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Revista de Asistență Socială [ISSN 1583‐0608] este o revistă recenzată internațional, publicată sub tutela
Universității din București, în parteneriat cu Editura Polirom. Scopul revistei este să ajute la diseminarea
informațiilor din sfera teoriilor, cercetărilor, politicilor și practicilor sociale. Revista de Asistență Socială publică
articole inovatoare din toate zonele de interes social: statutul bunăstării, servicii sociale, dezvoltare și justiție socială
precum și din zone congruente cu asistența socială, precum educația, justiția penală sau sănătatea.
Numărul 2/2019 este dedicat Abordărilor inovatoare în practica, educația și cercetarea în Asistența Socială.
Sunt binevenite contribuții din toate ariile asistenței sociale, centrate asupra inovațiilor în asistența socială. Modul
în care fenomenele sociale sunt observate/percepute, analizate și interpretate în asistența socială, iar apoi reflectate
în măsurile de protecție socială și politicile sociale ar trebui sa evolueaze pe măsură ce mediul social suferă
schimbări la diferite niveluri. Inovația este necesară și, într-o oarecare măsură, ea este mereu prezentă în asistența
socială, în virtutea caracterului flexibil și adaptativ al profesiei.
Inovația în asistența socială poate lua multe forme: de la procese de nivel micro- (intervenții inovatoare,
schimbări/adaptări procedurale, noi instrumente pentru colaborarea inter- și intraprofesională etc.) la procese
trasformaționale de nivel macro- (direcții de acțiune socială sau chiar reforme ale sistemelor de asistență socială);
de la practici noi, îmbunătățite de asistență socială, la abordări teoretice și strategii de acțiune socială fondate pe o
înțelegere avansată și complexă a realității sociale în continuă schimbare. Promotorii inovației în asistența socială
sunt, de asemenea, foarte variați: asistenții sociali practicieni, cercetătorii din asistența socială, asistenții sociali
implicați în activități educaționale în asistența socială, dezvoltatorii politicilor sociale, societatea civilă, precum și
înșiși beneficiarii serviciilor sociale.
Subiectele de interes includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
• Cercetări asupra invovațiilor în asistența socială sau care se remarcă prin propria abordare inovatoare;
• Analize teoretice și/sau istorice asupra inovațiilor în asistența socială;
• Factori care susțin sau impiedică inovațiile în asistența socială;
• Studii de caz asupra inovațiilor deja implementate de către furnizorii publici sa privați de servicii sociale;
• Rolul relațiilor profesionale în inovațiile din asistența socială (relația beneficiar-asistent socail, colaborări
inter- și intraprofesionale);
• Perspective critice asupra inovațiilor din asistența socială: Ce inovații lipsesc sau se întâmplă prea lent în
asistența socială cu costuri asupra bunăstării sociale? Pot unele „abordări inovatoare” avea efecte negative
asupra beneficiarilor de asistență socială sau asupra asistenței sociale ca profesie?
Sunt acceptate contribuții în limba engleză sau în limba română.
Articolele publicate în Revista de Asistență Socială sunt indexate de ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts,
CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS și IBSS. Autorii primesc o versiune electronică a articolelor lor. Sunt
acceptate articole cu 4.000 și 6.000 cuvinte (fără referințe) și recenzii de carte până la 1.000 cuvinte.
Trimiterile bibliografice vor respecta stilul APA.
Toate articolele sunt supuse unor recenzii duble și anonime. Un model de redactare a articolului poate fi descărcat
de pe pagina web a Revistei.
Contribuțiile pentru acest număr pot fi trimise direct editorilor:
• Lector univ. dr. Georgiana-Cristina Rentea, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din
București (georgiana.rentea@sas.unibuc.ro)
• Asistent univ. dr. Daniela Gaba, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București
(daniela.gaba@sas.unibuc.ro)
Termenul limită pentru pentru transmiterea contribuțiilor pentru publicare 1 martie 2019.
Data estimată a publicării este iunie 2019.

