
520. A szükségletfelmérés és a problémamegoldás részfeladatai megnevezésű, 10527-12 azonosító 
számú szakmai követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi 
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait 
Érzékeli és értelmezi a társadalmi integrációt segítő és veszélyeztető tényezőket, folyamatokat 
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek hiányát 
Értelmezi a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit és segítséget nyújt azok 
megszerzésében 
Eligazodik a társadalom érték-, érdek- és normarendszerében 
Értelmezi az életmódot kialakító tényezőket, törekvéseket 
Értelmezi az emberi, állampolgári jogokat, kötelességeket és segíti ezek érvényre jutását 
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez  
Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális 
munkában, a családlátogatásokon, a lakótelepi szociális munkában 
Segíti a szociális munkás tevékenységét 
Részt vesz szociális csoportmunkában 
Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában 
   

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

szakmai ismeretek: 
A család szerkezete, működése és működési zavarai 
Az emberi szükségletek rendszere, a család mint támogató rendszer és mint problémaforrás 
jellemzői 
A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet, a szervezetek működésének jellemzői 
A szociális és gyermekvédelmi intézmények mint szervezetek, a kliens helye és szerepe a szociális 
intézményekben; munkamegosztás, hatáskör, döntési szintek 
A szociális identitás kialakulásának összefüggései, a szerep fogalma és jellemzői, válságok az 
életciklus során, a viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok  
A családtámogatási rendszer szabályai 
Az önkormányzati és nem önkormányzati szociális ellátások szabályai 
Munkajogi szabályok alkalmazása 
A civil szervezetek szociális feladatai 
A szociális intézmény működése, munkamegosztási rendszere 
A jelzőrendszer jellemzői 
Az intézmények etikai szabályai 
A kompetencia határok alkalmazása 
A szakmai együttműködés szabályai 
A szociális munka sajátosságai 
A szociális munka elmélete és ideológiája 
A szociális munka tevékenységrendszere 
A szociális munka problémamegoldó modellje 
Az etikai dilemmák 
Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata 
Az esetfeldolgozás módszerei 
A problémamegoldás szakaszai és módszerei 
A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái 
A krízis és a krízisintervenció jellemzői 
A családsegítés és a családgondozás módszerei 
Szociális munka csoportokkal 
A csoportmunkához szükséges alapismeretek 
A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői 
A szociális csoportmunka típusai 
A szociális csoportmunka folyamata 
A csoportdinamikai jelenségek jellemzői 
A csoportvezetés elmélete 
A közösségi szociális munka formái és folyamata 
A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete 



A közösségszervezés elmélete 
A közösségi szociális munka gyakorlata 
 

szakmai készségek: 
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban való alkalmazása 
Informatikai és hírközlési eszközök használata 
Információforrások kezelése 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Adekvát kommunikáció 
Konfliktuskezelési készség 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására vonatkozó készség 
Helyzetfelismerés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 


