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Rezumat  Dependenţa de serviciile sociale a reprezentat în ultima perioadă o preocupare atât pentru autorităţi cât şi pentru cercetători. Pentru lucrarea de faţă s-a uzat de docu-mentarea teoretică din domeniul psihologiei sociale dar şi de documentarea legis-lativă. Teoriile dezvoltate pe baza cercetărilor asociază dependenţa de serviciile sociale cu vulnerabilitatea socială (R.Backer), cu relaţia de obligaţie acceptată sau forţată legată şi de satisfacerea nevoilor personale (Day) şi cu un fapt al vieţii sociale experimentat o perioadă mai lungă de timp. Au fost realizate clasificări ale dependenţei sociale şi au fost creionate modele de manifestare în funcţie de parti-cularităţi: tipul de beneficiar şi factorii determinanţi. Modelul francez şi cel scoţian mută accentul de pe „garantat”, pe „suport temporar”, ca Venit minim pentru Inte-grare şi ca venit suport pentru incluziune socială, fiind în spiritul politicilor socio-economice europene. Pentru Romania, în Strategia naţională privind reforma în do-meniul asistenţei sociale (2011) sunt identificate o parte dintre principalele proble-me ale sistemului de asistenţa socială pâna la sfârşitul anului 2010 şi propuse câteva soluţii pentru diminuarea dependenţei populaţiei de beneficii sociale. 
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garantat, venit minim de inserţie, indicator social de referinţă  Dezvoltarea economiei în sensul modernizării tehnologiilor în toate domeniile aduce în prim plan incapacitatea indivizilor de a se adapta din mers la standardele nou apărute. Deprofesionalizarea celor mai mulţi, rezistenţa lor pentru recalificare îi determină să îngroaşe rân-durile persoanelor aflate în dificultate. Aşa cum demonstreaza ultimele 
                                                [1] Lector universitar doctor, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, tel. 0741.263.612, ninamihaela70@yahoo.com. 
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cercetări, lipsa de interes pentru dobândirea independenţei materiale a familiilor în dificultate vine din două direcţii: una dinspre multitudinea de servicii sociale ce desfăşoară proiecte de susţinere familială, doar din perspectivă economică sau pentru prevenirea abandonului copiilor, iar alta din lipsa unor oferte tentante de locuri de muncă.[1] Când spunem tentante, ne referim la retribuţia mică pe care o oferă statul prin anga-jatorii săi, comparativ cu ajutoarele băneşti oferite prin programe de sprijin social.  
1. Teorii şi tipologii ale dependenţei sociale În literatura de specialitate, unii autori asociază dependenţa cu vul-nerabilitatea socială. Pornind de la definiţia lui R.Barker (1995:97) în care dependenţa este „starea unei persoane care se bazează pe alt indi-vid sau lucru pentru existenţa sau suport” şi definiţiile lui Bourgeois şi Nizet (1995) care văd „dependenţa în relaţie cu puterea”, se conturează ideea că orice individ are o serie de nevoi care trebuie satisfăcute prin intermediul unor resurse. Aceste resurse devin, în percepţia indivizilor, mijloace pentru satisfacerea nevoilor care, la rândul lor devin scopuri. Astfel, vulnerabilitatea poate crea condiţii de dependenţă (Barker 1995; Bourgeois şi Nizet 1995 apud Cojocaru 2004:657-658). Mălina Voicu, în Dicţionarul de sărăcie descrie dependenţa socială din perspectiva mai multor autori. A. Memmi (1984) defineşte depen-

denţa ca fiind „relaţia dintre un individ şi un obiect, fiinţă umană, grup de persoane sau instituţie, relaţie reală sau imaginară, care implică o obligaţie mai mult sau mai puţin acceptată din partea acestora din urmă şi care este legată de satisfacerea nevoilor persoanei. Un alt autor care a făcut studii asupra dependenţei este B. Day (1992), care defineşte de-pendenţa ca „fapt al vieţii sociale sau personale experimentat de orice persoană în anumite momente ale vieţii, care este însă experimentat 
                                                [1] Cf. Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 3.03.2011: 7, la sfârsitul anului 2010 se acordau, in România, un număr de 202 drepturi de natură socială. 
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pentru perioade mai lungi de timp sau chiar pentru toată viaţa de anumite persoane” (Day, 1992 apud Voicu, 1999). Acesta distinge două tipuri de dependenţă: 
• dependenţa de timp, care se referă la timpul acordat anumitor acti-vităţi şi  • dependenţa financiară, legată de bani sau resurse materiale primite. Concluzionând, acesta remarcă faptul că dependenţa faţă de stat include ambele tipuri de dependenţă. Titmuss (1963) este printre primii care face o clasificare a tipurilor de dependenţă din perspectiva cauzalităţii. Acesta identifică: • dependenţa naturală – dependenţa copiilor faţă de părinţi sau dependenţa bătrânilor; • dependenţa produsă de incapacitate şi boli fizice şi psihologice; • dependenţa determinată de factori sociali şi culturali – şomaj, pen-sionare obligatorie, blocarea intrării pe piaţa muncii a tinerilor. Adepţi ai acestor teorii, în 1998, Goodin şi Schmidt propun termenii de dependenţă necriticabilă (naturală) şi dependenţa criticabilă (nena-turală). Dacă dependenţa necriticabilă face referire la o dependenţă naturală, de tipul propus şi de Titmuss, la care autorii exemplifică prin dependenţa din cadrul familiei dintre părinţi şi copii, pentru depen-denţa criticabilă, aceştia se referă la dependenţa persoanelor faţă de serviciile de protecţie socială. Critica acestui tip de dependenţă are la bază două motivaţii: • faptul că beneficiarii de servicii sociale solicită sprijin nejustificat (fără a avea nevoie); • când dependenţa lor este de tip voluntar. Desigur că au apărut critici asupra teoriilor dependenţei sociale, liberalii şi conservatorii arătându-şi îngrijorarea faţă de faptul că bene-ficiile sociale oferite săracilor produc efecte asupra motivaţiei şi com-portamentului, stimulând nemunca şi scăderea capacităţii de muncă, prin deprofesionalizare. Alţi critici adaugă acestor avertismente, pasi-vitatea beneficiarilor şi pericolul apariţiei unei „culturi a dependenţei” (Goodin & Schmidt apud. Voicu, 1999). 
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Putem evidenţia dependenţa de serviciile sociale ca modalitate de supravieţuire a familiilor aflate în dificultate, ca efect advers al politi-cilor de protecţie sociale. În acest context, sunt cuprinse atât latura psi-hologică, cât şi cea educaţional-comportamentală. Când susţinem aceste aspecte, ne referim la persoană-familie asistată social şi neimplicată corespunzător în procesul de suport. Astfel, odată ce clientul asistat social nu are de îndeplinit sarcini sau nu le îndeplineşte cu seriozitate (sau în totalitate), mecanismele de supravieţuire independentă sunt diminuate. De aici lipsa de motivaţie pentru implicare şi dezvoltare pro-fesională în contextul social. Dacă perioada de dependenţă faţă de ser-viciile sociale este destul de amplă ca timp, putem să observăm impli-caţiile pe care le exercită asupra întregii familii. Este vorba de transmi-terea unor noi valori, în interiorul familiei. Aceste valori promovează dezvoltarea indivizilor ca dependenţi de serviciile sociale, viitori inadaptaţi la un sistem dur, competitiv, în noua societate. Rezultă de aici alt aspect legat de efectele adverse ale politicilor sociale şi anume cel legat de reproducţia culturală[1] care se realizează pe fondul depen-denţei de serviciile sociale (Bourdieu şi Passeron, 1977:290). Pericolul rezidă din faptul că asistarea socială apare ca normalitate, în sensul că se confundă sau se întrepătrunde imaginea asistatului social ca nevoie justificată, reală cu imaginea asistatului social profitor. Acesta din urmă îşi aranjează situaţia generală în funcţie de obiectivele proiectelor des-făşurate în asistenţă socială (Mihalache, 2005). 
2. Modele teoretice explicative pentru dependenţa de 

beneficiile sociale Bane şi Ellwood (1994) identifică trei modele teoretice ale depen-denţei de beneficiile sociale. Avem astfel: 
A. Modelul alegerii raţionale: se referă la opţiunea pe care o face beneficiarul pentru un anumit beneficiu social, dar şi opţiunea pentru 

                                                [1] Reproducţia culturală este în concepţia lui Bourdieu „procesul prin care cultura este reprodusă de-a lungul generaţiilor prin influenţa socializatoare a unor instituţii majore”. 
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durata de timp pentru care doreşte suport. Pentru acest model, opţiu-nea pentru beneficiile sociale este justificată de diferenţa prea mică dintre nivelul beneficiilor şi nivelul salariului obţinut prin muncă. 
B. Modelul aşteptărilor: are la bază o relaţie triunghiulară între încre-derea în sine, sentimentul de control şi rezultatele obţinute. Pornind de la faptul că eşecurile determină pierderea încrederii în sine, dar şi scă-derea motivaţiei de a încerca şi altceva/ din nou, se pierde sentimen-tului de control şi apare suspiciunea dependenţei de serviciile sociale. Acest model include prezicerea de recidivă a persoanei, deoarece unii beneficiari se tot întorc la beneficiile sociale, nereuşind să dobândească controlul asupra vieţii lor. 
C. Modelul cultural: are la bază teoriile culturii sărăciei şi a subclasei săracilor (underclass). Acest model se referă la grupurile de indivizi care împărtăşesc valori, norme, atitudini diferite de contextul social arondat normalităţii. În plus, aceste grupuri sunt izolate spaţio-geo-grafic, dezvoltând comportamente deviante sau/şi delincvente precum şi dependenţa faţă de beneficii publice. Conform acestui model, cei care au crescut în interiorul unei astfel de culturi au tendinţa să accentueze rolul transmiterii intergeneraţionale, atât în perpetuarea sărăciei, cât şi dependenţa faţă de stat. Georgeta Ghebrea descria un sindrom al sărăciei care se referă la un ciclu al sărăciei determinat de cauze socio-culturale mai profunde, ciclu care se reproduce de la o generaţie la alta. Face o comparaţie între o familie de săraci care experimentează o stare permanentă de sărăcie (numită mizerie) şi care poate beneficia lunar de o sumă comparabilă cu cea a unei familii de muncitori. Acea sumă va fi utilizată într-un mod diferit de cele două familii datorită stilului specific de viaţă al fiecărei familii. Astfel, săracul onorabil îşi va chibzui întreaga sumă până la următoarele venituri, luînd în calcul nevoile de supravieţuire şi dez-voltare a gospodăriei, iar săracul profitor va cheltui în funcţie de alte imperative, dirijate de stilul de viaţă dezvoltat – „se poate ca o aseme-nea familie să cheltuie toate veniturile într-o singură zi pe alcool, tutun podoabe, mâncare scumpă” etc. (Ghebrea 1998:103). 
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3. Factori determinanţi ai depedenţei Literatura de specialitate a evidenţiat, pentru dependenţa de bene-ficiile şi serviciile sociale, câteva explicaţii privind durata şi factorii care 
o influenţează. În ceea ce priveşte durata dependenţei de serviciile sociale, Bane şi Elwood (1994) au stabilit trei categorii de beneficiari: 

a. Beneficiari pe termen scurt – sunt beneficiarii care reuşesc să depă-şească situaţia de criză şi să se reechilibreze prin sprijinul şi intervenţia asistenţei sociale sau cei care nu sunt mulţumiţi de ofertele asistenţei sociale; 
b. Beneficiari pe termen lung – sunt beneficiarii care nu deţin resurse personale de dezvoltare şi îngrijire (copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice, familii monoparentale), dar şi persoane care nu pot sau nu vor să părăsească sistemul de asistenţă socială din diverse motive;[1] 
c. Beneficiarii ciclici – sunt beneficiarii care, deşi încearcă să se des-curce singuri, nu-şi pot menţine prea mult independenţa financiară şi revin la serviciile sociale (Bane şi Elwood apud.Voicu 1999). Autorii avertizează asupra faptului că unii dintre beneficiarii ciclici sunt confundaţi cu beneficiarii de lungă durată, diferenţa dintre ei fiind dată de motivaţia lor. În ceea ce priveşte factorii care contribuie sau influenţează depen-denţa de serviciile sociale, aceştia pot fi: 
a. Condiţiile existente pe piaţa muncii. Putem enumera aici şomajul de lungă durată, inflaţia diplomelor, locuri de muncă incerte şi puţin plă-tite, lipsa şanselor de promovare, insatisfacţia muncii, supraîncărcarea fişei postului, şantajul ierarhic-profesional, sclavia mascată (salarii foarte mici în raport cu munca şi timpul prestat), tineri absolvenţi sau fără experienţă etc. Toate acestea asociate cu deficienţe ale sistemului de asigurări favorizează atât declinul bugetelor asistenţei sociale, cât şi dependenţa de asistenţa socială. 

                                                [1] Motivele pentru care beneficiarii pe termen lung nu vor sau nu doresc să iasă din sistemul de protecţie se regăsesc în factorii care influenţează durata dependenţei de serviciile sociale. 
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b. Numărul şi nivelul beneficiilor oferite – se referă la faptul că nivelul beneficiilor oferite este foarte apropiat de cel al unei minime salarizări, motiv pentru care este descurajată munca şi dependenţa socială. O ana-liză comparativă a acestor beneficii între diferite state a dus la concluzia că acolo unde statul oferă mai multe alternative pentru angajare şi un control social mai bun, în condiţiile în care nivelul beneficiilor sociale este destul de ridicat, nu se înregistrează prea multe persoane depen-dente de servicii sociale. 
c. Educaţia şi experienţa în muncă. Studiile realizate referitoare la educaţie şi experienţa în muncă au adeverit faptul că un nivel educa-ţional ridicat influenţează durata şi chiar accesarea serviciilor de asis-tenţă socială. Persoanele care au un nivel educaţional ridicat recurg nu-mai pentru situaţii de criză considerate accidentale la serviciile de asis-tenţă socială, iar dacă acestui nivel educaţional i se adaugă şi experienţa profesională, şansele ca aceste persoane să dezvolte dependenţă de ser-vicii sociale este aproape nulă. Pe de altă parte, studiile au arătat că nivelul scăzut de educaţie combinat cu experienţă întreruptă creşte considerabil dependenţa de serviciile sociale. 
d. Boala şi handicapul. Studiile privind dependenţa persoanelor bol-nave şi cu handicap au demonstrat că există multe şanse ca aceste persoane să dezvolte dependenţă de servicii sociale-şi este de aşteptat. 
e. Familiile monoparentale sau reconstruite. În ultimii ani s-a pus serios problema dependenţei familiei monoparentale de serviciile sociale, privind două direcţii: obţinerea nivelului economic optim al familiei şi supravegherea copiilor. 
4. Costurile beneficiilor sociale Un paradox al dependenţei de serviciile sociale îl reprezintă con-

strângerea pe care o resimt beneficiarii în accesarea serviciilor de asis-tenţă socială. D. Hartley şi P. Gooby (1992) descriu două tipuri de cos-turi impuse pentru primirea de servicii sociale: 
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• Preţul impus de system – preţ care stabileşte nivelul de deprivare pentru eligibilitate la care se adaugă completarea unor fişe stânjeni-toare sau formulare prea lungi şi prea multe; • Preţul birocratic – se referă la obţinerea cu greutate a informaţiilor necesare pentru accesarea unor servicii la care se adaugă atitudinea ostilă a angajaţilor sistemului (Hartley, Taylor-Gooby 1992).  Există anumite dificultăţi în adaptarea membrilor familiei asistate social după încetarea sprijinului oferit de politicile de protecţie socială. Cu alte cuvinte, clienţii pot sau nu să evalueze singuri eficacitatea şi utilitatea ajutorului de care au beneficiat, aceasta presupunând înţele-gerea rolurilor ce le revin precum şi participarea lor directă la procesul de sprijin. Dacă asistaţii sociali se detaşează uşor de serviciile sociale şi le consideră utile în situaţiile de criză, înţelegând finalitatea politicilor de suport, înseamnă că şi-au recăpătat independenţa, iar procesul de ajutor a fost util şi înţeles. Dacă însă asistaţii sociali au temeri în ceea ce priveşte finalitatea procesului de ajutor, percepând acest lucru ca o pierdere sau ca o nedreptate, pot fi suspectaţi că ar fi dependenţi de serviciile sociale. Pericolul rezidă din aceea că dependenţa socială ar putea deveni o valoare transgeneraţională, de la părinţi la copii.  
5. Dependenţa săracilor de venitul minim garantat  Ajutorul social a fost şi este încă asociat cu dependenţa de asistenţa socială, reprezentând o idee controversată a politicilor de protecţie socială. Unii autori consideră că „a trăi din ajutorul social reprezintă o sursă jenantă..., iar cei mai mulţi oameni care se află într-o astfel de postură probabil că fac eforturi susţinute să depăşească această situaţie” (Giddens 2000:301). Carol Walker (1994) consideră că a trăi din ajutorul social nu este deloc o opţiune facilă, iar cercetarea pe care o face scoate în evidenţă faptul că odată ce au început să trăiască din ajutorul social, şomerii au cunoscut o deteriorare a nivelului de trai, ceea ce nu ar justifica dependenţa de serviciile sociale. Există totuşi un paradox în dependenţa de serviciile sociale, pe care autoarea îl justifică prin inexistenţa altor alternative. 
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Ca răspuns la aceste provocări, Daniel Friedlander şi Garry Burtless (1994) au analizat patru programe de încurajare a celor ce beneficiază de ajutor social pentru încadrare în muncă şi au fost de acord că aceste programe guvernamentale sunt utile, găsind benefic ajutorul social. Împreună cu alţi analişti au convenit însă că trebuie impuse nişte condiţii mai drastice pentru alocarea lui în bani şi care militează pentru reducerea sau suspendarea ajutoarelor sociale. Astfel, dacă o familie monoparentală este sprijinită pe o perioadă de timp, iar în această perioadă familia produce situaţii noi (ipoteci, nasterea altor copii, con-sum de alcool/droguri) pentru a putea solicita în continuare sprijinul social, aceasta va fi considerată direct responsabilă de situaţiile de risc create şi i se vor retrage ajutoarele sociale. Ideea nu a fost îmbrăţişată de toţi analiştii, lăsând loc la controverse care aduc în discuţie transfor-marea asistării sociale în fenomene delincventiale. Desigur, ar fi în avantajul reducerii dependenţei de servicii sociale formularea unor scheme constrângătoare care să încurajeze căutarea muncii plătite (Giddens 2000:300-302). Pentru toţi analiştii pro şi contra, îngrijorarea este dată de atitudinea pasivă a celor care beneficiază de ajutorul social. În România, ajutorul social a apărut în 1995 (Legea 67/1995), ca o politică socială în sprijinul celor cu venituri scăzute sau fără venituri şi care nu deţin suprafeţe de teren care să le poată asigura subzistenţa. Ulterior, Legea venitului minim garantat, numărul 416/2010 este modi-ficată şi completată prin Legea 276/2010 şi stipulează acordarea veni-tului minim garantat ca formă de protecţie a celor mai vulnerabile cate-
gorii ale populaţiei[1]. Venitul minim garantat (VMG) reprezintă o moda-litate de promovare a incluziunii sociale şi a diminuării sărăciei. Există diferenţe semnificative între mediul urban şi cel rural în percepţia acestui tip de sprijin. Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că, pen-tru mediul urban, prestarea muncilor în folosul comunităţii a fost percepută ca o obligaţie faţă de suma primită prin VMG, iar în mediul rural se consideră că muncile prestate în folosul comunităţilor nu cores-
                                                [1] În M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010 a fost publicată Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
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pund nevoilor reale comunitare pentru că „acele activităţi s-ar fi realizat oricum” (Ilie 2003). Pe lângă situaţiile de succes înregistrate în alocarea VMG pentru diminuarea excluziunii sociale sunt identificate şi aspecte adverse ale atribuirii VMG. Acestea se referă la faptul că nu se ţine cont de calificarea beneficiarilor în implicarea activităţilor comunitare recu-noscute ca fiind necesare. De obicei se pune accentul pe curăţenia şi întreţinerea drumurilor, parcurilor. Nu sunt antrenaţi beneficiarii VMG în activităţi de renovare sau reconstrucţie a instituţiilor publice. La mun-cile prestate se adaugă stigma asociată cu obţinerea VMG. Astfel, imaginea unui beneficiar este de obicei una cu o conotaţie negativă, de profitor sau de leneş. În afară de faptul că acest tip de ajutor social foarte mic vizează suplimentarea veniturilor unor familii, VMG are şi o componentă socială, prin compensarea cu munci în folosul comunităţii pentru a nu rupe relaţiile dintre individ şi societate. Scopul acestei mă-suri este acela de a oferi individului posibilitatea integrării în comu-nitate, dar şi de a responsabiliza individul pentru propria bunăstare. Ajutoarele sociale pot varia în funcţie de sumele pe care beneficiarul le-ar putea dobândi din alte surse (alocaţiile pentru copii, comercializa-rea de produse agricole, munci plătite cu ziua). În zona Moldovei, o zi de muncă poate ajunge la 50 lei/zi. Unele primării sunt secătuite de acordarea ajutoarelor sociale cunos-cute ca Venit Minim Garantat prin Legea 416/2001. Persoanele care ridică acest tip de ajutor social sunt numiţi VMGişti, această etichetă arătând şi dependenţa faţă de serviciile sociale[1]. Raportul Băncii Mondiale din 2008 privind acordarea venitului minim garantat priveşte pozitiv cadrul legislativ de acordare a VMG şi este de acord că urmăreşte unele modele europene, dar sunt probleme 
                                                [1] Ziarul Gândul din 19.08.2009, declaraţia ministrului muncii Paul Păcuraru: „Unul din doi români primesc ajutor social... Cu toate acestea nu suntem un popor de asistaţi sociali, pentru că un număr de 6 mil. reprezintă alocaţiile pentru copii”. Declaraţia Primarului Oraşului Boto-şani/Cătălin Flutur/19.08.2008 – „Nu mi se pare corect ca unii dintre cei cu statut de asistat social să meargă cu Mercedesul, să ia oala cu mâncare sau să aibă la casă tâmplărie de alumi-niu… VMG se dă pentru nişte puturoşi care nu vor să muncească atunci când li se dă un loc de muncă”. 
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în ceea ce priveşte nivelul minim garantat. Problemele au apărut visavis de modalităţile de finanţare, deoarece resursele statului au fost consu-mate, iar resursele interne, locale au fost foarte puţine sau deloc. Astfel, pentru anul 2009, nivelul minim garantat reprezintă doar 18 procente din salarul minim, faţă de 29 procente din salarul minim pe 2004. Aceste cifre indică faptul că venitul minim garantat acoperă doar 35 procente din volumul necesar cheltuielilor de bază. Raportul arată că nivelul minim garantat este cu 25 procente mai scăzut decât indicele internaţional de sărăcie (2$/zi) utilizat pentru ţări mai puţin dezvoltate decât România. La familiile cu peste patru membri, acest indice este şi mai scăzut: 1,25$/zi.[1] Ca răspuns la raportul Băncii Mondiale, au fost aprobate noile cuantumuri pentru alocarea VMG.[2] 
 

Fig.1 . Beneficiari de Venitul minim garantat, în Regiunea N-E  

 
Sursa: Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială Regiunea N-E, 2010 

                                                [1] www.insse.ro/cms/rw/resource/strategia_dedezv.pdf?download=true, Ancheta Bugetului 
pe Gospodărie, 2009 [2] Noile cuantumuri propuse pentru VMG (Venit Minim Garantat) în 2009 valabile şi pentru 2012, sunt: 125 lei /1pers., 225 lei/2 pers., 313 lei/3 pers., 390 lei/4 pers., 462 lei/5 pers., +31 lei pentru fiecare persoană în plus.  
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În ceea ce priveşte judeţele Regiunii de Nord-Est a României, numă-rul de persoane care au solicitat adeverinţe de la agenţiile judeţene pen-tru ocuparea forţei de muncă (AJOFM-uri) pentru a beneficia de veni-tului minim garantat este în scădere. În Suceava şi Iaşi se observă o scă-dere a numărului total de adeverinţe eliberate în 2007, comparativ cu cele din anul anterior: 3902 faţă de 4094 în judeţul Suceava, respectiv 35557 faţă de 438345 în judeţul Iaşi.[1] Înaintea campaniei electorale din anul 2009, un redactor de la o publicatie ieşeana relatează o vizită în comunele din împrejurimile Iaşu-lui (Buşaga 2009), evidenţiind, în urma discuţiei cu membrii comu-nităţilor vizitate, câteva situaţii referitoare la venitul minim garantat (VMG): • VMG contra voturi – se referă la oferirea acestor ajutoare băneşti în preajma alegerilor electorale ca stimulent/condiţionare pentru partici-parea populaţiei la vot. De altfel circula ideea că VMG reprezintă o invenţie electorală prin faptul că banii apar miraculos exact în perioada alegerilor. 
• Pelerinaj la crâşme – magazine şi baruri în apropierea primăriilor. Patronii nu se plâng de criză, ei vând pe datorie, pe caiet, dar mai mult la bar decât la magazin. Scadenţa la datoriile acumulate se face în ziua plăţii VMG. • Băutură pe caiet până la ajutorul social – vmg-iştii sunt clienţi cunoscuţi ai barurilor din comune/sate, iar patronii sunt nevoiţi să le sisteze servirea dacă depăşesc valoarea ajutorului primit. Atunci asista-ţii sociali se duc la mai multe baruri unde au conturi istorice deschise pe caiet. Ei nu găsesc nimic rău în a bea o bere în aşteptarea ajutorului social. • Trăieşti bine dacă primeşti VMG – în ziua de plată a ajutorului social, aglomeraţia din magazine şi baruri comunale este mare. Beneficiarii se 

                                                [1] Planul regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială, 2009-2011, Regiunea N-E, PRAOIS 2009-2011, FSE – POS DRU/10/3.3/S/7, Proiect Cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resusrselor Umane 2007-2013. Datele sunt furnizate de AJOFM-uri din Regiunea de N-E şi reprezintă nr. total adeverinţe nou eliberate şi reînnoite eliberate în cursul celor 12 luni ale anului. 
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vaită că sunt prea săraci şi nu îi crede nimeni, iar ajutorul social este prea mic. • Munca dăunează grav... băuturii – pentru ajutorul social toţi benefi-ciarii ar trebui să presteze 72 de ore în folosul comunităţii, regulă stabilită prin lege. • Nu-mi rămâne decât să mă apuc de furat – faptul că plăţile ajutoru-lui social întârzie, determină îngrijorare şi nervozitate în rândul bene-ficiarilor, majoritatea dependenţi de această unică sursă de venit. Aceştia vin zilnic la primării, în speranţa că vor avea noroc să ia bani. Ameninţă şi fac scandal, recurg la şantaj emoţional şi invocă activităţile ilicite. Unii sunt bolnavi şi nu pot munci, dar nu exclud ideea ca ar putea fura, aşa cum fac şi consătenii lor. • Afaceri pe ajutor social – în ziua programată pentru distribuirea ajutorului social oamenii se adună pentru unele mici schimburi sau vânzări directe chiar în faţa primăriilor, considerând o oportunitate această zi de plăţi. Alvin Schoor (1986) este de părere că politicile antisărăcie axate pe suplimentarea veniturilor săracilor au o eficienţă redusă, sunt mari con-sumatoare de resurse şi determină frustrarea celorlalte categorii de populaţie. La toate acestea se adaugă hiperbirocraţia administraţiei de stat şi ea la rândul ei consumatoare de resurse economice. Autorul adu-ce ca exemplu, programul War on Poverty, derulat în SUA, în anii 1964, în care suma apreciată ca suficientă pentru completarea veniturilor săracilor a fost depăşită cu 3 miliarde de dolari. Problema adevărată apare în contextul în care populaţia săracă nu este aptă de muncă, iar aici trebuie să intervină politicile sociale. De altfel, ideea pe care o lan-sează Alvin Schoor (1986) se referă la faptul că „o politică antisărăcie foarte activă poate genera frustrarea celorlate categorii de populaţie. Acestea vor percepe dirijarea resurselor către săraci ca un atentat ca la propriul buzunar” (Ghebrea 1998:105).  
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6. Modele practice europene pentru diminuarea de-
pendenţei de serviciile sociale  

Modelul francez al venitului minim garantat prezentat de Andrey Tretyak la un workshop pe tema incluziunii sociale şi a luptei împotriva sărăciei în regiunea de Nord-Est a României[1] descrie efectele alocării acestuia în timp, dar şi încercările de modificare a condiţiilor. Istoria VMG începe în Franţa în anul 1956, când persoanele inapte de muncă erau sprijinite cu această formă de venit, după modelul lui Bismark, pe baza contribuţiei din salariu. După al doilea război mondial, primeau VMG cei cu pensie pentru dizabilităţi. În anul 1970, 30% din pensionari trăiau sub limita sărăciei, iar în 2001 rata acestora se reducea la 4%, datorită creşterii cuantumului VMG. Din 1975 creşte numărul familiilor monoparentale, care devine o altă categorie de beneficiari ai VMG. Se adaugă şomerii pe termen lung, deţinuţii, ceea ce duce la revizuirea politicilor şi condiţiilor de alocare a acestui tip de sprijin social. Din 1988, apare Planul VMG pentru toţi (Venitul Minim pentru Integrare), pentru persoanele de peste 25 de ani aflate în şomaj pe termen lung. Acordarea VMG pentru toate aceste categorii de persoane aflate mai mult sau mai puţin în dificultate s-a dovedit a fi prea puţin satisfă-cătoare pentru Franţa, astfel că în 2008 se impun nişte condiţii pentru beneficiarii apţi de muncă primitori de VMG. Analizele arătau faptul că deşi cuantumul acestui sprijin material era mic, nu s-a constatat o scădere a numărului de beneficiari, aceştia trăind o perioadă foarte lungă de timp sub limita sărăciei, nefiind stimulaţi în nici un fel pentru a-şi găsi venituri salariale. A fost considerată o capcană a sărăcie, care nu-i stimula pe oameni să-şi vadă de viaţa lor, să aibă aspiraţii şi să fie preocupati de autodezvoltare. Din 2008 apare o politică nouă de încurajare a celor ce reuşesc să se încadreze în muncă, statul menţinând o parte a VMG pe durata angajării. Metoda s-a dovedit a fi încurajatoare 
                                                [1] Workshop on Social Inclusion and Fight against Poverty in the North-East region of Romania, RTP 41274, întâlnire organizată în România de Tehnical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission în cooperare cu Universitatea „P. Andrei” Iaşi, în perioada 3-4 iunie 2010. 
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atât pentru stat, cât şi pentru beneficiari. De-a lungul timpului acest tip de ajutor a diminuat serios bugetul statului şi a crescut numărul de asistaţi sociali până la 62%, ceea ce adus la revizuirea obiectivelor Agendei Franţei pentru viitor:este mai importantă autoincluziunea socială decât politicile de protecţie socială monetară. Astfel, în toate deciziile ce privesc incluziunea socială acest obiectiv apare ca un filtru. Se menţine principiul solidarităţii sociale, dar stimulând foarte mult acţiunile parteneriatelor de la nivel instituţional la cel individual. 
 
Modelul scoţian cu privire la venitul minim garantat La aceeaşi întâlnire, Mr.Alan Milson, manager al Departamentului de Educaţie a Regiunii de Nord a Scoţiei a prezentat o explicaţie simplă a 

conceptelor excluziune-incluziune. Astfel, dacă excluziunea este proble-ma, atunci incluziunea este rezolvarea problemei. Concepţia scoţienilor pleacă de la această simplă explicaţie, astfel că ei se focalizează pe rezolvarea practică de diminuare a excluziunii sociale şi de creare de politici pentru incluziune sociala. De altfel, ei consideră că politicile pentru excluşi sociali aduc grave prejudicii imaginii şi stimei de sine a celor mai puţin favorizaţi fiind totodata o abordare discriminatorie faţă de aceştia. Se militează pentru parteneriate de lungă durată între anga-jaţi şi angajatori, locul de muncă fiind o a doua familie. De aici se dez-voltă strategii de lucru cu obiective specifice: combinarea timpului de lucru cu cel din familie, progresul profesional, stimularea monetară pentru obţinerea targetelor. Obiectivul principal al politicilor scoţiene se referă la echilibrarea timpului de lucru cu cel al familiei şi nu cu acor-darea de suplimente tip VMG. Din punctul lor de vedere, încurajarea solidarităţii familiale aduce în prim plan sprijinul venit din partea fami-liei şi nu a statului. Astfel dacă o persoană traversează o perioadă critică în viaţă (şomaj, boală, pierderi, îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă etc.) familia este prima care oferă ajutor şi mai multe oportu-nităti atunci când apare sărăcia şi excluziunea socială. În afară de aceste argumente se promovează aplicarea de politici sociale prietenoase, prin stimularea activismului şi împărtăşirea informaţiilor de succes pentru 
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transferul acestuia la alţii. Asta nu înseamnă că ei nu acordă acest tip de venit minim garantat, dar aria de beneficiari este mult restrânsă (părin-ţi singuri, persoane cu handicap sau cu alte dificultăţi), iar condiţiile de alocare sunt foarte stricte. 
În loc de concluzii În România, Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale 

pentru perioada 2011-2013 propune, printre altele, diminuarea numă-rului de persoane dependente de serviciile sociale, reducerea numă-rului de prestaţii sociale, dar şi stimularea participării active şi respon-sabilizării beneficiarilor. Raportul de la sfârşitul anului 2010 a MMFPS identifica câteva probleme ale actualului sistem de prestaţii sociale: cheltuieli crescute de la 1,4 procente (2005) la 2,86 procente (2010) din PIB; o deteriorare a distribuţiei echitabile, un nivel crescut al erorilor şi fraudelor (12 procente), un nivel de dependenţi ridicat[1]. Aceeasi Strategie înlocuieşte termenul de Venit mediu garantat cu acela de venit minim de inserţie, aplicabil din anul 2013 şi care cumu-leaza toate drepturile de natura socială pe care le poate primi un beneficiar pentru o anumita situaţie socială. Deasemenea s-a stabilit un anumit Indicator Social de Referinţă (ISR) la valoarea de 500 lei, la care vor fi raportate toate prestaţiile sociale (din numărul de 54 de prestaţii vor rămâne doar 9). Orice modificare a ISR conduce la modificări în cascadă a cuantumului prestaţiilor sociale. Scopul prioritar al Strategiei naţionale referitoare la reforma siste-mului de asistenţă socială în România pentru perioada 2011-2013 are în vedere un sistem de asistenţă socială bazat pe principiile justiţiei sociale care promovează incluziunea socială prin măsuri active de responsa-bilizare şi participare a beneficiarilor pentru creşterea calităţii vieţii. 
                                                [1] Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 3.03.2011- „Din 11 milioane adulţi cu vârsta şi apţi de muncă din familiile beneficiare de prestaţii sociale, 20 procente respectiv 2,2 mil.persoane nu muncesc, nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de pregătire profesională”. 
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Ideile desprinse din modelele prezentate evidenţiază faptul că fie-care stat trebuie să chibzuiască bine ceea ce se potriveşte poporului său şi mai ales să implementeze modele de politici sociale care au de-monstrat de-a lungul timpului utilitate şi rezultate pozitive. În nici un fel nu trebuie să aplicăm politici sociale – mai ales cele care se referă la calitatea viţeii – fără a ţine cont de structurile sociale proprii şi fără o analiză concretă a acestor politici în raport cu aşteptările populaţiei. 
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