Introdução

Desde 1968, o Conselho Geral de Trabalho Social realizada a cada quatro anos, a Conferência
Nacional de Assistência Social , sendo um ponto de encontro para os profissionais a refletir
sobre o estado de trabalho social e debate sobre as propostas para orientar e estimular as ações presente e futuro a profissão.
2017 será uma nova edição do Congresso no qual Extremadura vai ser o seu anfitrião , participando na celebração da Faculdade de assistentes sociais
Badajoz como co - organizador eo College of Social Work de Cáceres como um colaborador. Até agora , nenhum caso da profissão deste tipo foi
realizada nesta região, assumindo uma atração para toda a nossa estrutura colegial. Além disso , esta edição terá um forte caráter internacional, porque
para a primeira vez que foram convidados a participar assistentes sociais companheiros de toda a América Latina.
Como parte dos compromissos da Agenda Global e a linha de trabalho de organizações internacionais, que é um membro da estrutura
colegial, o Congresso vai levar o título " Com struyendo comunidades sustentáveis: dilemas e desafios ". Em adição , o C onselho Geral
vai comemorar seu 35 ° aniversário sob a 2017 Congresso.
Nosso compromisso, mesmo assim, foi: Construir sustentabilidade. Apoio, influência e permitir que as estruturas e sistemas que permitem às pessoas
para ter poder sobre suas próprias vidas e fazer uma maneira positiva, para enfrentar as causas da desigualdade, para criar um mundo mais socialmente.
Renovar nosso compromisso como assistentes sociais e alinhando nossas atividades e programas para promover iniciativas de desenvolvimento que
sejam sustentáveis e integrar a dimensão humana.
Comunidades . Devemos socializar a Agenda Global e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODS) para se transformar em um movimento social
global, a partir de uma visão compartilhada e um contrato social entre profissionais, políticos, agentes de mudança e de cidadania, mobilizando deste
dela rede global cada um e todos são parte. Os assistentes sociais e são fundamentais para a construção de comunidades que aumentam o capital social
e criar redes entre os membros dos atores da comunidade.
O caminho para a transformação é a sustentabilidade . Os aspectos essenciais deste sustentabilidade estão a reforçar um estilo de desenvolvimento que
não perpetuar e aprofundar a pobreza ea exclusão, portanto, social, mas tem como um dos seus objetivos a erradicação central, justiça social e
participação social na tomada de decisões ciudadanía.Un desenvolvimento sustentável a ser dada a partir do sociocultural, ambiental, socioeconômica,
tecnológica, arquitectura, etc. projetar habitáveis e humana entre todas as comunidades e todos.
O desenvolvimento sustentável é definido como "aquelque satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades.
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Organizadores

O Conselho Geral de Trabalho Social (doravante o Conselho ou a CGT) coordena a estrutura colegial composto por 36 Associações de
Serviço Social. As Faculdades oficiais são um conjunto de organizações profissionais exclusivamente constituída por universitários e
trabalhadores colegiais e assistentes sociais. Cada um deles tem sua própria personalidade jurídica. Suas relações e organização são
determinadas pelos seus estatutos.
O Conselho, juntamente com a Associação de Trabalhadores Sociais de Badajoz como co - organizador organizar a décima terceira edição
do Congresso Nacional, em Mérida (Badajoz) , como local ideal para sediar este grande evento profissão. Entre os objectivos do
Conselho Geral e Extremadura Escolas é melhorar a qualidade da prática profissional, promovendo a reciclagem e formação contínua e
assistentes sociais; bem como espaços de reflexão e debate para que a nossa profissão está sempre em construção contínua.
Em Espanha, existem mais de 40.000 profissionais de colegial e Serviço Social colegial distribuídos entre as 36 faculdades oficiais
existentes. Eles carregam para fora suas atividades em diversas áreas profissionais, tanto em organizações internacionais e da
administração pública, empresas privadas, organizações do terceiro setor, etc. Os campos dos profissionais que cobrem praticamente
todas as áreas da realidade social, tanto em público como em privado. Ela é relevante para a elevada participação dos profissionais na
construção de redes sociais ea crescente trabalho das instituições da região autónoma e municípios.
O Conselho Geral tem feito a cada quatro anos desde 1968 , um Congresso Estadual, como bem como um local de encontro para os
profissionais, um importante momento de reflexão coletiva sobre o estado do trabalho social eo direito a elaboração de propostas para
orientar e estimular o espaço envolve ações futuro da profissão.

Para mais informações sobre Conselho Geral Assistência Social, visite o nosso Web: www.cgtrabajosocial.es
Para mais informações College of Social Work Badajoz : www.trabajosocialbadajoz.es
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Palestrantes confirmados de primeiro nível:

- Teresa Matus
- Christian Felber
- Sami Naïr

participantes

programação
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Graduados em Serviço Social e
assistentes sociais. estudantes de Serviço
Social
Outros / profissionais como eles
desenvolvem seus sistemas de atividades
e profissional proteção em áreas de
intervenção social, cuja participação é
essencial para uma abordagem de
intervenção social integrada
Os decisores políticos . Quer a sua
responsabilidade é estadual, regional,
provincial, município ou joint nível
municipal
Cidadania, organizações de iniciativa
sociais, associações, fundações e
organizações não governamentais, bem
como empresas de serviços
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http://congresotrabajosocial.es/inscripci
ones_inicio

http://congresotrabajosocial.es/

