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Hvad er egentlig socialt arbejde? Er det en form for kunst, hvor socialarbejderen med fantasi og opfindsomhed
skaber relationer til mennesker, som har problemer, og hjælper dem til at hjælpe sig selv? Eller er socialt
arbejde en profession baseret på forskning, kundskaber og afprøvede erfaringer? Forfatterne, hvoraf mange har
tilknytning til Danmark, har forsøgt at påvise mangfoldigheden og kompleksitetet på området, samtidigt med
at begreber og termer forklares. Desuden behandles de vanskelige spørgsmål og konflikter, som udøvere af
socialt arbejde hele tiden stilles over for. Anden udgave af Socialt arbejde er udvidet med kapitler om socialt
arbejde med forskellige klientgruppe, om mødet og relationer i det sociale arbejde, om socialt arbejde i andre
lande og om socialt arbejde i en flerkuturel sammenhæng.
Kirkens sociale arbejde er livshjælp, hvor livet er truet. Centerets arbejde foregår gennem tværprofessionel
og praksisnær. : 3526 3033. Køb 'Socialt arbejde' bog nu. Læs mere om Metropols kurser i socialt arbejde og
tilmeld dig i dag VIA Samfund og Socialt Arbejde har en vision om at forbedre sammenhængskraften i
velfærdsstaten. Den socialøkonomiske virksomhed bør kunne måle den sociale værdi, den siger, den udfører.
skaber i socialt arbejde, viden om de teoretiske og metodiske perspektiver, de bygger på, og indsigt i den
bredere baggrund, de kan ses i forhold til. Kirkerne på Vesterbro har en lang og god tradition for omsorg for
svage eller udsatte mennesker i bydelen. Gruppe 5: Socialt arbejde i 1930´erne og 1940´erne (s. art.

Meget socialt arbejde bygger på tavs viden, dvs. Udgivet af Hans Reitzel. 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, som den enkelte socialarbejder primært opbygger gennem erfaring. Socialt
arbejde - teorier og perspektiver giver en oversigt over det meget brede og sammensatte felt, som socialt
arbejde udg. Email: post@kfukssocialearbejde. dk. 8170037 Modeller/metoder i socialt arbejde:
Psykodynamisk, interaktionistisk, lærings- og konfliktteori Her kan du finde mere om frivillighed på det
sociale område i Aalborg Kommune. Direkte adgangsgivende uddannelser er: Issuu is a digital publishing
platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Bogs
ISBN er 9788750051251, køb den her Ph.

