Call for papers “Revista de Asistenţă Socială” numărul 4/2018
Numărul 4/2018 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu, conferenţiar
univ. dr. , Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca și Maria-Carmen Pantea, conferenţiar univ. dr.,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează „Nivele ale practicii în asistența
socială și eficacitatea acestora”.
Practica de asistență socială are loc la diferite niveluri: la nivel individual, familial, de grup, organizațional,
comunitar și la nivel societal. În contextul crizei recente, varietatea intervențiilor de asistență socială crește. Noi
grupuri aflate în situații de risc și noi probleme sociale intră în câmpul de intervenție sau solicită o formă de
acțiune socială.
Măsurarea eficacitații intervențiilor de asistență socială nu a fost niciodată o sarcină ușoară. Deși indicatorii
cantitativi sunt importanți, tipul de schimbare nu poate / nu trebuie să fie întotdeauna capturat în indicatori
cantitativi. Într-adevăr, dovezile vin în multe forme, sunt dinamice și complexe. De asemenea, rezultatele
intenționate pot fi însoțite de efecte indirecte, neanticipate. Există, de asemenea, riscul ca organizațiile să se
concentreze pe rezultate ușor de gestionat și pe servicii măsurabile, în detrimentul acțiunii de schimbare socială
semnificativă.
Acest număr special al revistei are scopul de a discuta ce funcționează / ceea ce sună promițător / ceea ce nu
funcționează în ariile intervenției sociale. Pentru că ceea ce nu funcționează face parte, de asemenea, din
construirea dovezilor, sunt extrem de încurajate contribuțiile care explorează potențiale raționamente pentru
eșecul intervenției/intervențiilor și analiza lecțiilor învățate.
Sunt binevenite următoarele tipuri de contribuţii originale:
Rapoarte ale studiilor empirice; sunt rapoarte ale cercetărilor originale şi vor cuprinde secţiunile:
introducere, populație/grup, intervenția, metodologie/metode, rezultate şi discuţii.
Studii de caz din practica asistenţei sociale; vor furniza o analiză în profunzime a interacțiunilor și
intervențiilor sociale centrate asupra unui sistem-client. Practica va fi analizată şi evaluată, nu doar descrisă, cu
accent pe evaluarea practicii!
Articole de trecere în revistă a literaturii de specialitate; incluzând meta-analize, evaluări critice ale
materialelor deja publicate; secţiunile articolului vor fi organizate în funcţie de relaţia dintre acestea, nu de
cronologie. Vor cuprinde: definirea şi clarificarea problemei, sumarizarea cercetărilor anterioare pentru a
evidenţia starea cercetării actuale, identificarea relaţiilor, contradicţiilor, golurilor şi inconsistențelor din
literatură şi vor sugera pasul sau paşii următori necesari în rezolvarea problemei.
Articole teoretice; se bazează pe literatura de cercetare existentă pentru a avansa noi teorii sau a analiza
teoriile existente, în oricare dintre ariile practicii asistenței sociale (la nivel micro, mezo sau macrosocial, a
practicii generaliste și specializate). Secţiunile articolului vor fi organizate în funcţie de relaţia dintre acestea, nu
de cronologie.
Articole de opinie – care accentuează un anumit punct de vedere și construiesc un caz persuasiv despre ce
fel de cercetare este necesară în asistența socială, sau ce intervenții ar trebui încercate sau evaluate.
Recenzii: este necesară o descriere şi nu prezentarea sumarului cărţii (până la 1500 de cuvinte). Informaţiile
trebuie să fie relevante pentru subiectul recenziei şi să îmbunătăţească înţelegerea lucrării de către cititor.
Recenzia unei publicaţii trebuie să cuprindă: o parte introductivă (date tehnice despre contextul apariţiei
publicaţiei şi despre autor; importanţa temei abordate; locul pe care îl ocupă lucrarea respectivă în cadrul
disciplinei din care face parte; actualitatea problemelor prezentate; comparaţie cu alte lucrări pe aceeaşi temă
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din literatura de specialitate naţională şi internaţională sau cu alte lucrări ale aceluiaşi autor); conţinutul cărţii
(structura publicaţiei; prezentarea metodologiei de investigare şi/sau cercetare; formularea câtorva idei sau
concluzii mai importante care reies din text; menţionarea unuia sau mai multor citate cheie; evidenţierea
punctelor forte şi a celor deficitare, aspecte privind originalitatea, actualitatea temei etc); caracterizări asupra
formei şi fondului; concluzii.
Această ediție specială incurajează contribuțiile care intră în domeniul larg al practicii de asistență
socială și al eficacitații acesteia. Contribuțiile se pot referi la:
- Descrierea intervențiilor la nivel individual / familie / grup / organizațional / comunitar / societal și
eficacitatea acestora;
- Experiențe bazate pe transferul/ replicarea unei intervenții;
- Experiența evaluării participative: modul în care sunt implicați clienții în proiectarea, implementarea și /
sau evaluarea unei intervenții.
- Dileme și tensiuni implicate în procesul de raportare a practicilor către donatori/finanțatori sau în
contextul parteneriatelor public-privat;
- Discuții teoretice care se angajează critic in analiza limitărilor pe care le are măsurarea eficacitații în
activitatea socială;
- Probleme etice implicate în măsurare: cine definește eficacitatea, pe baza căror criterii, ce este omis etc.
Manuscrisele care se angajează critic in analiza conceptelor de măsurare și definiții ale "eficacității" în practica
asistenței sociale sunt în special binevenite. Toate lucrările care descriu o intervenție trebuie să includă o
secțiune consolidată privind "metodologia" care prezintă în mod transparent criteriile de măsurare, procesul de
aplicare și limitele implicate. O secțiune finală intitulată "Rezultatele și implicațiile pentru practică" ar trebui să
se bazeze pe "lecțiile învățate" care pot fi transferate în practica asistenței sociale.
Încurajăm trimiterea de articole de către: cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi masteranzi,
practicieni în asistența socială și profesioniști care ocupă poziţii manageriale/de conducere în serviciile sociale și
în proiectarea politicilor sociale.
Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole şi studii pentru publicare în numărul 4/2018 al Revistei
de Asistenţă Socială este 15 septembrie 2018. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de
E-mail: ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro sau mpantea@socasis.ubbcluj.ro
Întreaga corespondenţă, inclusiv anunţurile făcute de coordonatorii numărului de revistă dat, precum şi cele
privind revederea articolului, are loc pe cale electronică.
Editorii îşi rezervă dreptul de a refuza orice manuscris şi de a face sugestii privind modificările necesare în
vederea publicării. Autorii au obligaţia de a prezenta materialele într-o formă finală, pentru a fi publicate;
materialele care nu se conformează regulilor, vor fi înapoiate pentru a fi reluate şi prezentate conform normelor
cerute.
Condiţiile de publicare ale lucrărilor primite sunt cele prevăzute pe site-ul revistei la adresa:
http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/conditii_de_publicare_ro.
Vă rugăm să transmiteți apelul altor colegi interesați.
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