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Szociális diagnózis – komplex szükségletfelmérés

Mit mérünk fel?

 családi állapot, család helyzete és családi kapcsolatok

 az egyén kommunikációs jellemzői, személyes kapcsolatai

 egyén/család anyagi/vagyoni helyzete

 egyén/család krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képessége  

 egészségi (fizikai/mentális) állapot

 lakhatás körülmények

munkaerőpiaci státusz

mindennapi életvitel, egyes képességek hiányából fakadó 
nehézségek



Az igénybevétel módja

 Szociális diagnózisba kerülés lehetőségei:

 családsegítő közvetíti az ügyfelét

 esetmenedzser közvetíti az ügyfelét

 önkéntes megkereséssel maga az ügyfél kéri

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szerinti  jelzőrendszeri tagok:

 jegyző, 

 járási hivatal, 

szociális szolgáltató vagy intézmény,

egészségügyi szolgáltató, vagy intézmény, 

pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat,

egyesületek, alapítványok, vallási közösségek és magánszemélyek



Hogyan készül a szociális diagnózis?

Csak akkor készülhet szociális diagnózis, ha ehhez az 

ügyfél hozzájárul! 

 A szükségletfelmérés az ügyféllel közösen és 

egyetértésben készül el

Módszertan: irányított mélyinterjú (1-3 alkalom, 

alkalmanként maximum 60 perc)

 Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ VAGY más 

intézmény területén VAGY az ügyfél otthonában 

(legalább egyszer erre mindenképpen sor kerül)



A szociális diagnózis elkészítésének folyamata

Bemenet

• Közvetítő lap vs. önkéntes megkeresés

• Illetékesség/cselekvőképesség felmérése

• Külső szakember bevonásának megfontolása

Munkafolyamat

• Interjúk elkészítése

• Amennyiben az egyén családban él, a családtagok bevonása –
rendszerszemlélet!

Kimenet

•Szükségletek meghatározása a klienssel egyetértésben

•A szükségleteknek megfelelő szolgáltatások megtalálása

•Jogosultság és kapacitás felmérése

•Értékelőlap (szükségletek- szolgáltatások) átadása a kliensnek, amennyiben 
hozzájárul a közvetítőnek, illetve a szolgáltatónak – visszajelzés mindenképpen!



Miért hasznos a szociális diagnózis az ügyfél 

számára?

 Saját szükséglet/helyzet megértése – a „képessé válás” első lépcsőfoka

 Szűk vagy tágabb környezet feltérképezése az erőforrások

szempontjából

 Közvetlen és gyakorlati információ a kliens számára elérhető összes 

szolgáltatásról - jogosultság felmérése!!!

 A diagnózis ellátásra kötelezi Szt. és Gyvt. szerinti szolgáltatókat

 A kliensút lerövidül (hatékony, kliensközpontú szemlélet és gyakorlat!)

 A diagnoszta mindenre kiterjedően, egyben látja az ügyfél helyzetét 

mint független szakértő

 A szolgáltatásokat összehangolja, a kerületben élők számára elérhető 

szolgáltatásokról térképet készít, felméri a járás/kerületben élők 

szükségleteit, az ellátás hiátusait – a döntéshozók felé ezt közvetíti -

KENYSZI



Köszönöm a figyelmet!


