BENEFICIARUL DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ÎNTRE NEVOILE SOCIALE
ŞI FURNIZAREA
SERVICIILOR SOCIALE

Asistenţa socială







Componentă a sistemului de protecţie socială
Ansamblul de măsuri, instituţii, organisme care
asigură sprijin persoanelor, grupurilor
vulnerabile, ce nu-şi pot asigura prin eforturi
proprii condiţiile necesare unui mod decent de
viaţă şi acceptat de societate
Nu obligă o contribuţie financiară din partea
beneficiarilor de asistenţă socială
Evaluarea finală a muncii asistenţiale are drept
criteriu gradul de satisfacere a trebuinţelor
beneficiarilor de asistenţă socială

Studiu de caz- judeţul Sibiu




Relaţia dintre nevoile actuale de asistenţă
socială ale beneficiarilor/ potenţialilor
beneficiari, problemele sociale majore sau grave
din sfera protecţiei/ asistenţei sociale şi
serviciile sociale furnizate la nivelul regiunilor
judeţului Sibiu
Populaţia cercetată este constituită din persoane
cu vârste de peste 18 ani, care pot fi potenţiali
beneficiari de asistenţă socială şi beneficiari de
servicii de asistenţă socială proveniţi din
grupurile vulnerabile

Întrebări de cercetare
1.

Care sunt nevoile de asistenţă socială şi
semnificaţiile acordate acestora de către
populaţia judeţului Sibiu?

2.

Care sunt principalele probleme din
sfera protecţiei şi asistenţei sociale la
nivelul judeţului Sibiu?

3.

Ce servicii sociale sunt furnizate şi
considerate ca necesare de către
persoanele care aparţin grupurilor
vulnerabile din aria judeţului Sibiu?

Aspecte metodologice






Analiza empirică se bazează pe datele culese
în urma aplicării chestionarelor şi realizării
interviurilor
Au fost aplicate 545 de chestionare şi
realizate 77 de interviuri
Eşantionarea este realizată pe baza datelor
furnizate de INS- Direcţia Judeţeană de
Statistică Sibiu referitoare la fenomenele
demografice ale judeţului Sibiu,
http://www.recensamant.ro

Concepte utilizate
Beneficiarpersoana căruia i se furnizează
beneficii de asistenţă socială
şi/sau servicii sociale

Grupul vulnerabilgrup de persoane care suportă riscul de a
fi incapabile să-şi satisfacă nevoilor
zilnice de viaţă din cauza bolii,
dizabilităţii, sărăciei, dependenţei de
droguri/ alcool sau oricărei situaţii
care pot genera vulnerabilitate
economică şi socială

Nevoia socialăansamblul de cerinţe necesare
unei persoane pentru
realizarea unor condiţii de
viaţă, în vederea asigurării
integrării sociale

Nevoia de asistenţă socialădificultatea sau situaţia problematică
resimţită de o persoană/ grup în
termeni de lipsă, insuficienţă, decalaj
între optim şi real şi care este
exprimată în cerere de intervenţie
specializată planificată pentru
rezolvarea ei (după taxonomia lui
Bradshaw în „Tratat de Asistenţă
Socială”, (2003), coord. G.Neamţu, p.
158 şi urm.)

Nevoia de asistenţă socială




Nevoile fiziologice (hrană,
îmbrăcăminte, încălţăminte şi de adăpost)
sunt deficitar asigurate datorită lipsei sau
insuficienţei resurselor financiare;
Nevoia de protecţie şi securitate este
exprimată în condiţiile de locuit, dotarea
locuinţei, stabilitatea locului de muncă.

Probleme individuale şi familiale
grave


Insuficienţa/ lipsa veniturilor- 45,04%

Principale resurse asistenţiale sunt: alocaţiile de stat pentru
copii pentru familiile cu copii din mediul rural şi ajutorul social
pentru familiile cu copii din mediul urban;
Rar se acoperă cerinţele minime de hrană, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi de adăpost


Lipsa unui loc de muncă- 38,4%



Perspective reduse de ocupare- 7,8%



Probleme de sănătate- 5, 26%



Dificultăţi de gospodărire- 3,5%

Probleme majore din sfera protecţiei
şi asistenţei sociale





Suport pentru persoanele vârstnice-22,07%
Protecţia socială a persoanelor/ familiilor săraceTensiuni/ violenţă în familie- 18,34%, cauzate de lipsa

veniturilor, lipsa unui loc de muncă, gradul de ocupare a locuinţei,
consumul de alcool şi alte cauze;


Absenteismul/ abandonul şcolar- 15,2%, cauzat de lipsa
resurselor materiale şi financiare, probleme de sănătate;14,3%
dintre copiii cu vârste între 10 şi 17 ani, ce provin din familiile
numeroase (peste 3 copii) şi din familiile monoparentale au
dificultăţi şcolare; implicarea redusă a familiei în relaţia cu şcoala




Consumul de alcool- 14,3%
Îngrijirea bolnavilor cronici- 18,02%

Tabel 1.1. Prestaţii şi servicii acordate frecvent beneficiarilor în perioada 2008 – 2009

Beneficii şi servicii sociale
Bunuri/ Prestaţii sociale

Servicii sociale

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Asistenţă şi îngrijiri medicale

Produse alimentare

Informare

Medicamente gratuite sau compensate

Consiliere socială

Produse non-alimentare

Consiliere juridică

Ajutor social

Socializare/petrecerea timpului liber

Medicamente gratuite sau compensate

Instruire şi pregătire profesională

Transportul în comun gratuit

Orientare/ calificare profesională

Regiunea
Zona
Secaşelor

Sibiu

Indemnizaţie
handicap

pentru

persoană

cu

Asistenţă şi îngrijiri medicale

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Informare

Scutire de impozite şi taxe

Consiliere socială

Tabel 1.1. Prestaţii şi servicii acordate frecvent beneficiarilor în perioada 2008 – 2009

Beneficii şi servicii sociale
Bunuri/ Prestaţii sociale

Servicii sociale

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Asistenţă şi îngrijiri medicale

Medicamente gratuite sau compensate

Ajutor pt. nevoi personale

Alocaţie familială

Informare

Ajutor social

Consiliere socială

Produse non-alimentare

Consiliere juridică

Ajutor social

Informare

Produse alimentare

Consiliere socială

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

As. psihopedagogică specială

Medicamente gratuite sau compensate

Instruire şi pregătire profesională

Indemnizaţie pentru persoană cu
handicap

Socializare/petrecerea timpului liber

Ajutor social

Informare

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Asistenţă şi îngrijiri medicale

Medicamente gratuite sau compensate

Consiliere socială

Regiunea
Valea
Hârtibaciului

Mărginimea
Sibiului

Valea Oltului

Indemnizaţie
handicap

pentru

persoană

Produse de panificaţie/lactate pentru
elevi

cu

Inserţie/reinserţie socio-profesională
Orientare/ calificare profesională

Satisfacţia beneficiarilor faţă de
serviciile sociale




37,5 % dintre beneficiari sunt
satisfăcuţi de calitatea serviciilor
primite
Motive de insatisfacţie sunt: calitatea
şi cantitatea serviciilor, dezinteresul
autorităţilor, costul ridicat al serviciilor
medicale, insuficienţa resurselor
financiare, birocraţia din sistem.

În loc de concluzii


Construirea unei reţele de servicii sociale care
să vină în întâmpinarea nevoilor sociale ale
beneficiarilor

Cele mai invocate servicii sunt: centre de zi pentru copii,
servicii educaţionale prin care să ofere ajutor în depăşirea
dificultăţilor şcolare,consiliere psihologică şi socială,suport
pentru integrare profesională;

În loc de concluzii


Accesul limitat la serviciile sociale este
reflectată şi în opiniile beneficiarilor faţă de
utilitatea serviciilor existente, unde 91,8% nu
au răspuns sau au răspuns că nu pot aprecia
utilitatea serviciilor sociale existente

cele mai frecvent menţionate sunt asistenţa şi îngrijiri
medicale, consiliere socială şi psihologică, informare,
ajutor/ sprijin pentru nevoi personale, servicii de
orientare şi calificare profesională, cursuri de instruire şi
pregătire profesională, ajutor/ sprijin pentru nevoi
personale

