
[opis] 

Monografia mówi o ścisłych relacjach polityki społecznej z ekonomią. Zawarte w niej treści 

koncentrują się na istotnych obecnie problemach społeczno-ekonomicznych, jak: ekonomia 

społeczna, rynek pracy, wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, polityka rodzinna, 

infrastruktura społeczna. Podjęte rozważania wskazują, że mają one interdyscyplinarny charakter i 

mogą byd przedmiotem refleksji nie tylko polityków społecznych, ale także przedstawicieli szerokiego 

środowiska naukowego oraz wielu instytucji, w których na co dzieo zapadają decyzje dotyczące wielu 

aspektów życia społecznego. 

Autorzy monografii traktują ją jako przyczynek do dyskusji o czynnikach stawiających wyzwania przed 

instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie bieżących i przyszłych rozwiązao w obszarze polityki 

społecznej oraz kierunków tych zmian. 
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