Повик за прилози во
РЕВИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 17/2021
во издание на Филозофски Факултет, Скопје
СОЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИЈАЛНИ
УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Главната тема на бројот 17/2021 има за цел да даде осврт на нагласените
социјални ризици, на превземените кризни и интервентни мерки од
социјалната политика, како и понудените социјални услуги за време на
пандемијата предизвика од Ковид-19. Се покануваат текстови кои ги
истражуваат: социјалните ризици и начини на нивно справување за време
на Ковид-19, влијанието на Ковид19 врз традиционалните ранливи
категории; влијанието на Ковид-19 врз појава на нови ранливи категории,
процени на влијанието на превземените социјални политики и социјални
услуги за време на Ковид-19; процени за потреба од нови социјални
услуги и социјални мерки прилагодени на услови на намален физички
контакт. Покрај ова, Ревијата поканува научни трудови фокусирани на
специфични социјални проблеми и специфични ранливи групи, како:
сиромаштијата за време на Ковид-19, бездомништвото за време на Ковид19, семејното насилство за време на Ковид-19, состојби и предизвици со
заштитата на човековите права на мигрантите за време на Ковид-19,
состојби и предизвици со постапувањето и заштитата на човековите
права за време на Ковид-19 на лицата лишени од слобода и сместени во
затвори.
Резимиња, не подолги од 500 збора треба да се испратат најдоцна до 30
Јуни 2021 година. Резимето треба да ги соддржи клучните аспекти кои
ќе бидат анализирани, како и објаснување на избраниот методолошки
пристап. Резимињата треба да се испратат електронски на следната
адреса: rsp@fzf.ukim.edu.mk. Само авторите чии прилози ќе бидат
прифатени од уредувачкиот одбор ќе бидат информирани за исходот од
поднесените апстракти. Рок за доставување на прифатените конечни
трудови е 30 Септември 2021 година.
Генерални услови: Ревијата за социјална политика објавува оригинални
трудови на Македонски и Англиски јазик, во сите области од социјалната
политика. Прифатени ќе бидат иновативни трудови, истражувачки
трудови, анализи на политики, практики и нивното влијание врз
социјалната политика. Посебно се охрабруваат студии кои имаат
споредбена димензија или оние кои ја одразуваат релевантноста на
проучуваната проблематика за различни социо-економски и географски
контексти.
Должина на прилозите: оригинални и истражувачки трудови меѓу 4000
и 8000 збора, рецезнии на книги до 1500 збора.

Инструкции за авторите: авторите се повикуваат да ги достават
трудовите преку електронска пошта. Трудовите треба да бидат доставени
на македонски и англиски јазик. Трудовите треба да бидат доставени во
Микрософт Ворд формат, Мак Ц. Тимес (за македонската верзија) и Times
New Roman (за англиската верзија), со фонт 12, проред - 1. Трудовите
треба да содржат: наслов на трудот, име на авторот(ите),
институционална поврзаност, резиме/апстракт (не повеќе од 500 збора)
и клучни зборови (не повеќе од 5), поднаслови и користена литература.
Јазик: За авторите од македонски говорно подрачје резимето и трудот
треба да бидат доставени на македонски и англиски јазик. Авторите од
други говорни подрачја трудовите треба да ги достават на англиски јазик.
Референцирање: Авторите се повикуваат да го користат Хавард системот
за референцирање, кој во рамки на текстот го цитира авторот и годината
на публикација, додека целосната референца се доставува во листата на
користена литература на крајот од трудот.
Сите пристигнати трудови ќе бидат предмет на двојна анонимна
рецензија.
Индексирање: Ревијата за социјална политика се индексира во следните
меѓународни бази на податоци: CEEOL, EBSCO Discovery Services, Sociology
Source Ultimate, The Belt and Road Initiative Reference Source.
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