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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνική εργασία είναι η εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, η οποία 

ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία επιλύονται κοινωνικά 

προβλήματα, ατομικά ή συλλογικά. 

ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνικ

την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη. 

θεωρητικό της υπόβαθρο στην εξελικτική της πορεία, διαμορφώθηκε από δυο 

κυρίαρχες τάσεις: την επίδραση των ψυχαναλυτικών ψυχοδυναμικών και 

κοινωνιολογικών επιστημών καθώς και από την εσωτερική εξέλιξη της μεθοδολογίας 

του ίδιου του επαγγέλματος από την πρακτική εφαρμογή και την έρευνα.

 

1η Ενότητα  

Ορισμοί της Κοινωνικής Εργασίας

Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την κοινωνική εργασία, από τις απα

του επαγγέλματος, αποτυπώνουν την εξέλιξη τόσο της θεωρίας όσο και της 

πρακτικής της. Σηματοδοτούν την εποχή που διατυπώθηκαν , την ιδεολογία, τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις ή και τις αμφισβητήσει και την κριτική που επηρέασε τη 

διαμόρφωση τους 

Για πρώτη φορά δόθηκε ορισμός της Κοινωνικής Εργασίας (στο εξής ΚΕ) από 

την Mary Richmond, το 1917, και αφορούσε την ΚΕ με Άτομα (παλιότερα 

αποκαλούνταν κατά περίπτωση με άτομα Κοινωνική Εργασία). Σύμφωνα με αυτόν 

τον ορισμό, «Η ΚΕ αφορά τις διεργασίες οι οποίες οδηγο

προσωπικότητας μέσω προσαρμογών, που είναι απόρροια συνειδητών πράξεων από 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κοινωνική εργασία είναι η εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, η οποία 

ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία επιλύονται κοινωνικά 

προβλήματα, ατομικά ή συλλογικά. Εστιάζει στην πρόληψη, στη μελέτη και την 

ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη. 

θεωρητικό της υπόβαθρο στην εξελικτική της πορεία, διαμορφώθηκε από δυο 

κυρίαρχες τάσεις: την επίδραση των ψυχαναλυτικών ψυχοδυναμικών και 

ολογικών επιστημών καθώς και από την εσωτερική εξέλιξη της μεθοδολογίας 

του ίδιου του επαγγέλματος από την πρακτική εφαρμογή και την έρευνα.

Ορισμοί της Κοινωνικής Εργασίας 

Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την κοινωνική εργασία, από τις απα

του επαγγέλματος, αποτυπώνουν την εξέλιξη τόσο της θεωρίας όσο και της 

πρακτικής της. Σηματοδοτούν την εποχή που διατυπώθηκαν , την ιδεολογία, τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις ή και τις αμφισβητήσει και την κριτική που επηρέασε τη 

ρά δόθηκε ορισμός της Κοινωνικής Εργασίας (στο εξής ΚΕ) από 

, το 1917, και αφορούσε την ΚΕ με Άτομα (παλιότερα 

αποκαλούνταν κατά περίπτωση με άτομα Κοινωνική Εργασία). Σύμφωνα με αυτόν 

τον ορισμό, «Η ΚΕ αφορά τις διεργασίες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας μέσω προσαρμογών, που είναι απόρροια συνειδητών πράξεων από 
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Κοινωνική εργασία είναι η εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, η οποία 

ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία επιλύονται κοινωνικά 

Εστιάζει στην πρόληψη, στη μελέτη και την 

ή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη. Το 

θεωρητικό της υπόβαθρο στην εξελικτική της πορεία, διαμορφώθηκε από δυο 

κυρίαρχες τάσεις: την επίδραση των ψυχαναλυτικών ψυχοδυναμικών και 

ολογικών επιστημών καθώς και από την εσωτερική εξέλιξη της μεθοδολογίας 

του ίδιου του επαγγέλματος από την πρακτική εφαρμογή και την έρευνα. 

Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την κοινωνική εργασία, από τις απαρχές 

του επαγγέλματος, αποτυπώνουν την εξέλιξη τόσο της θεωρίας όσο και της 

πρακτικής της. Σηματοδοτούν την εποχή που διατυπώθηκαν , την ιδεολογία, τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις ή και τις αμφισβητήσει και την κριτική που επηρέασε τη 

ρά δόθηκε ορισμός της Κοινωνικής Εργασίας (στο εξής ΚΕ) από 

, το 1917, και αφορούσε την ΚΕ με Άτομα (παλιότερα 

αποκαλούνταν κατά περίπτωση με άτομα Κοινωνική Εργασία). Σύμφωνα με αυτόν 

ύν στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας μέσω προσαρμογών, που είναι απόρροια συνειδητών πράξεων από 
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ένα άτομο σε άλλο άτομο, μεταξύ ατόμων και κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 1922 

έκανε την παρακάτω αποσαφήνιση: «Η ΚΕ αφορά στις διεργασίες που οδηγούν στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας διαμέσου προσαρμογών , οι οποίες είναι απόρροια 

συνειδητών πράξεων από ένα άτομο σε άλλο, αλλά και μεταξύ των ατόμων και του 

κοινωνικού περιβάλλοντος».

Η συλλογική προσπάθεια που έγινε το 1929 στο πλαίσιο συνδιάσκεψης 

ακαδημαϊκών και επαγγελματιών (συνδιάσκεψη του 

διαστάσεις της πρακτικής σε καταστάσεις ορατής και σοβαρής αδυναμίας, που ήταν 

εξαιρετικά διαδεδομένες εκείνη την εποχή. «Η συνεισφορά της ΚΕ είναι σημαντική 

στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημ

και η εγκατάλειψη παιδιών, και στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου για 

αυτοσυντήρηση στις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, ενώ παράλληλα βοηθά το 

άτομο να αναγνωρίσει τις ανάγκες του και να αξιοποιήσει τις πηγές της κοιν

Ένας αυξημένου κύρους ορισμός ήταν εκείνος που διατύπωσε ο ΟΗΕ:  «Η 

ΚΕ είναι το σύνολο των ενεργειών που σχεδιάζονται να προσφέρουν βοήθεια στην 

επίλυση προβλημάτων τα οποία εμποδίζουν  άτομα, οικογένειες και ομάδες να 

επιτύχουν ένα ελάχιστο επιθυ

ευημερίας τους. Είναι μια κοινωνική ενέργεια που δεν συντελείται από ιδιώτες για 

προσωπικό όφελος, αλλά από κυβερνητικές ή μη οργανώσεις που έχουν συσταθεί 

προς όφελος τω ν μελών της κοινότητας τα οποία θεωρ

Είναι μια ενέργεια διασύνδεσης

οικογένειες και ομάδες βοηθούνται να εντοπίσουν τις διαθέσιμες για τις ανάγκες τους 

πηγές της κοινότητας (ΟΗΕ 1950).
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ένα άτομο σε άλλο άτομο, μεταξύ ατόμων και κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 1922 

έκανε την παρακάτω αποσαφήνιση: «Η ΚΕ αφορά στις διεργασίες που οδηγούν στην 

ξη της προσωπικότητας διαμέσου προσαρμογών , οι οποίες είναι απόρροια 

συνειδητών πράξεων από ένα άτομο σε άλλο, αλλά και μεταξύ των ατόμων και του 

κοινωνικού περιβάλλοντος». 

Η συλλογική προσπάθεια που έγινε το 1929 στο πλαίσιο συνδιάσκεψης 

επαγγελματιών (συνδιάσκεψη του Milford), εστίασε στις 

διαστάσεις της πρακτικής σε καταστάσεις ορατής και σοβαρής αδυναμίας, που ήταν 

εξαιρετικά διαδεδομένες εκείνη την εποχή. «Η συνεισφορά της ΚΕ είναι σημαντική 

στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η αναπηρία 

και η εγκατάλειψη παιδιών, και στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου για 

αυτοσυντήρηση στις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, ενώ παράλληλα βοηθά το 

άτομο να αναγνωρίσει τις ανάγκες του και να αξιοποιήσει τις πηγές της κοιν

Ένας αυξημένου κύρους ορισμός ήταν εκείνος που διατύπωσε ο ΟΗΕ:  «Η 

ΚΕ είναι το σύνολο των ενεργειών που σχεδιάζονται να προσφέρουν βοήθεια στην 

επίλυση προβλημάτων τα οποία εμποδίζουν  άτομα, οικογένειες και ομάδες να 

επιτύχουν ένα ελάχιστο επιθυμητό κριτήριο-επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας τους. Είναι μια κοινωνική ενέργεια που δεν συντελείται από ιδιώτες για 

προσωπικό όφελος, αλλά από κυβερνητικές ή μη οργανώσεις που έχουν συσταθεί 

προς όφελος τω ν μελών της κοινότητας τα οποία θεωρούνται ότι έχουν ανάγκη. 

Είναι μια ενέργεια διασύνδεσης-δικτύωσης μέσω της οποίας μειονεκτούντα άτομα, 

οικογένειες και ομάδες βοηθούνται να εντοπίσουν τις διαθέσιμες για τις ανάγκες τους 

πηγές της κοινότητας (ΟΗΕ 1950). 
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ένα άτομο σε άλλο άτομο, μεταξύ ατόμων και κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 1922 

έκανε την παρακάτω αποσαφήνιση: «Η ΚΕ αφορά στις διεργασίες που οδηγούν στην 

ξη της προσωπικότητας διαμέσου προσαρμογών , οι οποίες είναι απόρροια 

συνειδητών πράξεων από ένα άτομο σε άλλο, αλλά και μεταξύ των ατόμων και του 

Η συλλογική προσπάθεια που έγινε το 1929 στο πλαίσιο συνδιάσκεψης 

), εστίασε στις 

διαστάσεις της πρακτικής σε καταστάσεις ορατής και σοβαρής αδυναμίας, που ήταν 

εξαιρετικά διαδεδομένες εκείνη την εποχή. «Η συνεισφορά της ΚΕ είναι σημαντική 

άτων, όπως η φτώχεια, η αναπηρία 

και η εγκατάλειψη παιδιών, και στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου για 

αυτοσυντήρηση στις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, ενώ παράλληλα βοηθά το 

άτομο να αναγνωρίσει τις ανάγκες του και να αξιοποιήσει τις πηγές της κοινότητας». 

Ένας αυξημένου κύρους ορισμός ήταν εκείνος που διατύπωσε ο ΟΗΕ:  «Η 

ΚΕ είναι το σύνολο των ενεργειών που σχεδιάζονται να προσφέρουν βοήθεια στην 

επίλυση προβλημάτων τα οποία εμποδίζουν  άτομα, οικογένειες και ομάδες να 

επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας τους. Είναι μια κοινωνική ενέργεια που δεν συντελείται από ιδιώτες για 

προσωπικό όφελος, αλλά από κυβερνητικές ή μη οργανώσεις που έχουν συσταθεί 

ούνται ότι έχουν ανάγκη. 

δικτύωσης μέσω της οποίας μειονεκτούντα άτομα, 

οικογένειες και ομάδες βοηθούνται να εντοπίσουν τις διαθέσιμες για τις ανάγκες τους 
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Η Εθνική Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών

ακόλουθο ορισμό: «Η ΚΕ συνίσταται από μια σύνθεση αξιών, στόχων, γνώσεων και 

μεθόδων, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει άτομα και ομάδες να αναγνωρίσουν και να 

λύσουν ή να περιορίσουν τα προβλήματα που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν σ

σχέσεις μεταξύ τους και του περιβάλλοντος τους, και στο να επισημαίνει πιθανές 

περιοχές δυσλειτουργίας μεταξύ ατόμων ή ομάδων και του περιβάλλοντος τους, έτσι 

ώστε να προλάβει την εκδήλωση δυσλειτουργίας και να αναζητήσει, να καθορίσει και 

να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες ικανότητες των ατόμων, 

των ομάδων και των κοινοτήτων».

Το 1962, ο Gordon

παρεμβατική δράση κατευθυνόμενη προς συγκεκριμένους σκοπούς και 

καθοδηγούμενη από αξίες, γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες στο σύνολό 

τους είναι μοναδικές, αναγνωρισμένες και καθορισμένες»

Αργότερα (1974) ο 

συμβαλλόμενο στην πρακτική της ΚΕ από την ευθύνη για την αδυναμία, απόκλιση ή 

δυσλειτουργία που επιχειρεί να αντιμετωπίσει από κοινού με τον κοινωνικό 

λειτουργό, αναδεικνύοντας την δυναμική που εγκ

αναπτύσσεται μεταξύ τους. «Η ΚΕ είναι μια  μορφή κοινωνικής παρέμβασης, η οποία 

ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι ατομικά και 

συλλογικά αντιμετωπίζουν τις αποκλίσεις της κοινωνικής λειτουργικότητά

άτομο είναι ενεργό, δρών ον και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, μια εν 

κινήσει δύναμη». 
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Η Εθνική Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών των ΗΠΑ, το 1958, έδωσε τον 

ακόλουθο ορισμό: «Η ΚΕ συνίσταται από μια σύνθεση αξιών, στόχων, γνώσεων και 

μεθόδων, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει άτομα και ομάδες να αναγνωρίσουν και να 

λύσουν ή να περιορίσουν τα προβλήματα που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν σ

σχέσεις μεταξύ τους και του περιβάλλοντος τους, και στο να επισημαίνει πιθανές 

περιοχές δυσλειτουργίας μεταξύ ατόμων ή ομάδων και του περιβάλλοντος τους, έτσι 

ώστε να προλάβει την εκδήλωση δυσλειτουργίας και να αναζητήσει, να καθορίσει και 

όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες ικανότητες των ατόμων, 

των ομάδων και των κοινοτήτων». 

Gordon όρισε το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού ως «μια 

παρεμβατική δράση κατευθυνόμενη προς συγκεκριμένους σκοπούς και 

καθοδηγούμενη από αξίες, γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες στο σύνολό 

τους είναι μοναδικές, αναγνωρισμένες και καθορισμένες» 

τερα (1974) ο Goldstein με ένα νέο ορισμό θα απαλλάξει τον 

συμβαλλόμενο στην πρακτική της ΚΕ από την ευθύνη για την αδυναμία, απόκλιση ή 

δυσλειτουργία που επιχειρεί να αντιμετωπίσει από κοινού με τον κοινωνικό 

λειτουργό, αναδεικνύοντας την δυναμική που εγκλείεται στη σχέση η οποία 

αναπτύσσεται μεταξύ τους. «Η ΚΕ είναι μια  μορφή κοινωνικής παρέμβασης, η οποία 

ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι ατομικά και 

συλλογικά αντιμετωπίζουν τις αποκλίσεις της κοινωνικής λειτουργικότητά

άτομο είναι ενεργό, δρών ον και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, μια εν 
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των ΗΠΑ, το 1958, έδωσε τον 

ακόλουθο ορισμό: «Η ΚΕ συνίσταται από μια σύνθεση αξιών, στόχων, γνώσεων και 

μεθόδων, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει άτομα και ομάδες να αναγνωρίσουν και να 

λύσουν ή να περιορίσουν τα προβλήματα που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν στις 

σχέσεις μεταξύ τους και του περιβάλλοντος τους, και στο να επισημαίνει πιθανές 

περιοχές δυσλειτουργίας μεταξύ ατόμων ή ομάδων και του περιβάλλοντος τους, έτσι 

ώστε να προλάβει την εκδήλωση δυσλειτουργίας και να αναζητήσει, να καθορίσει και 

όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες ικανότητες των ατόμων, 

όρισε το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού ως «μια 

παρεμβατική δράση κατευθυνόμενη προς συγκεκριμένους σκοπούς και 

καθοδηγούμενη από αξίες, γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες στο σύνολό 

με ένα νέο ορισμό θα απαλλάξει τον 

συμβαλλόμενο στην πρακτική της ΚΕ από την ευθύνη για την αδυναμία, απόκλιση ή 

δυσλειτουργία που επιχειρεί να αντιμετωπίσει από κοινού με τον κοινωνικό 

λείεται στη σχέση η οποία 

αναπτύσσεται μεταξύ τους. «Η ΚΕ είναι μια  μορφή κοινωνικής παρέμβασης, η οποία 

ενδυναμώνει, διατηρεί και επαυξάνει τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι ατομικά και 

συλλογικά αντιμετωπίζουν τις αποκλίσεις της κοινωνικής λειτουργικότητάς τους. Το 

άτομο είναι ενεργό, δρών ον και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, μια εν 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 

Χαριλάου Τρικούπη
Τηλ.: 2107780514, 6907495403

 

Η Kental  (1978) έδωσε ως ορισμό τα εξής: «η ΚΕ εκτιμά τη φύση της 

ανάγκης και του προβλήματος, αποτιμά την ικανότητα του ατόμου να χειριστεί την 

ανάγκη/πρόβλημα, υποκινεί κάθε εσωτερική πηγή δύναμης με στόχο να βρει λύση 

και να αξιοποιήσει όλες τις εξωτερικές πηγές στο περιβάλλον και στην κοινότητα, 

που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματός 

του». 

Η διεθνής αναγνώριση του ε

αποτέλεσμα τη συγκρότηση διεθνών ενώσεων όπως η Διεθνής Ομοσπονδία 

Κοινωνικών Λειτουργών (

που έγινε αποδεκτός από τους εθνικούς συλλόγους μέλη της. «Η εφαρμοσμένη 

κοινωνική επιστήμη που προήλθε από την κοινωνική πρόνοια ως ένας μηχανισμός ο 

οποίος συστάθηκε για να διασφαλίσει την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών 

των αδυνάτων που δημιουργήθηκαν από τη βιομηχανική ανάπτυξη, και που καλείται 

να χειριστεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και να αποτρέψει ή να 

βελτιώσει τα ατομικά, ομαδικά και κοινοτικά προβλήματα που προκύπτουν από τη 

δυσλειτουργία των ατομικών αναγκών και των κοινωνικών θεσμών».

Το 1998, ο Powell

μεταμοντέρνα κοινωνία, στην οποία κυριαρχούν η κοινωνική αδικία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος, η πόλωση, ο κατακερματισμός και η αποξένωση, είναι η 

ενδυνάμωση των ατόμων, ομάδων κοινωνιών ώστε να αναλάβουν δράση, είναι η 

επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης που αξίζουν».
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(1978) έδωσε ως ορισμό τα εξής: «η ΚΕ εκτιμά τη φύση της 

ανάγκης και του προβλήματος, αποτιμά την ικανότητα του ατόμου να χειριστεί την 

κη/πρόβλημα, υποκινεί κάθε εσωτερική πηγή δύναμης με στόχο να βρει λύση 

και να αξιοποιήσει όλες τις εξωτερικές πηγές στο περιβάλλον και στην κοινότητα, 

που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματός 

Η διεθνής αναγνώριση του επαγγέλματος και η εξάπλωση του, είχαν ως 

αποτέλεσμα τη συγκρότηση διεθνών ενώσεων όπως η Διεθνής Ομοσπονδία 

Κοινωνικών Λειτουργών (IASSW), τo 1985, η οποία έδωσε τον ακόλουθο ορισμό 

που έγινε αποδεκτός από τους εθνικούς συλλόγους μέλη της. «Η εφαρμοσμένη 

οινωνική επιστήμη που προήλθε από την κοινωνική πρόνοια ως ένας μηχανισμός ο 

οποίος συστάθηκε για να διασφαλίσει την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών 

των αδυνάτων που δημιουργήθηκαν από τη βιομηχανική ανάπτυξη, και που καλείται 

μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και να αποτρέψει ή να 

βελτιώσει τα ατομικά, ομαδικά και κοινοτικά προβλήματα που προκύπτουν από τη 

δυσλειτουργία των ατομικών αναγκών και των κοινωνικών θεσμών». 

Powell, όρισε την ΚΕ ως εξής: «ο ρόλος και ο στόχος της ΚΕ στη 

μεταμοντέρνα κοινωνία, στην οποία κυριαρχούν η κοινωνική αδικία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος, η πόλωση, ο κατακερματισμός και η αποξένωση, είναι η 

ενδυνάμωση των ατόμων, ομάδων κοινωνιών ώστε να αναλάβουν δράση, είναι η 

ποίηση της κοινωνίας των πολιτών για διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης που αξίζουν». 

SYNELIXIS 

, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήμιο),  
synelixis.net 

(1978) έδωσε ως ορισμό τα εξής: «η ΚΕ εκτιμά τη φύση της 

ανάγκης και του προβλήματος, αποτιμά την ικανότητα του ατόμου να χειριστεί την 

κη/πρόβλημα, υποκινεί κάθε εσωτερική πηγή δύναμης με στόχο να βρει λύση 

και να αξιοποιήσει όλες τις εξωτερικές πηγές στο περιβάλλον και στην κοινότητα, 

που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματός 

παγγέλματος και η εξάπλωση του, είχαν ως 

αποτέλεσμα τη συγκρότηση διεθνών ενώσεων όπως η Διεθνής Ομοσπονδία 

1985, η οποία έδωσε τον ακόλουθο ορισμό 

που έγινε αποδεκτός από τους εθνικούς συλλόγους μέλη της. «Η εφαρμοσμένη 

οινωνική επιστήμη που προήλθε από την κοινωνική πρόνοια ως ένας μηχανισμός ο 

οποίος συστάθηκε για να διασφαλίσει την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών 

των αδυνάτων που δημιουργήθηκαν από τη βιομηχανική ανάπτυξη, και που καλείται 

μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και να αποτρέψει ή να 

βελτιώσει τα ατομικά, ομαδικά και κοινοτικά προβλήματα που προκύπτουν από τη 

χος της ΚΕ στη 

μεταμοντέρνα κοινωνία, στην οποία κυριαρχούν η κοινωνική αδικία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος, η πόλωση, ο κατακερματισμός και η αποξένωση, είναι η 

ενδυνάμωση των ατόμων, ομάδων κοινωνιών ώστε να αναλάβουν δράση, είναι η 

ποίηση της κοινωνίας των πολιτών για διασφάλιση των ανθρωπίνων 
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Πιο ευρύς είναι ο ορισμός που έδωσαν από κοινού οι φορείς 

IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές συνέδριο κοινωνικών λειτουργών της

Αδελαΐδας της Αυστραλίας: το επάγγελμα της ΚΕ προάγει την κοινωνική αλλαγή, 

την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις και την ενδυνάμωση και 

απελευθέρωση των ανθρώπων για τη διασφάλιση της ευημερίας τους. 

Χρησιμοποιώντας θεωρίες της ανθρώπινης συμπε

συστημάτων, παρεμβαίνει στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης των ατόμων με το 

περιβάλλον τους. Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις στην κοινωνική εργασία»
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Πιο ευρύς είναι ο ορισμός που έδωσαν από κοινού οι φορείς 

, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές συνέδριο κοινωνικών λειτουργών της

Αδελαΐδας της Αυστραλίας: το επάγγελμα της ΚΕ προάγει την κοινωνική αλλαγή, 

την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις και την ενδυνάμωση και 

απελευθέρωση των ανθρώπων για τη διασφάλιση της ευημερίας τους. 

Χρησιμοποιώντας θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών 

συστημάτων, παρεμβαίνει στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης των ατόμων με το 

περιβάλλον τους. Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις στην κοινωνική εργασία» 

SYNELIXIS 

, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήμιο),  
synelixis.net 

Πιο ευρύς είναι ο ορισμός που έδωσαν από κοινού οι φορείς IASSW και 

, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές συνέδριο κοινωνικών λειτουργών της 

Αδελαΐδας της Αυστραλίας: το επάγγελμα της ΚΕ προάγει την κοινωνική αλλαγή, 

την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις και την ενδυνάμωση και 

απελευθέρωση των ανθρώπων για τη διασφάλιση της ευημερίας τους. 

ριφοράς και των κοινωνικών 

συστημάτων, παρεμβαίνει στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης των ατόμων με το 

περιβάλλον τους. Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής 


