Prenumeration på tidningen SocialPolitik
Specialerbjudande till RFS medlemmar
159 :– för fyra nummer
Att vara frivillig samhällsarbetare är ett viktigt uppdrag. Du ger
av din tid, kunskap och erfarenhet. Genom uppdraget får du
insikt i hur samhällets stöd kan vara till hjälp för människor i
utsatta situationer. Men du kan också stöta på hinder och svårigheter, du får se vårt samhälles baksidor. Båda de här sidorna vill
vi skildra i tidningen SocialPolitik.
Sedan 1994, i 22 år, har vi funnits som en helt oberoende tidskrift inom området sociala frågor. Det gör oss unika. Vi vill ge
röst åt dem som annars har svårt att få sina perspektiv belysta
i media. Barn och ungdomars villkor ligger oss särskilt varmt
om hjärtat. Hos oss hittar du reportage, både från Sverige och
andra delar av världen. Vi skriver om sådant som socialtjänst,
missbruk, kriminalvård, funktionsvariation, flyktingfrågor.
Vi berättar om ny forskning på ett lättbegripligt sätt. Vi har
debatt och krönikor. Kanske vill du själv bidra?
Sedan ett år tillbaka är vi två nya redaktörer. Vi arbetar med att
förnya tidningen med fler korta artiklar och en mer lättillgänglig form. Vi har också ett fördjupande tema i varje nummer.
Som till exempel Ung på flykt – nu och då, som i nr 2/2015. Där
skrev vi bland annat om Helmi som kom som ensamkommande
krigsbarn från Finland. Just nu skickar vi årets första nummer
till tryck med tema Beroende. Det kommer den 4 mars.
Vi tror att du kan ha både nytta och glädje av vår tidning och
hoppas att du vill pröva. Vi vill gärna veta vad du tycker och
höra dina idéer om vad vi ska skriva om.

Nytt nummer 4 mars

För att utnyttja erbjudandet går du in på
socialpolitik.com/prenumeration/
Välj sedan alternatiet 1 år RFS specialpris 159 :–
Välkommen att prenumerera!
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