
551. Az Önálló szociális segítő feladatok megnevezésű, 10558-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Részt vesz a fogadótér kliensközpontú kialakításában 
Fogadja az intézménybe érkezőket, előtéri ügyeletet lát el 
Tájékoztatást nyújt a szociális és jóléti ellátások formáiról, funkcióiról, intézményrendszeréről 
Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást kérőt a megfelelő intézménybe 
Támogatja az intézményekben élők kapcsolattartását családjaikkal és eredeti környezetükben 
élőkkel 
Kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival 
Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását 
Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét 
Szervezi és ellátja a szociális konyhán, nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos feladatokat 
Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el 
Támogatja a működési területén szerveződő önsegítő csoportokat, civil és karitatív szervezetek 
humanitárius munkáját 
Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra 
Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkező adományokat, gondoskodik a 
szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

szakmai ismeretek: 
A családtámogatási rendszer szabályainak értelmezése 
Az önkormányzati és nem önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályainak 
értelmezése 
Munkajogi szabályok alkalmazása 
A civil szervezetek szociális feladatainak segítési lehetőségei 
A szociális intézmény működésének ismerete 
A helyi jelzőrendszer jellemzői és a kapcsolatok működtetésének lehetőségei 
A szakmai és intézményi etikai szabályok értelmezése 
A kompetencia határok értelmezése 
A szakmai együttműködés szabályainak értelmezése 
A szociális munka sajátosságai és módszerei 
A szociális munka elmélete és ideológiája 
A szociális munka tevékenységrendszere 
A szociális munka problémamegoldó modelljei 
Az etikai dilemmák megoldási módszerei 
Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzatai 
A problémamegoldás szakaszai és módszereinek alkalmazása 
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 alapismertek 
A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői 
A szociális csoportmunka típusai, folyamata 
A csoportdinamikai jelenségek jellemzői 
A csoportvezetés elmélete és a feladatok megosztásának lehetőségei 
A közösségi szociális munka formái, folyamata és a feladatok megosztásának lehetőségei 
A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete 
A közösségszervezés elmélete 
A közösségi szociális munka gyakorlata 
Pedagógiai pszichológia 
A munka pszichológiája 
 

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: 

Önállóság 
Döntésképesség 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Adekvát kommunikáció 
Konfliktustűrő képesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 


