Invitație la contribuții pentru Revista de Asistență Socială Numărul 1/2022
Stimați colegi și colaboratori,
Vă invităm să contribuiți cu articolele dvs. la numărul 1/2022 al Revistei de Asistență Socială
(http://www.swreview.ro/index.pl/home_en), revistă științifică de specialitate indexată BDI
(ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, GESIS, IBSS,
Erih+ și acreditată B+ de către CNCSIS), publicată de către Universitatea din București,
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială în parteneriat cu editura Polirom. Aceasta se
dorește a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experiențelor din domeniul
asistenței sociale, dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială.
Numărul 1/2022, editat de către prof. univ. dr. Cosmin Goian și lector univ. dr. Loredana
Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din
Timișoara, este destinat Perspectivelor de cercetare privind protecția socială a persoanelor
cu dizabilități.
Salutăm articole inovative în limba engleză şi/sau română, cercetări, comentarii asupra
politicilor, practicilor şi a implicațiilor acestora pentru asistenții sociali din domeniul asistenței
sociale a persoanelor cu dizabilități, precum și a altor teoreticieni și practicieni din domenii conexe
asistenței sociale. Propunem pentru acest număr următoarele tematici, fără a ne limita la acestea:
politici sociale actuale, strategii și programe de dezvoltare națională, regională, județeană sau
locală, în domeniul dizabilității; protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
prevenirea sărăciei și riscului de excluziune socială a persoanelor cu dizabilități; calitatea vieții
persoanelor cu dizabilități; schimbări actuale și modele de bune practici în asistența socială a
persoanelor cu dizabilități; sisteme de management în servicii socio-medicale; probleme
comunitare specifice asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități; finanțarea serviciilor sociale;
contractare de servicii sociale; intervenție timpurie; participare socială a persoanelor cu
dizabilități; ocuparea forței de muncă; educaţie şi formare continuă în rândul persoanelor cu
dizabilități; asistența socială a persoanelor cu dizabilități și tehnologia asistivă; viață incluzivă;
migrația; consumul de substanțe; bullying; justiție socială; impactul social al pandemiei COVID
19.
Termene:
Primirea contribuțiilor: 1 noiembrie 2021
Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 15 decembrie 2021
Primirea contribuțiilor finale: 10 ianuarie 2022
Data estimată a publicării: martie 2022
Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând
cerințele revistei (http://www.swreview.ro/index.pl/conditii_de_publicare_ro), către cei doi
editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro. Articolele primite sunt supuse unui
proces de double-blind peer review. Echipa de redacţie realizează prima selecţie a articolelor,
înainte de a fi trimise la cel puţin 2 recenzori. Articolele sunt acceptate pe baza adecvării, clarității,
metodologiei solide și utilității pentru practica socială, cercetare și educație.
Cosmin Goian & Loredana Trancă

