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Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί σε όλο τον κόσμο τον Μάρτιο συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας της Κοινωνικής Εργασίας. Είναι η ημέρα που οι κοινωνικοί λειτουργοί σε όλο τον κόσμο
στέκονται μαζί για να γιορτάσουν τα επιτεύγματα του επαγγέλματος και να μεταφέρουν το μήνυμα
στις κοινότητές τους, στους χώρους εργασίας τους και στις κυβερνήσεις τους για να
ευαισθητοποιήσουν ως προς τη συνεισφορά της κοινωνικής εργασίας και την ανάγκη για περαιτέρω
δράση.
Σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Τομέα του IFSW ‘η προηγούμενη χρονιά ήταν δύσκολη. Τα
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα πολλών ανθρώπων στην Ευρώπη επιδεινώθηκαν με πολιτικές
αποφάσεις των κυβερνήσεων μας και οι πόροι για υπηρεσίες βοήθειας και κοινωνικής εργασίας
μειώθηκαν περαιτέρω. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι κοινωνικοί λειτουργοί βγήκαν στο δρόμο,
δίνοντας φωνή στους περιθωριοποιημένους και ευάλωτους ανθρώπους στις κοινωνίες μας. Οι
κοινωνικοί λειτουργοί είναι μια ενεργός και κινητήρια δύναμη της κοινωνίας των πολιτών - από την
Ισλανδία μέχρι την Ελλάδα, από την Πορτογαλία μέχρι τη Φινλανδία, από τη Ρουμανία μέχρι την
Αρμενία και παντού όπου παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάστηκε η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια’.
Η παγκόσμια ομοσπονδία αφιερώνει την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας για το έτος

2019 στην «Ανάδειξη της σημασίας των ανθρωπίνων σχέσεων» Promoting the
importance of Human Relationships
Το φετινό θέμα επικεντρώνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από τις ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων με το περιβάλλον τους και εν τέλει με το μέλλον τους.
Η κοινωνική εργασία, ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, καλείται να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων
μετουσιώνοντας το ουτοπικό σε πραγματικό. Οι θετικές σχέσεις και τα θετικά αποτελέσματα των
παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών στην καθημερινή ζωή των πολιτών ενδυναμώνουν τους
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ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και να ενισχυθούν να συμμετάσχουν
ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών προς όφελος τους.
Μερικές φορές είναι δύσκολο να μοιραστούμε αυτές τις θετικές ιστορίες των ανθρώπων πιθανά γιατί
νιώθουμε ότι δεν είναι δικές μας για να τις μοιραστούμε. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί ευκαιρία για να ειπωθούν αυτές και να ενισχυθεί η σημασία των
ανθρωπίνων σχέσεων στην καθημερινή πρακτική σε όλα τα πεδία άσκησης της κοινωνικής εργασίας.
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου που εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς της
χώρας συμμετέχει ενεργά και φέτος στις δράσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας.
Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων / Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Σύνδεσμο
Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, ο ΣΚΛΕ συνδιοργανώνει Επιστημονική Διημερίδα την
Παρασκευή και το Σάββατο 05 και 06 Απριλίου 2019 στο Αμφιθέατρο Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση: Αναστάσεως & Τσιγάντε, Παπάγος, Αττικής).
Βασικός σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της δράσης των κοινωνικών λειτουργών όχι μόνο
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και στην ενίσχυση της ανάπτυξης των θετικών
σχέσεων συνδέοντας τους ανθρώπους με την τοπική κοινότητα και όλα τα δίκτυα προστασίας, με
όρους δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και σεβασμού.
Η Διημερίδα απευθύνεται σε Κοινωνικούς Λειτουργούς, φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας, Επιστήμονες
άλλων ειδικοτήτων, άλλα στελέχη Δημόσιων Φορέων (Υπουργείων, Δήμων, Περιφερειών,
Νοσοκομείων, Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, ΜΚΟ, ΚΑΠΗ,
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Φορέων Υποστήριξης ΑμεΑ), αιρετούς της Περιφερειακής & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και σε κάθε άλλον/η ενδιαφερόμενο/η.
Η συμμετοχή για την παρακολούθηση είναι δωρεάν.
Οι Ενότητες των Εργασιών της Διημερίδας αφορούν σε θέματα όπως:
Κοινωνική Εργασία και Υγεία/Ψυχική Υγεία
Κοινωνική Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνηγορία και Ενίσχυση της Αυτοδιάθεσης
Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία και Ετερότητες
Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Ρόλων και Ενίσχυση της Ταυτότητας του Ατόμου
Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια και Παιδιά
Κοινωνική Εργασία στις τοπικές κοινωνίες
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Κοινωνική Εργασία στο Σχολικό περιβάλλον
Κοινωνική Εργασία και Ευαλωτότητα
Κλινική Κοινωνική Εργασία και Θεραπευτικές Πρακτικές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να συμμετέχει με παρουσίαση
να υποβάλει μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2019 τη σχετική Περίληψη της εργασίας του στο
info@skle.gr με την ένδειξη για τη Διημερίδα 05/06-04-2019.
Η έκταση του καθαρού κειμένου της περίληψης θα πρέπει να είναι από 250 έως 350 λέξεις. Τα
περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να οριστούν σε 2,5 εκ. (πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά) με
γραμματοσειρά Times New Roman 11 στιγμών για ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τον τίτλο που
θα χρησιμοποιηθεί Bold γραμματοσειρά 12 στιγμών, με Κεφαλαία γράμματα.
Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:


τον τίτλο,



3-5 λέξεις κλειδιά, και



3-10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Η παρουσίαση της κάθε εισήγησης θα διαρκεί αυστηρά 15 λεπτά και οι εισηγητές θα ειδοποιούνται
από τα προεδρεία στα 5 και 2 λεπτά. Στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρχει χρόνος για
συζήτηση .
Προθεσμίες
Έναρξη υποβολής περιλήψεων:

6/3/2019

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων:

22/03/2019

Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων:

24/03/2019

Προθεσμία υποβολής διορθωμένων περιλήψεων και/ή πλήρων
κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου:

28/3/2019
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