Giới thiệu Ebook Công tác xã hội
Chúng ta từng nghe nhiều về khái niệm “ Công tác xã hội”, nhất là
những năm gần đây khi ngành Công tác xã hội trở thành 1 ngành nghề có vị trí
quan trọng và được chú ý nhiều trong xã hội cũng như nền kinh tế.
Vậy Công tác xã hội là gì? Là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân,
nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng
xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó.
Công tác xã hội là một ngành học thuật và chuyên nghiệp tìm cách thúc đẩy
phúc lợi của cộng đồng, cá nhân, gia đình và các nhóm. Công tác xã hội có thể
thúc đẩy chuyển biến xã hội, phát triển, gắn kết cộng đồng và trao quyền, củng
cố bằng những lý thuyết của khoa học xã hội và định hướng bằng những
nguyên tắc công bằng xã hội, quyền con người, trách nhiệm tập thể, và tôn
trọng tính đa dạng nhân văn, công tác xã hội len lỏi vào từng con người và cấu
trúc xã hội để giải quyết những thách thức cuộc sống và nâng cao mức sống
hạnh phúc.
Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN hân hạnh giới thiệu tới các
thư viện đại học 20 cuốn sách mới có chủ đề Công tác xã hội
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