SOCIALNI IZZIV
V strokovnem biltenu Socialni izziv objavljamo strokovne prispevke, kot so poročila in prikazi
o izvajanju socialnovarstvene dejavnosti, rezultati raziskovalnega dela avtorjev in druga
besedila, aktualna za področje socialnega varstva.
Vabimo Vas k pisanju strokovnih člankov za strokovni bilten zbornice Socialni izziv, s
posebno tematsko vsebino, ki navezuje na trenutne migrantke izzive v Slovenskem in širšem
Evropskem prostoru. Unija v smeri nove migracijske politike, je ena od 10-ih prednostnih
nalog Jean-Claude Junckerjevega delovnega programa. Tematska številka strokovnega
biltena Socialnega izziva bo vsebovala vsebine s poudarkom o delu z otroci in mladostniki
beguncev, migrantov in oseb z mednarodno zaščito ter otrok in mladostnikov brez
spremstva. Vse dodatne informacije ter navodila za pisanje članka dobite pri strokovni
delavki Petri Jalšovec, mag., na e-naslovu petra.jalsovec@szslo.si. Rok za oddajo članka je
21. november 2016. V čim krajšem roku boste dobili recenzije in navodila za morebitne
popravke pri oddanem članku.
Navodila avtorjem prispevkov
TEMA: begunci in migranti
Vabimo vas k pisanju strokovnih člankov, poročil ali prikazov o izvajanju socialnovarstvene
dejavnosti, praktičnih izkušnja, teoretičnih konceptov, metodah, pristopov, rezultatov
raziskovalnega dela avtorjev in druga besedila, aktualna za področje socialnega varstva na
področju beguncev in migrantov. Posebni poudarek vaših člankov naj bo usmerjen v otroke
in mladostnike beguncev, migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva.
STRUKTURA: Besedilo naj bo napisano oblikovno in jezikovno ustrezno. Uredništvo si
pridržuje pravico spremeniti, izpustiti ali dopolniti krajše dele besedila in vnesti pravopisne
popravke.
Besedilo prispevka naj bo napisano v Wordu v formatu A4, ima naj enotno velikost črk 12 pik
in enojen razmik med vrsticami. Članek naj vsebuje največ 2500 besed (približno 5 tipkanih
strani). Povzetek vašega izdelka naj bo maksimalno 20 vrstic, ki se ne šteje v kvoto 2500
besed. Povzetek mora biti obvezno preveden v angleški jezik. Slike in tabele naj bodo
vključene kar v besedilo. Pri sklicevanju na literaturo, citiranju ter seznamu virov upoštevajte
smernice s strani Fakultete za socialno delo in sicer:
o Citiranje: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialnodelo/smernice/2008060914333789/
o Sklicevanje: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialnodelo/smernice/2008060914363567/
o Seznam virov: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialnodelo/smernice/2008060914345321/
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