Lăcrămioara Bălan este preocupată de
soarta vâlcenilor fără un venit
sigur

” Lipsăacutăde asistenți sociali
” „primarilor trebuie săle fie clar un singur lucru. De acum înainte, asistenții
sociali fără studii superioare nu mai pot semna nici măcar un proces verbal de
inspecție socială. În cazul în care o fac și primarul aprobăacel act, trebuie să-și
asume întreaga responsabilitate, pentru că , până la urmă, vorbim de un fals în acte”
– ne-a mai spus Lăcrămioara Bălan

La ora actuală, România duce o lipsăacutăde asistenți sociali cu studii superioare.
Ultimele statistici aratăcă , la peste 21 de milioane de locuitori, nu sunt decât
4.000 de asistenți sociali calificați. La acest capitol, nici județul nostru nu
stădeloc bine, deoarece din cele 80 de comune, doar două beneficiazăde serviciile unui
asistent social cu studii superioare. „Eu i-am avertizat pe primari încă din anul
2005, când a apărut legea ce reglementeazăstatutul asistenților sociali, despre faptul
că vor avea mari probleme la acest capitol. Acolo scrie foarte clar că de la 26
noiembrie 2007, asistenții sociali ce nu au studii superioare nu-și mai pot exercita

meseria” – ne-a mărturisit directorul Direcției de Muncă , Solidaritate Socialăși
Familie Vâlcea, Lăcrămioara Bălan. Așadar, După ce că un singur asistent social la
fiecare primărie este și așa insuficient, acum primarii sunt în situația de a renunța
și la aceștia, deoarece majoritatea nu sunt calificați. Și totuși, au existat și edili
care au luat în serios avertismentul Lăcrămioarei Bălan și le-au solicitat
asistenților sociali angajați săse înscrie la o facultate de profil. Astfel că , în
acest moment, peste 30 de persoane urmeazăcursuri de specialitate în cadrul
Universității „Constantin Brâncoveanu” din Rm. Vâlcea. „Primarilor trebuie săle fie
clar un singur lucru. De acum înainte, asistenții sociali fără studii superioare nu
mai pot semna nici măcar un proces verbal de inspecție socială. În cazul în care o fac
și primarul aprobăacel act, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate, pentru că ,
până la urmă, vorbim de un fals în acte” – ne-a mai spus Lăcrămioara Bălan. În
nenumărate rânduri, directorul Direcției de Muncă , Solidaritate Socialăși Familie
Vâlcea a organizat întâlniri zonale la Drăgășani, Horezu și că limănești cu primarii
pentru a le readuce aminte și faptul că trebuie sătrimităasistenții sociali la cursuri
specializate sau săangajeze unii cu studii superioare. „Prezența unui asistent social
într-o comunitate localăeste foarte necesară . Asta pentru că jumătate din cei care
primesc ajutor social își cheltuie banii în primul bar. Ei nu sunt ajutați săiasădin
starea aceea, sătreacă peste probleme și săscape de sărăcie. Primarii, din păcate, nu
au înțeles că trebuie săse ocupe serios de aceste probleme” – a conchis Lăcrămioara
Bălan.

