Call for papers “Revista de Asistență Socială” numărul 4/2020
Numărul 4/2020 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu,
conferențiar univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca și dr. Anca Dragomir,
conferențiar univ. dr., Georgetown University, Washington, DC, S.U.A.. Tematica acestui număr
abordează „Asistența socială în domeniul sănătății”, atât în aria generală a sănătății publice, cât
și în cea a sănătății mintale.
Revista de Asistență Socială este indexată în bazele de date: ERIH+, ProQuest, EBSCO, Social
Work Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS și IBSS. De asemenea, este
acreditată B+ de către CNCSIS.
Există câteva componente importante ale asistenței sociale în domeniul sănătății, care includ
asistența socială în sănătatea publică și asistența socială în sănătatea mintală, dar nu se limitează
la acestea. Aceste subdiscipline ale asistenței sociale se bazează pe metode interdisciplinare din
asistența socială, sănătatea publică și sănătatea mintală pentru a promova echitatea în domeniul
sănătății și a rezolva probleme ale sănătății umane.
Acest număr tematic încurajează contribuții care se încadrează în aria largă a asistenței sociale în
domeniul sănătății/al îngrijirii sănătății, acordând o atenție specială asupra asistenței sociale în
sănătatea publică și respectiv a asistenței sociale în sănătatea mintală. Potențialele contribuții pot
aborda următoarele subiecte/teme: identificarea si evaluarea nevoilor; sprijin psihosocial; educarea
pacienților; informarea și consilierea; investigarea, referirea/trimiterea și asigurarea accesului la
serviciile de îngijire a sănătății; organizarea și consilierea grupurilor de sprijin; promovarea și
apărarea drepturilor clienților (advocacy); planificarea si coordonarea îngrijirii sănătății și a
serviciilor; informare si consultanță privind politicile sociale și dezvoltarea comunității;
planificarea și implementarea programelor de combatere a problemelor sociale și de îmbunătățire
a îngrijirii sănătății comunității și a serviciilor; evaluarea practicii de îngrijire a sănătății și a
serviciilor; metode de îmbunătățire a calității și managementul peformanței în îngrijrea sănătății.
Analiza și evaluarea temelor de mai sus este un punct de pornire pentru schimbarea socială mai
profundă le nivelul structural al societății, care ajută asistentul social să-și îndeplinească rolul său
de agent la schimbării în colaborare cu alți profesioniști, incluzând specialiștii în sănătate publică
și în sănătate mintală.
Sunt binevenite următoarele tipuri de contribuții originale:
Rapoarte ale studiilor empirice: sunt rapoarte ale cercetărilor originale și vor cuprinde secțiunile:
introducere, sistem client, intervenția, metodologie/metode, rezultate și discuții.
Studii de caz din practica asistenței sociale: vor furniza o analiză în profunzime a nevoilor și
intervențiilor sociale centrate asupra unui sistem-client: individ (copil/adult/vârstnic), familie,
grup sau comunitate. Practica va fi analizată și evaluată, nu doar descrisă.
Articole de trecere în revistă a literaturii de specialitate: incluzând meta-analize, evaluări critice
ale materialelor deja publicate; secțiunile articolului vor fi organizate în funcție de relația dintre
acestea, nu de cronologie. Vor cuprinde: definirea și clarificarea problemei, sumarizarea
cercetărilor anterioare pentru a evidenția starea cercetării actuale, identificarea relațiilor,
contradicțiilor, golurilor și inconsistențelor din literatură și vor sugera pasul sau pașii 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 cazul practicii asistenței sociale la nivel micro, mezo sau macrosocial,
al practicii generaliste sau specializate în domeniul sănătății publice sau a sănătății mintale.
Secțiunile articolului vor fi organizate în funcție de relația dintre acestea, nu de cronologie.
Articole de opinie: accentuează un anumit punct de vedere și construiesc un caz persuasiv despre
ce fel de cercetare este necesară în asistența socială din domeniul sănătății publice sau a sănătății
mintale, sau ce intervenții ar trebui încercate sau evaluate.
Recenzii: este necesară o descriere și nu prezentarea sumarului cărții (până la 1500 de cuvinte).
Informațiile trebuie să fie relevante pentru subiectul recenziei și să îmbunătățească înțelegerea
lucrării de către cititor. Recenzia unei publicații trebuie să cuprindă: o parte introductivă (date
tehnice despre contextul apariției publicației și despre autor; importanța temei abordate; locul pe
care îl ocupă lucrarea respectivă în cadrul disciplinei din care face parte; actualitatea problemelor
prezentate; comparație cu alte lucrări pe aceeași temă din literatura de specialitate națională și
internațională sau cu alte lucrări ale aceluiași autor); conținutul cărții (structura publicației;
prezentarea metodologiei de investigare și/sau cercetare; formularea câtorva idei sau concluzii mai
importante care reies din text; menționarea unuia sau mai multor citate cheie; evidențierea
punctelor forte și a celor deficitare, aspecte privind originalitatea, actualitatea temei etc);
caracterizări asupra formei și fondului; concluzii.
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 și
masteranzi, practicieni în asistența socială și profesioniști care ocupă poziții manageriale/de
conducere în serviciile sociale și medico-sociale, în proiectarea politicilor publice.
Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole și studii pentru publicare în numărul
4/2020 al Revistei de Asistență Socială este 15 august 2020. Materialele se vor trimite în format
electronic pe adresa de E-mail: ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro sau anca.dragomir@gmail.com.
Întreaga corespondență, inclusiv anunțurile făcute de coordonatorii numărului de revistă dat,
precum și cele privind revederea articolului, are loc pe cale electronică. Editorii își rezervă dreptul
de a refuza orice manuscris și de a face sugestii privind modificările necesare în vederea publicării.
Autorii au obligația 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 și prezentate conform normelor
cerute.
Condițiile de publicare a 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 și altor colegi interesați.

