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Annan Information
Våra kunder är experter på sina liv, inte deras tjänsteleverantörer. Dessa principer beskriver
idealer som alla socialarbetare bör sträva efter. Pinderhughes, E. (1989). Kultur, social
interaktion och de mänskliga tjänsterna. Det finns tre avsnitt som hör samman med denna
kompetens "Socialarbetare ska förstå kultur och dess funktion i mänskligt beteende och

samhälle, erkänna styrkorna i alla kulturer". Ingen kultur växer i en högre takt än den
latinamerikanska befolkningen, som överträffar afroamerikaner som den största
minoritetsbefolkningen i USA.
På en kollektiv nivå kan ökad medvetenhet ske genom grupparbete, aktivism, (biskop, 1994)
och dela cirklar (Hart, 2002). Dessutom kommer minoritetsgrupper inte sannolikt att söka
specialiserade psykiatriska tjänster, utan snarare tenderar att få hjälp från en primärvårdsklinik
eller ett informellt stödsystem. Det kan uppstå fall då sociala arbetstagares etiska förpliktelser
strider mot byråns politik eller relevanta lagar eller förordningar. New York: Harper Collins.
Trimble, J.E. (1996). Acculturation, etnisk identifiering och. Skriven fem år efter DeVore och
Schlesinger 1981, Lum 1986 är en text som gav en processinriktning att tänka på och arbeta
med människor av färg.
Forskningen är särskilt nödvändig för resiliency för att bestämma de faktorer som håller
invandrare i takt och hälsosam. När läkning sker genom att koncentrera sig på andliga riker,
påverkar det de andra aspekterna av jaget och påverkar relationerna personen har med sin
familj, gemenskap och nation. Kliniker måste därför vara medvetna om sina egna fördomar
och hur deras världsutsikt påverkar deras konceptualisering av en klient. Som en enskild
person kan en persons etiska riktlinjer kräva ärlighet, integritet och respekt. Bekämpa
cirkulerande infektionssjukdomar i Kalifornien: Utvärdering av nya tillvägagångssätt för
övervakning och kostnaden för utbrott på folkhälsoinstitut Diaz-Decaro, John Dave.
De flesta välfärdsprogrammen betonar individualism och personligt ansvar och hanterar inte
diskriminerings- eller förtrycksmönster som har blivit förekommande under hela historien.
Utvecklingen av socialt arbete har emellertid inte förändrats. Barnen skulle värdera kliniker
som är känsliga för sina kulturella värderingar. När världen blir mer global kommer behovet
av en hög grad av kulturell kompetens bara att växa och få områden kommer detta att vara ett
viktigare drag än i Human Services. Socialarbetare bör begränsa kundernas tillgång till sina
register eller delar av deras register endast under exceptionella omständigheter när det finns
övertygande bevis för att sådan åtkomst skulle leda till allvarlig skada för kunden. Som en
följd av skilsmässa och barn födda av oönskade föräldrar kräver definitionen och rollen för
föräldrar målmedvetna åtgärder och tydlig avsikt med familjen. Pope-Davis and Dings (1995)
granska metoder för bedömning av mångkulturell.
Uppskattningar är att år 2050, nästan en fjärdedel av USAbefolkning, eller 102,6 miljoner
individer, kommer att vara av latinskt ursprung (US Census Bureau, 2006). Vänligen kontakta
utgivaren för tillstånd att reproducera eller skriva ut material på denna webbplats.
Grundstrukturen i NASW: s etiska kod är deontologisk i. Comas-Diaz, L. (1995). Puerto
Ricans och sexuellt barnmissbruk. I L.A. Fontes (Red.), Sexuella övergrepp i nio
nordamerikanska kulturer: Behandling och förebyggande (sid 31-66). Tusen Oaks, CA: Sage
Publications. Förenkling, eller vilken Absolon termer medling, kan stödjas inom Roller av
socialarbetare hjulet. Vilka värderingar eller etiska perspektiv bör beaktas (personlig,
samhällelig, professionell, klient eller byrå). Att gå ut och träffa människor som är invandrare
där de är istället för att alltid be dem att komma till en anläggning går långt i att bygga upp
starka relationer mellan en vårdorganisation och det omgivande samhället, säger Maria Fonte,
LMSW, en socialarbetare vid familjen Medicincentrum på South Nassau Communities
sjukhus. Betydelsen och värdet av etiketiket Det finns en stor nödvändighet för etiska koden i
social välfärd. Dessa värden utgör ramarna för principerna bakom koden och enligt koden är
de idealer som varje socialarbetare bör sträva efter. Sociala administratörer bör vidta rimliga

åtgärder för att eliminera eventuella villkor i sina organisationer som bryter mot, störa eller
motverka överensstämmelse med koden. 3.08 Fortsatt utbildning och personalutveckling
Socialtjänst administratörer och handledare bör vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla
eller ordna vidareutbildning och personalutveckling för all personal för vilken de är ansvariga.
Vissa kunder kanske inte vet att de har dessa rättigheter eller kan tro att deras rätt till privatliv
har förverkats eftersom de får hjälp.
En förståelse för dessa skillnader är ytterst relevant för att utöva arbete med denna befolkning.
Dessutom måste det antas att objektet fångar en egenskap eller. Multikulturell kompetens är en
obetydlig del av socialarbetarens färdighetssätt. Att vara zigenare eller irländsk resenärs
etnicitet valdes ut av 58 000 personer (0,1% av befolkningen), vilket gör den till den minsta
etniska kategorin (med kryssruta) 2011. Etisk självbedömning Följande uppsättning frågor är
anpassade från frågor som framgår av Abromsons artikel och kan användas som ett verktyg
för att utveckla en nivå av självmedvetenhet som kan hjälpa till att styra tillämpningen av alla
etiska beslutsfattande modeller. 1. Vad är kvaliteterna hos en bra person? 2. För att möta målet
med Campinha-Bacote-konstruktionen för att öka kulturell medvetenhet kan fältinstruktörer
använda olika metoder, inklusive övningar i självanalys. Workshopen kommer att använda
flera fallstudier, bland annat Ferguson, Missouri, samt gruppdiskussion, fallmetoden och
videopresentationer för att förbättra deltagarnas interaktiva inlärningserfarenhet. Etiskt ansvar
strömmar från alla mänskliga relationer, från den personliga och familjen till den sociala och
professionella. Denna form av holistisk övning, som betraktar aboriginal andlighet, kultur och
identitet, är det som gör kulturellt kompetent socialt arbete med många aboriginala folk som
kan uppnås.
Sjukhuset tillhandahåller utbildning i medicinsk översättning till anställda, så viktig
information om patienternas hälsoförhållanden missas inte. Med tanke på hur kunders och
socialarbetarkulturen spelar en roll när de tillhandahåller effektiva tjänster, visar mina resultat
olika komplexiteter, såsom kännedom om bekantskap eller manifestation av fördomar eller
diskriminering i aktualiserad praxis. Åtgärder för att bli kulturellt kompetent Konsekvenser för
socialt arbetspraxis Här är ett extremt exempel på en konsekvens av socialt arbete.
Socialarbetare måste ha en medvetenhet om att aboriginska folk har en starkare
samhällsidentitet gentemot individualitet (Weaver, 1999). Sociala välfärdssystem: Traditionellt
och icke-traditionellt hjälpande USAs välfärdssystem bygger på en filosofi som ofta strider
mot latino värderingar och kultur (Acevedo, 2005). Rådgivning och utveckling, 24, 42-78.
Baker, R. (1998). En teori om internationell bioetik: The. Davis och Proctor (1989) hävdar att
de flesta människor korrelerar skillnader i hudfärg med skillnader i övertygelser och
synpunkter. Studenter som inkluderades i studien såg betydande förbättringar i posttraumatisk
stressstörning (PTSD) och depressiva symtom jämfört med elever som sattes på väntelistan.
Dekoloniseringsprocessen kommer att vara annorlunda för olika aboriginska populationer på
grund av mångfalden bland aboriginalbefolkningen och deras övertygelser. Utövarens
självmedvetenhet är kritisk och innebär utveckling av kunskap om kulturarvet och de
potentiella effekterna av ras och kulturell bakgrund och historia på jobbet med kunderna (Sue
et al, 1992). I vårdskolan lär vi oss normalt att vi ska respektera alla kunders värdighet och
rättigheter.
Genom att undersöka musik-, video- och annonskampanjer identifierar vi de negativa
effekterna av bild- och subliminala meddelanden och diskuterar sätt att hjälpa individer att
identifiera varför de gör de val de gör online. Intergenerationellt gängmedlemskap har
omdefinierat begreppet familj och familjevärden. Deltagarna kommer att bli underrättad och

ges möjlighet att få bidrag eller delta i det omarbetade programmet eller ett alternativt program.
Kulturell ödmjukhet står i centrum för att vara medveten om våra fördomar, fördomar och
privilegier. Socialt arbetspraxis med kulturellt diverse människor tar itu med de ambivalenta
och tvetydiga samhällsförändringarna, som har betingat och begränsat samhällsarbetarnas
vilja, förmåga och ansträngningar att tillhandahålla kulturellt kompetenta tjänster till dem som
skiljer sig från det vanliga samhället. Detaljer om vår annonseringssida eller kontakta oss via
telefon eller e-post för att komma igång. Denna artikel kom fram i Fall 2006-utgåvan av DEN
NYA SOCIALA ARBETAREN. Att lära sig att hantera hur och vilka typer av sociala frågor
som rör orättvisor finns, kommer att hjälpa till när vi arbetar med diskriminering och
ojämlikhet i verkligheten som uppstår och kan påverka våra kunder. Journal of General
Internal Medicine, 15 (6), 381-388. Värdighet och värdighet hos personen visar respekt för
varje kund oavsett deras sociala situation.
Vi letar efter frivilliga som skulle vara villiga att hjälpa oss med fälttest. Många av dessa
familjer som söker socialtjänst är fattiga, invandrare eller överlevande av rasism och
diskriminering. Många aboriginala perspektiv anser att andlighet är en viktig del av läkning
och ett ökande antal aboriginala folk återvänder till traditionella sätt att läka. Kapitlet utforskar
processen att hitta alternativ till drogkulturer och utveckla en kultur av återhämtning.
Schlesinger, 1981). De unika kompetenser som hör samman med en. De 6 stadierna av
kulturell känslighet är: 1) Förnekande 2) Försvar 3) Minimering 4) Godkännande 5)
Anpassning 6) Integrering Individer i den första etnocentrismen, förnekelse har ingen
meningsfull erfarenhet av andra kulturer än de själva; kulturell undvikning är normen och
uppnås genom strategier för isolering eller separation. Detta är modul 1 och täcker Executive
Summary och kapitel 1 och 2. Från den bedömningen kunde jag identifiera styrkor och
svagheter och bygga därifrån. Det bör noteras att socialarbetare som arbetar med denna
befolkning kommer att behöva arbeta ständigt för att utveckla sin kunskapsbas om Latinos
växlande sociala dynamik här och utomlands. Organisationsvärden är det som är bäst för
företaget att upprätthålla en bra offentlig bild och medarbetarvägledning. Minoritetsmän och
kvinnor tenderar att ha mer olikartade eller könsbestämda och rasistiska, arbetserfarenheter än
deras angloamerikanska motsvarigheter.
Den mångkulturella frågan blir mer förvirrad av tendensen hos. Denna konstellation av
kärnvärden återspeglar det som är unikt för det sociala arbetet. Vi kommer aldrig veta mer om
människor eller deras kultur än de gör, säger Sims. "De måste berätta för vem de är, och vi
behöver lyssna på vad de vill ha.". De hjälper till att göra sunda bedömningar och beslut när
de hanterar alla delar av befolkningen, oavsett kundens religion, ras eller etnicitet. Om deras
kunder ska vara ömsesidiga och växa mot centrering inom Medicine Wheel-modellen, måste
socialarbetare erkänna att det inte finns några experter på den helande resan (Hart, 2002) och
att varje resa är unik. Det här är en mycket intressant läsning för alla som arbetar med barn
eller familjer som arbetar med mobbning. Familjens erfarenheter med tidiga ingrepp och
specialundervisningstjänster för tidig barndom ställer tonen för deras deltagande i
tjänstesystem under hela deras åldersgrupp.

