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Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
Το μάθημα Υπηρεσίες και Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας εξετάζει την ιστορία και την
ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας και τις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα θα
ερευνήσει σε βάθος τη δομή των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην Κύπρο καθώς και τις
ανεπάρκειες και τα πλεονεκτήματα του τρέχοντος συστήματος. Τα συγκριτικά παραδείγματα θα
δοθούν μεταξύ των φιλελεύθερων και συντηρητικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Θα χτίσει
επάνω σε μια λεπτομερή περιγραφή των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών υπηρεσιών στην
Κύπρο. Επίσης συζητούνται οι επιπτώσεις στην πρακτική στα διαφορετικού μεγέθους και τύπους
συστημάτων και πληθυσμών.






Εφαρμογή κριτικής σκέψης μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής πρακτικής της
κοινωνικής εργασίας με την κατοχή των προτύπων για την κατανόηση της ιστορίας, της
αιτιολογίας, και της φύσης των κοινωνικών πολιτικών, των προγραμμάτων, και των
υπηρεσιών εργασίας.
Κατανόηση των προγραμμάτων, των πολιτικών και των παρεμβάσεων των
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας στο κυπριακό πλαίσιο
o Προγράμματα και πολιτικές για οικογένειες και παιδιά
o Προγράμματα για ειδικές κοινωνικές ομάδες π.χ. ψυχιατρικά ασθενείς
o Προγράμματα για εθνικές μειονότητες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
o Κοινοτικά προγράμματα
Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο κράτος πρόνοιας
o Είναι ένας κοινωνικός λειτουργός αρμόδιος για την εφαρμογή των προγραμμάτων
κοινωνικής πολιτικής μόνο ή μπορεί και να σχεδιάσει την κοινωνική πολιτική
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επίσης;
Ποιες είναι οι νέες ανάγκες των κρατών κοινωνικής πρόνοιας μετά από τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
1. Προσδιορίζουν, καθορίζουν και να αναλύουν τους βασικούς πολιτιστικούς, φιλοσοφικούς,
και πολιτικό-οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής
πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής στη Κύπρο.
2. Προσδιορίζουν τις αξίες της κοινωνικές εργασίας, τις ηθικές αρχές, τις επαγγελματικές
ευθύνες και τους πόρους για την εργασία για τη κοινωνική δικαιοσύνη
3. Προσδιορίζουν, καθορίζουν, και να συζητούν τις διαφορετικές αντιλήψεις της κοινωνικής
πρόνοιας και τις επιπτώσεις τους στη χάραξη πολιτικής.
4. Εξηγούν, συζητούν, και να αναλύουν την ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πρόνοιας στη
Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και των εμποδίων που
αντιμετωπίζουν πληθυσμοί όπως οι γυναίκες, οι ομάδες εθνικών μειονοτήτων, και άλλων
πληθυσμών.
5. Καθορίζουν τις φάσεις διαμόρφωση πολιτικής και να προσδιορίζουν τους επαγγελματικούς
ρόλους και τις δραστηριότητες του κοινωνικού λειτουργού για κάθε φάση.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προγραμμάτων
Επισκέψεις σε πλαίσια
Διαλέξεις

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαλέξεις, επισκέψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες, εργασίες

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες, Επισκέψεις (field visits)
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Οι Υπηρεσίες
Ανοικτής
Φροντίδας στο
Κυπριακό Μοντέλο
Κοινωνικής
Πρόνοιας

Υπηρεσίες
Κοινωνικής
ΕυημερίαςΥπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Ο ρόλος των
αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης
στην προώθηση
πολιτικών
φροντίδας για τη
συμφιλίωση
επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου

Υπηρεσίες
Κοινωνικής
ΕυημερίαςΥπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Εκδοτικός
Οίκος

Έτος

ISBN

YKE

2008

N/A

YKE

2008

N/A

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Τίτλος
Κοινωνική προστασία,
κοινωνική πρόνοια

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οικός

Έτος

ISBN

Σταθόπουλος, Π

Παπαζήσης

2015

9789600230949

Χλέτσος, Μ.

Κριτική

2008

9789602186121

2017

9789600118735

Πολιτικές και
προγράμματα.
Από την πρόνοια
στην εργασία.
Νέες τάσεις και
προκλήσεις για
την κοινωνική
προστασία

Διοίκηση

Δικαίος, Καρμπέρης,

Gutenberg
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δημόσιων και
κοινωνικών
υπηρεσιών

Πολύζος,
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