
564. A Sajátos gondozási feladatok megnevezésű, 10571-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Közreműködik az egyéni gondozási, ápolási, fejlesztési és rehabilitációs folyamat 
tervezésében, megvalósításában 
Közreműködik a személyre szóló napirend kialakításában 
Segítséget nyújt az állapotnak megfelelő, egészséges élettér kialakításában, illetve a 
környezeti higiéné biztosításában 
Megtanítja és szükség esetén segítséget nyújt a mindennapi tevékenységek 
elvégzésében; az öltözködésben, az étkezésben 
Segítséget nyújt a gyógyászati segédeszközök beszerzésében és használatában 
Támogatja a szolgáltatást igénybevevőt az életkori sajátosságok és az új élethelyzetek 
elfogadásában 
Segítséget nyújt a családi és egyéni krízisek leküzdésében 
Segítséget nyújt a személyes és hivatali kapcsolatok fenntartásában 
Megszervezi más szolgáltatók közreműködését 
Segítséget nyújt a háztartásvezetésben 
Támogatja a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának folyamatát 
Együttműködik a foglalkozások, csoportfoglalkozások, csoportülések lebonyolítóival 
Részt vesz közösségi szociális munka szervezésében, bonyolításában 
Munkája során ügyel a munka-, baleset- és tűzvédelmi utasítások betartására, annak 
betartatására 
Szakmai munkája hatékonyabbá tétele érdekében esetmegbeszéléseken vesz részt 
Szakmai személyisége és személyisége védelmében részt vesz szupervízióban 
Részt vesz adományok gyűjtésében és elosztásában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Az egyéni esetkezelés módszerei, a segítő kapcsolat, a segítő tevékenység jellemzői 
A problémamegoldó folyamatban alkalmazott módszerek, az erőforrásokkal való 
gazdálkodás lehetőségei 
A krízis, a krízisintervenció lehetőségei a szociális munkában 
Családsegítés, családgondozás feladatai, módszerei 
A szociális csoportmunka modelljei, típusai, a csoporttípusok, csoportdinamikai 
jelenségek 
A szociális csoportmunka folyamata, fázisai, csoportfejlődési modell, a csoport 
tervezése, elindítása, vezetése, lezárása, az önsegítő csoportok sajátosságai 
A közösségi szociális munka formái, folyamata, közösségszervezés és tervezés 
gyakorlata, a közösségi gyakorlat taktikái és technikái 
A helyi közösségek, a hálózati munka szervezése 
A gondozás eszközei, praktikus feladatai, korszerű gondozási formák 
Az idősek és fogyatékosok alap- és szakellátását végző intézmények tevékenysége 
Gondozási, ápolási, fejlesztési és rehabilitációs tervek készítése 
A fogyatékos ember sajátos életterének speciális eszközei 
A fogyatékkal élők önellátásának fejlesztési módszerei, önálló életvezetésének 
támogatási módszerei, a fogyatékkal élők képességfejlesztési módszerei, a gyógyászati 
segédeszközök beszerzése és használata 
Az aktivitás, foglalkozás jelentősége, formái, lehetőségei, a foglalkoztatás személyi- és 
tárgyi feltételei 
A bazális stimulálás 
Játékformák, a zenei és énekformák, a mozgásformák, a dramatikus játékok, a 
médiaformák, a szabadban űzhető foglalkozások és alkalmazási lehetőségeik 
A munka jellegű foglalkozások és a munkavállalási lehetőségek 
Az ellátottak érdekérvényesítésének fejlesztési eszközei, az érdekképviselet gyakorlata, 
a személyes és hivatalos kapcsolatok fejlesztési módszerei 
Az időskor sajátosságai, krízisei 
Gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozása, a haldoklás fázisai, a haldoklók kísérése, 
támogatása 



A hozzátartozók támogatásának eszközei a haldokló kísérésében, a gyász 
feldolgozásában, az elhunyt körüli tennivalók 
A team, az esetmegbeszélés és a szupervízió szerepe 
A családi költségvetés, bevételek, kiadások főbb csoportjai, a háztartásgazdálkodás és a 
háztartásvezetés gyakorlata, az adósságkezelés lehetőségei 
A táplálkozási szokások, táplálkozási hibák, az élelmiszerek összetevői és fiziológiai 
hatásai; az élelmiszerek elő- és elkészítése, élelmiszerbiztonsági előírások 
A háztartás berendezései, eszközei, a házimunkák tervezése és szervezése, a ruházat és 
textíliák kezelése, funkciója és tulajdonságai 
A biztonságos élettér kialakítása és higiénéje, a munkahelyi és háztartási balesetek 
megelőzésének lehetőségei 
Érintésvédelem, tűzvédelem 
Mérgek tárolása 

 
szakmai készségek: 

Háztartási eszközök használata 
Híradástechnikai és számítástechnikai eszközök használata 
Játékok és sporteszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Stressztűrő képesség 
Szervezőkészség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Empatikus készség 
Motiváló készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerben való gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 


