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Záróvizsga tételek

1. Egyenlőség, szabadság, szolidaritás és a neoliberális állam. Dilemmák a szociális munka
gyakorlatában. A szociálpolitikára ható értékek és ezek kapcsolata a szociális munka értékeivel,
hatásuk a Szociális Munka Etikai Kódexére.
2. Az egyes történelmi korok szociálpolitikai alakzatai. A jóléti államok létrejötte és változásai. A
szociális munka kialakulása és fejlődése.
3. A munka és a munkanélküliség szociálpolitikai kérdései. A munkanélküliség hazai alakulása,
kezelésének aktív és passzív eszközei. A munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer
integrációs törekvései. Önkéntesség és kötelező együttműködés.
4. A családi- és párkapcsolatok s stabilitásuk; a népesedési folyamatok alakulása. Családpolitika,
családtámogatási
rendszerek
Magyarországon.
Családsegítés,
családgondozás,
családkonzultáció.
5. Struktúra, mobilitás, társadalmi helyzet, egyenlőtlenség. Társadalmi biztonság: a
társadalombiztosítástól a segélyezésig. A szociális munka szerepe az egyenlőtlenségek
csökkentésében (prevenció, korrekció).
6. A lisszaboni folyamat: társadalmi kirekesztődés, befogadás, összetartozás. A szegénység,
depriváció és kirekesztődés fogalma. A szegénység kezelésének szociálpolitikai eszközei. A
szükségletfelmérés folyamata, módszerei, a szociális munka lehetőségei a kirekesztődés
megelőzésében.
7. A gyermekek és fiatalok helyzete. Társadalmi esélyek, jellegzetes problémák. Az
esélyegyenlőségüket befolyásoló tényezők (család, oktatás, egyéb rendszerek). A
gyermekvédelem társadalmi és szociálpolitikai kérdései, eszköz- és intézményrendszere. A
csoportmunka helye a szociális munkában; a csoportmunka modelljei, folyamata a
gyermekekkel és fiatalokkal folytatott szociális munkában.
8. Társadalmi és területi egyenlőtlenségek. Leszakadó térségek, migráció, gettósodás. A
területfejlesztés szociális funkciója. A területi egyenlőtlenségek mérséklésének országos,
regionális és településszintű szociálpolitikai eszközei. A közösségfejlesztés lehetőségei,
folyamata.
9. A jóléti pluralizmus fogalmának értelmezése. A szociálpolitika szereplői, különös tekintettel a
nonprofit szervezetekre. A közösségi szociális munka eszközei a helyi szociálpolitika/jóléti
rendszer fejlesztésében. Szociális tervezés és hálózatépítés.

10. Az Európai Unió szociális dimenziója. A Európai Uniós és a hazai szociálpolitika
összefüggései. A szociális munka új definíciója, céljai a Globális Sztenderdekben
megfogalmazottak alapján.
11. Demográfiai változások: idősek a társadalomban, az időskor biztonsága. A nyugdíjbiztosítási
rendszer változásai. A generációk közötti szolidaritás kérdései. A szociális munka színterei,
szociális szolgáltatások az időskorúak számára.
12. A mai magyar társadalom veszélyeztetett csoportjai (cigányság, fogyatékkal élők,
hajléktalanok, tartósan munkanélküliek, sokgyermekes családok, egyszülős családok, stb.).
Sajátos szociálpolitikai eszközök a problémák kezelésében. A segítségnyújtás intézményesített
formái. Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés, mediáció.
13. Az önkormányzatok szociálpolitikai szerepe. A szociális szolgáltatások típusai, biztosítása. A
szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek és készségek, a szociális szakemberek
identitása és kompetenciája. A szociális szolgáltatások minősége, minőségbiztosítás és
sztenderdizáció a szociális ellátásokban.
14. A szükségletek típusai, hierarchiája. Alapszükségletek. Jövedelemelosztás, újraelosztás és
szociálpolitika (transzferek, adók). Elméletek, irányzatok és ismeretek a szociális munkában.
15. A magyar szociálpolitika rendszerváltás utáni gyakorlata. A szociális adminisztráció elemei,
tartalma. A segítő munka kockázatai. A kiégés okai, tünetei, kezelési lehetőségek.
Esetmegbeszélés, szupervízió.
16. Deviancia. a társadalomban. Értelmezési keretek, okok, jellemzők. Önsegítés.
fogalma, fajtái; krízisintervenció a szociális munkában.
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