SZOCIÁLIS MUNKA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
1. tétel
A szociális munka definíciója, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális
munka társadalmi funkciója. A humánökológiai szemlélet bemutatása. A
szociálpolitika fogalmának értelmezései, alapelvek
2. tétel
A társadalom- és szociálpolitika értékei. A szociálpolitika és a szegénypolitika
eltérő logikája, múltja. A szociális munka értékei és értékdilemmái. A Szociális
Munka Etikai Kódexe. Etikai dilemmák a szociális munkában.
3. tétel
Az újraelosztás rendszere, technikái, szerepe – az államháztartás, annak
alrendszerei - a rendszerváltás után Magyarországon. A szociálpolitika és a
produktív szociálpolitika szerepe a szükségletek kielégítésében.
A családból való kiemelés, a családon kívüli nevelés sajátosságai, folyamata, A
gyermekvédelem rendszere, dilemmái
4. tétel
Az egészségügyi rendszer és a társadalombiztosítás működési sajátosságai
Magyarországon a 90-es évektől. Egészség-életmód-szociális helyzet - betegség
összefüggései. A népesség egészségi állapotának jellemzői. Egészségügyi
szociális munka, szerepek és dilemmák a gyakorlatban és az elméletben
5. tétel
Az idősödő társadalom szociális kihívásai, az idősek helyzete a magyar
társadalomban. Az idősellátás összefüggései, intézményes formáinak változásai.
A nyugdíjbiztosítás jellemzői Magyarországon a 90-es években, a
nyugdíjrendszer reformja. Szociális munka idősekkel.
6. tétel
Szociális Charta 2008. Térségi-társadalmi egyenlőtlenségek hazánkban. A
szegregálódó és gettósódó, leszakadó térségek problematikája. Szociális szakma
lehetőségei, partnerei a belső periférián. A szociális munkás feladatai a
vidékfejlesztés területén a helyi közösségekben.
7. tétel
A depriváció tényei Magyarországon, szociálpolitikai kezelési formák és
megoldási kísérletek. Társadalmi konfliktusok.
Szegénység-szegényedés; értelmezésének változásai, szegénységi csapdák, a
gyermekszegénység, mélyszegénység. Pénzbeli támogatások jellemzői,
tendenciái, a segélyezés problémái és dilemmái

8. tétel
A
munkanélküliség/foglalkoztatáspolitika
társadalmi-területi
jellemzői,
tendenciái az elmúlt évtizedekben. A társadalompolitika szerepe, lehetőségei a
munkanélküliség kezelésében. Szociális munka munkanélküliekkel.
9. tétel
A települési megtartóerőt erősítő közpolitikák az Alföldön. A hajléktalanság és a
vidékfejlesztés kapcsolata. A befogadó falu program. Az otthontalanság okai, az
ellátás rendszere hazánkban, a hajléktalanokkal folyó szociális munka néhány
fontos kérdése.
10. tétel
A jóléti állam fogalma, kialakulása, típusai. A jóléti állam válságának különböző
interpretációi. Az átmenet évtizedének hazai társadalompolitikája. Az Európai
Unió szociálpolitikája, a szociális szakma időszerű kérdései, kihívásai és
dilemmái a globalizálódó világban.
11. tétel
A tudáshoz és iskolázáshoz jutás egyenlőtlenségei és következményei. Az
iskolai kudarcok és esélyegyenlőtlenség/konfliktusok mérséklése az iskolai
szociális munka/szociálpedagógia eszközeivel
12. tétel
A család, mint természetes támasz, a család funkcióinak, szerepeinek változása,
a családi életciklusok. A családon belüli zavarokra, konfliktusokra, krízisekre,
bántalmazásra adható szakmai válaszok. A családtámogatási rendszer jogi
megközelítése. Szociális munka családokkal.
13. tétel
Társadalmi csoportok, csoportelméletek. Csoporttervezés. Csoportdinamika és
csoportfejlődés, szerepek a csoportban. A csoportmunka értékelésének
módszerei. A szociális munkások által működtetett csoportok típusai. A
csoportfolyamatokat befolyásoló vezetői módszerek és technikák.
14. tétel
A gyermeki fejlődés és szükségletek, a szocializáció folyamata, szinterei.
Szociális munka ifjúsági csoportokkal
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatok- mint alapellátások-céljai, formái
és feltételei. A megelőzés és a problémák kezelésének szakmai alapelvei és
gyakorlata e szolgáltatásokban.
15. tétel
Az előítéletek fogalma, kialakulása, megjelenése a szociális munkában. A segítő
személyiségére gyakorolt negatív hatások (pl. kiégés), a megelőzés és kezelés
egyéni és intézményes formái
A fogyatékosságok korszerű szemlélete. Szociális munka fogyatékosokkal.
Fogyatékosokat ellátó intézmények

16. tétel
A szenvedélybetegség típusai, jellemzői. Drogpolitika Magyarországon.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe. Büntetés vagy segítés? Prevenció
és a gyógyítás, támogatás, segítés intézményei, munkaformái az érintett
csoportok körében
17. tétel
A pszichiátriai betegségek társadalmi dimenziói. Az átmeneti kor mentális
árnyoldalai. A pszichiátriai betegségekkel küzdők ellátásának formái, közösségi
pszichiátria szemlélete, az érintettek integrációját elősegítő eszközök
18. tétel
A szociális esetmunka elméleti és gyakorlati alkalmazása. A szociális esetmunka
módszerei és technikái. Prevenció, intervenció, változás-menedzselés.
19. tétel
A bűnözés társadalmi dimenziói. Paradigmaváltás az igazságszolgáltatásban, a
bűnelkövetőkkel és áldozatokkal való szociális munka lehetőségei.
20. tétel
A helyi önkormányzatok szociálpolitikája. Az állami, a helyi önkormányzatok
és a civil szervezetek közötti munkamegosztás. A jelzőrendszer szereplői.
Partnerség kialakítása, civil stratégiák a település életében
21. tétel
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai hazánkban és az Európai Unióban. A
romák élethelyzete és integrációs problémái; szembenállás, előítélet,
diszkrimináció, bűnbak-képzés. A romákkal folytatott szociális munka legfőbb
kérdései.

