de ajutorare. Asistentul social nu poate fi sigur de
impactul pe care-l poate avea schimbarea asupra clientului, ]inînd cont de
ambivalen]a resim]it\ fa]\ de proces [i de reac]ia în lan] pe care o poate
produce (schimbarea produs\ într-un sistem afecteaz\, în mod inevitabil,
celelalte sisteme). Clientul trebuie s\ decid\ dac\ recompensa poten]ial\
justific\ riscurile [i perturb\rile care vor ap\rea cu siguran]\ în via]a sa.

Procesul de schimbare poate fi descris ca o desf\[urare de etape în care
aten]ia asistentului social este concentrat\ asupra diferitelor activit\]i din
momente diferite.

Într-o prezentare sistematizat\ putem eviden]ia urm\toarele faze:
1. ~nceput/intrare
2. Adunare de informa]ii [i evaluare
3. Planificare [i contractare
4. Interven]ie [i monitorizare
5. Evaluare final\.
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1. ~nceput/angajare
Deosebit de important este modul în care interac]ion\m cu clientul, la

primul contact. Acesta are anumite a[tept\ri fa]\ de proces [i de rela]ia cu
asistentul social, anumite temeri sau întreb\ri. De exemplu: „Care va fi
atitudinea/interesul asistentului social fa]\ de el/competen]a sa?”.

De asemeni, asistentul social [tie c\ mul]i clien]i vin în ultim\ instan]\
la el, când ajutorul familiei, al prietenilor a fost ineficient, c\ el este
descurajat [i poate chiar a consultat al]i speciali[ti care nu l-au ajutat îns\
s\-[i rezolve problema.

De aceea, este necesar s\ se acorde o aten]ie m\rit\ implic\rii în proces,
prin consolidarea rela]iei client-asistent social. Este momentul în care
asistentul social trebuie s\-[i foloseasc\ arta mai mult decât cuno[tin]ele,
pentru a stabili o rela]ie bazat\ pe empatie, c\ldur\, autenticitate.  De-
monstrarea unei judec\]i mature ajut\ la constituirea unui raport bazat pe
încredere [i confiden]ialitate.

Dac\ este nevoie se va uza de un timp mai îndelungat pîn\ la intrarea
în faza urm\toare dar, nu se va trece mai departe, dac\ nu s-au atins
parametrii rela]iei de ajutor.Când clientul este preg\tit, se începe procesul
de ajutor cu prima faz\: angajarea - în cadrul c\reia se vor urm\ri :

- scopul; se va discuta despre motiva]ia [i a[tept\rile clientului;
- evaluarea situa]iei; se vor analiza atât comportamentul ce se dore[te

schimbat cât [i alte informa]ii care pot contribui la o cunoa[tere cât mai
bun\ a situa]iei clientului din toate punctele de vedere.

-congruen]a dintre profilul institu]iei [i posibilitatea de a satisface
nevoile clientului. În cazul în care sarcina de lucru dep\[e[te competen]a
asistentului social acesta trebuie s\ informeze clientul cu privire la al-
ternativele posibile, s\-l direc]ioneze spre serviciul specializat.

2. Adunare de informa]ii [i evaluare
A doua faz\ este adresat\ în mod direct în]elegerii situa]iei clientului [i

a motiva]iei acestuia privind rela]ia de ajutor, plasate în timp [i spa]iu.
Adic\, asistentul social va plasa situa]ia într-un context [i în func]ie de
experien]a anterioar\ a clientului, de obiectivele imediate [i consecin]ele
pe termen lung se va orienta în ob]inerea informa]iilor. Acestea vor fi
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furnizate de c\tre client dar profesionistul este cel care direc]ioneaz\
discursul. Scopul investiga]iei este de a se ob]ine o descriere clar\ a
situa]iei cu care se confrunt\ clientul, incluzînd evenimente, tr\iri, pre-
ocup\ri, reac]ii, sentimente.

Este momentul în care asistentul social este provocat s\-[i foloseasc\
o serie de abilit\]i, ca:

 ascultarea activ\; culegerea informa]iilor poate pune profesionistul
în situa]ia de a r\mine pasiv, l\sîndu-l pe client s\ vorbeasc\, s\
furnizeze informa]ii divagînd de la obiectul  discu]iei;
 empatia; în]elegerea clientului [i administrarea feed-back-ului îl
poate determina pe acesta s\ fie sincer, deschis, s\ elimine barierele
din comunicare.
 s\-l trateze pe individ ca pe o persoan\ unic\, dar totodat\ nu
trebuie s\ uite c\, apar]inînd unui grup, clientul are tr\s\turi spe-
cifice grupului respectiv, în care este integrat ca actor social.

Informa]iile culese vor fi apoi structurate [i analizate împreun\ cu
clientul deoarece, atât el, cât [i asistentul social sunt implica]i în procesul
de ajutor [i ambii trebuie s\ în]eleag\ situa]ia-problem\ [i s\ stabileasc\
scopul interven]iei. Asistentul social interpreteaz\ datele brute pe baza
percep]iei clientului asupra situa]iei.

Termenul de evaluare este definit ca fiind procesul logic prin care
ra]ion\m, pornind de la faptele sau particularit\]ile unei situa]ii date pentru
a încerca s\ concluzion\m asupra în]elesului lor. Profesionistul este o-
bligat s\-[i foloseasc\ toate cuno[tin]ele, în aceast\ situa]ie, uzînd de cele
mai eficiente teorii explicative, precum [i în]elepciunea dobândit\ din
experien]a practic\. El nu trebuie s\ ofere o singur\ explica]ie posibil\, ci
s\ ofere evalu\ri alternative, din mai multe puncte de vedere, pentru a
capta întreaga imagine a situa]iei clientului. Explica]iile vor fi apoi a-
plicate la situa]ia concret\, pentru a vedea care dintre ele este mai adecvat\
[i, în consecin]\, va fi folosit\ ca baz\ a procesului de ajutor.

În acest moment, adunarea informa]iilor [i evaluarea interac]ioneaz\
deoarece, pe m\sur\ ce se exploreaz\ diferitele explica]ii posibile, sunt
con[tientizate domeniile în care informa]iile sunt insuficiente sau lipsesc.
Substituirea lacunelor informa]ionale duce la un alt proces de evaluare [i
elaborare a altor ipoteze.
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În esen]\, celelalte faze ale procesului vor duce la confirmarea sau
infirmarea ipotezei de la care s-a pornit. Asistentul social va avea în
vedere gradul în care clientul [i sistemul de resurse umane angajat în
proces au capacitatea de a se implica în producerea schimb\rii, care va
duce la rezolvarea problemei.

3. Planificare [i contractare
Aceast\ faz\ pune accent pe specificarea scopurilor, a strategiilor de

interven]ie [i realizarea unui plan de ac]iune ra]ional, care vor fi for-
malizate printr-un contract. Este esen]ial ca clientul s\ fie implicat activ [i
în aceast\ faz\.

Dezvoltarea planului de ac]iune reprezint\ leg\tura dintre evaluare [i
interven]ia efectiv\. Se impune o aten]ie deosebit\, deoarece cei mai mul]i
clien]i vor s\ treac\ imediat la ac]iune, ceea ce ar fi riscant în lipsa unei
planific\ri atente [i disciplinate.

Planificarea începe cu specificarea exact\ a ceea ce clientul vrea s\
realizeze. Se vor elimina aspectele mai pu]in importante, spre care el ar
dori s\ î[i concentreze aten]ia. Se va analiza, apoi impactul pe care l-ar
avea schimbarea dorit\ asupra clientului [i a mediului înconjur\tor.

Se vor stabili scopuri pe termen lung dar, totodat\, nu vor fi omise nici
cele pe termen scurt, exprimate ca [i comportamente la care trebuie s\ se
ajung\ sau ca resurse specifice ce trebuie f\cute disponibile sau ca politici
ce vor fi adoptate de c\tre client. Scopurile trebuie s\ fie concrete, tan-
gibile [i m\surabile.

Odat\ ce au fost stabilite obiectivele interven]iei, clientul [i profe-
sionistul decid strategiile necesare atingerii lor. Aceasta cere creativitate
din partea asistentului social, iar din partea clientului dorin]a de a lua în
considerare avantajele [i dezavantajele anumitor evenimente ce se pot
produce eventual. Este esen]ial ca asistentul social s\ aib\ mai multe
planuri de interven]ie [i s\ fie flexibil pentru a se adapta intereselor
clientului.

În construirea planului de interven]ie se vor specifica atent [i detaliat
fiecare ac]iune, cine o va realiza [i de ce a fost aleas\. Este important s\
se aleag\ pentru început un plan care va avea un succes imediat, s\
dezvolte ceva ce clientul poate realiza rapid încât s\ se simt\ mul]umit [i
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s\ aib\ sentimentul realiz\rii, care-l va stimula în continuarea procesului
[i printr-o implicare mai puternic\.

Contractarea este un concept relativ recent, ce vine în întîmpinarea
tuturor hot\rîrilor pe care le-au luat asistentul social [i clientul. Barker
(1987) definea contractul în asisten]a social\ ca fiind „o în]elegere scris\,
verbal\ sau implicit\, între client [i asistentul social, privind scopurile,
metodele, planificarea sau orarul [i obliga]iile mutuale ce trebuie în-
deplinite în timpul procesului de ajutor.

În ultimii ani s-a ajuns la formalizarea acestuia, contractele scrise
având ca efect înt\rirea procesului de ajutor, servind ca baz\ pentru a
furniza siguran]\, atât clientului, cât [i asistentului social. Elementele de
baz\ ale contractelor sunt similare, chiar dac\ limbajul sau formatul
acestora pot varia, indiferent dac\ se lucreaz\ la nivel de individ sau
comunitate.

Un contract ar trebui s\ cuprind\ (Egan, 1988):
 specificarea a cel mult trei probleme majore. Interven]ia trebuie
focalizat\ pe ceva, atunci când se iau în considerare mai multe
direc]ii se risc\ îndep\rtarea de ceea ce este mai important [i ac-
]iunea poate deveni steril\.
 scopuri specifice. Aten]ia asistentului social [i a clientului vor fi
îndreptate spre atingerea scopurilor care vor duce în mod implicit
la rezolvarea problemei.
 activit\]ile specifice pe care clientul le va întreprinde; Prin for-
malizarea activit\]ilor clientul va fi constrîns s\ ac]ioneze conform
planului, f\r\ a se abate atunci când intervin factori perturbatori.
 care sunt sarcinile practice ale asistentului social; Men]ionarea
sarcinilor contractuale duce la eficientizarea procesului, evitindu-
se pierderea timpului [i energiei în ac]iuni inadecvate.
 durata aproximativ\ a interven]iei. Specificarea timpului aprox-
imativ constrînge actorii procesului de ajutor s\ ac]ioneze pentru a
respecta programul impus.
 planificarea interven]iilor. Elimin\ ac]iunea haotic\ [i d\ sens [i
ordine interven]iilor.
 planificarea interviurilor. Specific\ momentul [i asigur\ con]inutul
interviurilor, func]ie de organizarea de ansamblu a procesului.
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 cine sunt cei care particip\, cei inclu[i în contract. Se define[te,
astfel, cîmpul rela]ional al clientului, persoanele care vor sus]ine
individul în reu[ita interven]iei.
 localizarea. Se alege locul întîlnirilor cu clientul, la domiciliul lui
sau în institu]ie.

În principiu, este un contract flexibil, putând fi renegociat, când e
nevoie, în cadrul eforturilor asistentului social de a realiza schimbarea.

4. Interven]ie [i monitorizare
Scopul interven]iei este de a ajuta clientul s\ se schimbe, atât în ce

prive[te comportamentul, cât [i modul de rela]ionare cu mediul încon-
jur\tor. El este cel care poart\ responsabilitatea schimb\rii, înso]it fiind
de asistentul social care îl poate ajuta, prin dou\ tipuri de ac]iuni :

 directe, care implic\ direct clientul;
 indirecte, ac]iuni intreprinse în beneficiul clientului.

Pentru a în]elege mai bine aceast\ categorisire vom aduce ca argument,
un sumar efectuat de Johnson (1989), al scopurilor ac]iunilor `ntreprinse
împreun\ cu clien]ii:

 ac]iuni intreprinse pentru a facilita dezvoltarea rela]iilor. De ex-
emplu: la nivelul rela]iei p\rinte-copil se poate interveni pentru a modifica
atitudinea mamei hiperprotectoare fa]\ de copilul ei, c\ruia îi este îngr\dit\
capacitatea de a se dezvolta independent.

 ac]iuni întreprinse în scopul de a facilita dezvoltarea în]elegerii
situa]iei de c\tre client. De exemplu: existen]a latent\ a unui conflict duce
la perturbarea rela]iei membrilor unui cuplu conjugal. Ace[tia pot nega
existen]a conflictului, ca mecanism de ap\rare, dar nu pot s\ dep\[easc\
incongruen]ele din comportamentul lor. În]elegerea situa]iei poate duce
la rezolvarea conflictului.

 ac]iuni întreprinse în procesul de planificare.
 ac]iuni întreprinse pentru a ajuta clientul s\ cunoasc\ [i s\ foloseasc\

resursele disponibile. Orientarea clientului în depistarea resurselor u-
tilizabile îl ajut\ pe acesta s\-[i dezvolte capacitatea de a-[i rezolva pro-
blemele, dac\ nu se rezolv\ de la sine prin aceast\ îmbog\]ire.

 în situa]ii de criz\.  Asistentul social îl sprijin\ emo]ional [i in-
telectual pe client, s\ dep\[easc\ momentele de criz\ ale existen]ei sale
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pentru a sprijini func]ionarea social\ a clientului. Asistentul social îl ajut\
s\ performeze rolurile pe care le joac\, ca actor social.

Serviciile indirecte, de care pot beneficia clien]ii pot fi transpuse în:
 ac]iuni legate de coordonarea serviciilor adresate clien]ilor. Când

problema clientului are o natur\ multidimensional\ [i este necesar\ ac-
cesarea diferitelor servicii, de exemplu: un b\trîn bolnav [i singur. In-
terven]ia asistentului social poate consta în: facilitarea plasamentului într-
o institu]ie, revitalizarea rela]iei cu familia, facilitarea accesului la servicii
medicale, facilitarea dezvolt\rii rela]iilor cu vecinii, descoperirea de vo-
luntari care s\ petreac\ o parte din timpul liber cu clientul, care s\-l ajute
în gospod\rie, consiliere.

 dezvoltarea [i planificarea unor programe. Vizeaz\ identificarea pro-
blemelor specifice unor categorii de persoane, a solu]iilor [i modalit\]ilor
de interven]ie [i formularea lor într-un program de ac]iune social\.

 ac]iuni desf\[urate în scopul manipul\rii mediului înconjur\tor, a-
tunci când problema individului este cauzat\ de insuficien]e ale mediului
înconjur\tor.

 ac]iuni în scopul schimb\rii unei întregi organiza]ii. Acestea au loc
atunci când scopul sau mijloacele organiza]iei nu sunt adecvate fun-
c]ion\rii cerute de destina]ia acesteia, de a fi în sprijinul indivizilor.

 militarea de c\tre asistentul social în favoarea clientului, atunci când
clientul este izolat datorit\ discrimin\rilor rasiale, religioase, etnice sau a
comportamentului sexual etc.

Oricare ar fi tipul de interven]ie, asistentul social trebuie s\ aleag\
metoda cea mai eficient\ pentru a ajuta clientul s\ se schimbe.

În func]ie de nivelul ac]iunilor acestea pot fi:
 primare - când se încearc\ prevenirea apari]iei condi]iilor care pot
produce probleme indivizilor;
 secundare - când se încearc\ prevenirea dezvolt\rii unor abuzuri
asupra clientului;
 ter]iare - când se furnizeaz\ m\surile necesare pentru a se evita o
înr\ut\]ire a situa]iei.

Practica include toate aceste tipuri de interven]ie.
Monitorizarea presupune ca asistentul social împreun\ cu clientul s\

evalueze în mod continuu succesul ac]iunilor, pentru a urm\ri în ce grad
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au fost atinse obiectivele. Profesionistul este r\spunz\tor pentru eviden]a
cursului activit\]ii, m\surînd validitatea, precizia [i eficien]a fiec\rui pas
al procesului de ajutor, pe m\sur\ ce se desf\[oar\.

Depinzând de gradul de succes în realizarea planului elaborat, asis-
tentul social poate s\ continue interven]ia sau s-o corecteze pentru a
dep\[i inadverten]ele fa]\ de planul ini]ial, dac\ se poate, dac\ nu, s\
renun]e la plan [i s\ negocieze un nou contract cu clientul. Este important
ca asistentul social s\ recunoasc\ e[ecul momentan, con[tientizînd faptul
c\ exist\ mai multe posibilit\]i pentru a ajunge la scopul dorit, împreun\
cu clientul.

5. Evaluare final\.
Faza final\ este centrat\ pe încheierea serviciilor aduse clientului [i pe

evaluarea oficial\ a tuturor eforturilor depuse. Evaluarea este important\
putând influen]a deciziile administrative ale institu]iei în care lucreaz\
asistentul social sau poate influen]a eficien]a muncii profesionistului.

Încheierea procesului de ajutor este foarte important\. Alegerea mo-
mentului presupune o aten]ie deosebit\ din partea profesionistului la fel
ca [i modalitatea în care se face. Încheierea trebuie anticipat\ în timpul
procesului de schimbare [i abordat\ în func]ie de condi]iile existente. O
reducere gradat\ a activit\]ii ajut\ la evitarea sentimentului de respingere
[i abandon. Av=nd posibilitatea de a anticipa sfâr[itul, este posibil ca
clientul s\ ias\ din aceast\ rela]ie în mod corect.

Dac\, pentru un anumit motiv, asistentul social va trebui s\ întrerup\
brusc rela]ia cu clientul, atunci el va avea în vedere men]inerea unei
rela]ii pozitive cu clientul [i s\ transfere, dac\ este posibil, cazul, unui alt
asistent social, încluzînd revizuirea cazului cu noul profesionist.

În timp ce monitorizarea ]ine eviden]a realiz\rii activit\]ilor [i a re-
zultatelor, evaluarea pune accent pe cât de folositoare sunt aceste ac]iuni.
Ea r\spunde la întreb\ri ca: „Este procesul de ajutor efectiv?”, „Interven]ia
a produs schimb\ri în situa]ia ini]ial\ a clientului?”

Asistentul social este obligat, din punct de vedere etic, s\ poat\ r\s-
punde în fa]a clientului [i s\ furnizeze cele mai bune servicii, cu putin]\.
Evaluarea f\cut\ de client îl ajut\ pe asistentul social s\ în]eleag\ cât de
eficient\ a fost presta]ia sa iar, pe primul s\ aib\ sentimentul realiz\rii
personale.

PROCESUL DE SCHIMBARE

Extras din volumul @ Zapodeanu M. (2008). Terapii
familiale si asistenta sociala a familiei. Iasi, Romania:

Lumen.
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II.1. Deprinderi utilizate în procesul de schimbare

În procesul de ajutor privind schimbarea, pentru a fi eficient, asistentul
social poate folosi o serie de deprinderi (abilit\]i). Acestea nu sunt a-
plicabile doar în acest caz, ele pot fi folosite în orice activitate a pro-
fesioni[tilor din domeniu [i de fapt presupun o sintez\, o imagine a unui
bun lucr\tor social.

Pentru a fi concre]i, vom utiliza, spre exemplificare, modelul conceput
de Schulman ( într-un studiu realizat între anii 1977-1979). Acesta re-
alizeaz\ o conexiune între deprinderile de comunicare, rela]ionare [i de
rezolvare a problemelor. Structura se va axa pe cele 4 faze ale procesului
de ajutor, bazate pe deprinderi de comunicare:

I. Faza rezonan]ei

În aceast\ faz\ asistentul social încearc\ s\-[i imagineze, la un prim
contact cu clientul, ce ar putea s\ simt\ acesta [i s\ dezvolte o empatie
preliminar\. Prin rezonan]a empatic\ cu clientul, asistentul social poate s\
se preg\teasc\ pentru reac]iile ini]iale ale acestuia [i s\-[i u[ureze intrarea
în rela]ia de ajutor.

De exemplu: clientul poate fi jenat, descurajat, s\-l priveasc\ pe a-
sistentul social ca pe ultima lui speran]\, s\ aib\ reticen]e, etc.

II. Faza de început /angajare

Asistentul social clarific\ rolurile [i serviciile pe care le poate oferi
clientului. În timpul acestei faze clientul [i profesionistul trebuie s\ ajung\
la o în]elegere sau la un contract de munc\, care vor sta la baza viitoarelor
eforturi, în lucrul cu clientul. Pentru a implica [i orienta clientul spre
procesul de ajutor, pentru a-i cî[tiga încrederea [i elimina rezisten]a, se
vor folosi urm\toarele deprinderi :

Clarificarea scopului:
Se refer\ la o simpl\ enun]are de c\tre profesionist privind scopul

general al întîlnirii dintre client [i asistentul social, scopul subiacent fiind
definirea a[tept\rilor clientului. Asistentul social ar putea spune:

Extras din volumul @ Zapodeanu M. (2008). Terapii
familiale si asistenta sociala a familiei. Iasi, Romania:

Lumen.


