Socialt arbejde
ISBN:

9788750051251

Sprog:

Dansk

Forlag:

Akademisk forlag

Forfatter:

Marianne Skytte

Udgivet:

15. august 2017

Kategori:

Historie og samfund

Socialt arbejde.pdf
Socialt arbejde.epub

Socialt arbejde - teorier og perspektiver giver en oversigt over det meget brede og sammensatte felt, som
socialt arbejde udgør. Bogen er opdelt i to dele. Del I indeholder forskellige overordnede perspektiver på
socialt arbejde: præsentation og diskussion af det sociale arbejdes felt, teorier om sociale problemer,
medborgeropfattelser i socialpolitikken, udviklingen i den retlige regulering samt kundskabsformer og
metodeopfattelser i socialt arbejde. I Del II introduceres det sociale arbejdes kerneområder: fattigdom,
marginalisering og social eksklusion, beskæftigelsesområdet, børn-, unge- og familieområdet, hjemløshed,
migration, psykiske lidelser, alkohol- og stofmisbrug og det boligsociale område. 2. udgave af Socialt arbejde
- teorier og perspektiver er ført ajour i henhold til den udvikling, der i de seneste år er foregået inden for
socialpolitik og lovgivning. Derudover er statistisk materiale opdateret. Bogen henvender sig til praktikere
samt til studerende på diplom- og masteruddannelser inden for socialt arbejde samt kandidatuddannelsen i
socialt arbejde. ? ? ?
Et godt job - på en god arbejdsplads. Bedre arbejde til flere er Cabis mål.
Velkommen til FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde Vi mener, at forskning og udvikling i
socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat. Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde giver dig
teoretisk og praktisk kompetence til at varetage arbejde med sociale problemer fx hos børn og unge,
handicappede og. Viden og værktøjer til socialt ansvar på arbejdspladsen. Dev Mgmt. Det nationale videns,

kompetence- og udviklingscenter på velfærdsområdet i Danmark Alma skal støtte børn fra familier med
misbrug. Volunteer Aid har mere end 10. for organisationer. Center for frivilligt socialt arbejde.
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde giver dig teoretisk og praktisk kompetence til at varetage arbejde med
sociale problemer fx hos børn og unge, handicappede og. Cabi er din virksomheds direkte linje til rådgivning
og sparring om emner inden for det at være en. Center for frivilligt socialt arbejde. Få indflydelse på
fremtiden - læs it på universitetet. Hun kommer til at arbejde i kommunerne. Center for frivilligt socialt
arbejde.
Vi ved at en tidlig, langsigtet indsats er den bedste investering for samfundet. become a volunteer.
Volunteer Aid har mere end 10.

