
SILLABUSZ 

I. Általános információk 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tanszék Humántudományi Tanszék 

Szak Szociális munka 

Tantárgy Szociális ellátás rendszere II. (Privát szektor) 

Szemeszter (1-6) II. 

Kreditek 4 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

1 1   

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás Dr. Belényi Emese adjunktus Humántudományi 

Szeminárium Dr. Belényi Emese adjunktus  

Labor -   

Gyakorlat -   

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések:  

A hallgatók ismerjék meg a szociális ellátásban szerepet játszó főbb szociális szervezetek 

profilját és működési módozatait 

A hallgatók legyenek napirenden a helyi szociális szükségletek kielégítésében szerepet játszó 

szervezetek tevékenységének lehetőségeivel, korlátaival és hiányosságaival 

Sajátos célkitűzések:  

A hallgatók kapjanak betekintést egy helyi civil és magán szervezetek működésének folyamatába.   

 

V. Kompetenciák 



Szakmai kompetenciák:  

• Dokumentálódás, információk azonosítása, összegyűjtése, elemzése és értékelése, 

valamint sajátos beavatkozások a társadalmi kockázatok csökkentése érdekében az 

egyének, családok, csoportok, közösségek és az egész társadalom szintjén   

• A veszélyeztettt társadalmi kategóriákkal kapcsolatos projektek, programok és politikák 

kidolgozása, megvalósítása és értékelése   

• A szociális ellátó rendszer igénybevevői számára nyújtott, megelőzést célzó 

szolgáltatások és tevékenységek fejlesztése  

• Konzultáció a társadalmilag kirekesztett, vagy kirekesztési veszélynek kitett személyek és 

csoportok számára, a közösségi erőforrásokhoz (intézményekhez, szolgáltatásokhoz, 

juttatásokhoz) való hozzáférésük biztosítása érdekében  

• Tanácsadás és más szakosított beavatkozási módszerek családi és intézményi 

környezetben (kórházakban, iskolákban, fegyházakban, drogambulanciákon, szociális 

szakintézményekben stb..), a szociális munka értékeinek és alapelveinek  tiszteletben 

tartása mellett  

Általános kompetenciák:  

• A problémás helyzetek objektív értékelése, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt 

alátámasztott kezelése hatékony megoldásuk érdekében, a szociális munka értékeinek és 

alapelveinek tiszteletben tartása mellett  

• Az interdiszciplináris csapatmunka hatékony technikáinak alkalmazása különböző 

hierarchikus szinteken, szervezeteken belül és szervezetek között  

• A hallgatók legyenek képesek objektív módon értékelni saját szakmai képzésükkel és 

személyiségfejlesztésükkel kapcsolatos igényeiket és erőforrásaikat, sikeres 

munkaerőpiaci beilleszkedésük érdekében 

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óraszám 

1.  

 Bevezető előadás. A szociális ellátórendszerrel kapcsolatos ismeretek 

felidézése. A szemináriumi feladatok leosztása 

 

1 óra 

2.   A tantárgyhoz kapcsolódó fogalmak leírása: szociális szolgáltatások, 

szociális szolgáltatók, állami ellenőrzés, állami szektor, magánszektor, 

partnerségi megállapodások, szerződések 

www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-

2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf  

Feuer Mária –Nagy Krisztina (2011): Humán szakosok gyakorlati 

kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest 109-125 

1 óra 

3.  A közszféra és a magánszféra közötti különbözőségek. 

https://legestart.ro/cine-poate-fi-furnizor-de-servicii-sociale/ 
1 óra 

4.  A magánszféra megszervezése 

Pratt, J. (2005): Kézikönyv a civil szervezetek területi alapú 

szerveződéséhez. Civitalis Egyesület. Budapest 

http://mek.oszk.hu/14400/14411/14411.pdf  12-15 

1 óra 

5.  A szociális munkás lehetséges szerepei, készségei és kompetenciái a 

magánszektorban 

Roth-Szamosközi Maria (2003): Perspective teoretice și practice ale 

asistenței sociale. Presa Universitară Clujeană 139-145 

Feuer Mária –Nagy Krisztina (2011): Humán szakosok gyakorlati 

kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest 379-424 

1 óra 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf
http://mek.oszk.hu/14400/14411/14411.pdf


6.  A magánszektor lehetséges szerkezeti felépítései 

Pratt, J. (2005): Kézikönyv a civil szervezetek területi alapú 

szerveződéséhez. Civitalis Egyesület. Budapest 

http://mek.oszk.hu/14400/14411/14411.pdf  18-26 

2 óra 

7.  A magánszektor társadalmi kialakulásának és fejlődésének jellemzői. Jó 

együttműködési gyakorlatok az állami és a magánszektor között. Szociális 

vállalkozások 

http://piactars.hu/uploads/files/documents/online_kozszfera_ofa_kezikony

v.pdf  32-38, 39-43, 44-48 

2 óra 

8.  Köz-és magánpartnerségek az EU-ban és Romániában 

Buzducea Doru (2009): Sisteme moderne de asistență socială: Tendințe 

globale și practici locale. Polirom, Iași, 169-192 

1 óra 

9.  A szociális szolgáltatások területén létrejött partnerségek az O.N.G.-vel és 

a szociális szolgáltatások kiszervezése. A szociális segélyezési 

szolgáltatások nyújtásának és finanszírozásának decentralizálása. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dcnzugmya/ordonanta-de-urgenta-nr-39-2018-

privind-parteneriatul-public-privat  

Buzducea Doru (2009): Sisteme moderne de asistență socială: Tendințe 

globale și practici locale.Polirom, Iași, 169-192 

1 óra 

10.  Szolgáltatói akkreditáció és szociális szolgáltatások engedélyezése. Jogi 

keretek.  

http://www.mmanpis.ro/inspectie-sociala/conditii-de-acreditare-furnizori/  

1 óra 

11.  A szociális szolgáltatások minősége és a szociális szolgáltatók 

akkreditációja. 

A szociális szolgáltatások minőségbiztosításáról szóló, 2012. november 1-

jei 197/2012-es törvény:  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-

sociala-2018/Legea_197_2012_la_18012018.pdf 

1 óra 

12.  Összefoglalás és ismétlés 1 óra 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 

Hét Témakör Óraszám 

1.  Téma: Szemináriumi témakörök kiválasztása és leosztása 

 
1 

2.  Téma: A közszféra és a magánszféra közötti különbözőségek 

Bibliográfia: https://legestart.ro/cine-poate-fi-furnizor-de-servicii-sociale/ 
1 

3.  Téma: Köz-és magánpartnerségek az EU-ban és Romániában 

Bibliográfia: Lege nr.292 din 2011 a asistenței sociale Publicat în MOF, 

Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011. Sinteză 

1 

4.  Téma: A nonprofit és a forprofit szervezetek. A szociális vállalkozások. A 

szolgáltatások területén létrejött partnerségek az O.N.G.-vel és a szociális 

szolgáltatások kiszervezése. A szociális segélyezési szolgáltatások 

nyújtásának és finanszírozásának decentralizálása 

 Bibliográfia: Czibere Ibolya –Rácz Andrea: A civilitás, az 

önkormányzatiság és a projektek hatásai a nonprofit szektor 

szociálpolitikai szerepvállalásaira 

https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/31137641

9_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_

szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd330

70/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-

szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf 

1 

http://mek.oszk.hu/14400/14411/14411.pdf%20%2018-26
http://piactars.hu/uploads/files/documents/online_kozszfera_ofa_kezikonyv.pdf
http://piactars.hu/uploads/files/documents/online_kozszfera_ofa_kezikonyv.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dcnzugmya/ordonanta-de-urgenta-nr-39-2018-privind-parteneriatul-public-privat
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dcnzugmya/ordonanta-de-urgenta-nr-39-2018-privind-parteneriatul-public-privat
http://www.mmanpis.ro/inspectie-sociala/conditii-de-acreditare-furnizori/
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_197_2012_la_18012018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_197_2012_la_18012018.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf


5.  Téma: Az 197/2012 törvény alapján akkreditált szociális szolgáltatók 

Bibliográfia 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-

sociala-2018/Legea_197_2012_la_18012018.pdf 

1 

6.  Téma: A szociális szolgáltatások térképeinek bemutatása 

Bibliográfia: https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/index 
1 

7.  Téma: A hallgatók által kiválasztott társadalmi intézmények / civil 

szervezetek bemutatása 
1 

8.  Téma: A hallgatók által kiválasztott társadalmi intézmények / civil 

szervezetek bemutatása 1 

 

VII. Bibliográfia 

1. Acreditarea furnizorilor și licențierea serviciilor sociale 

https://www.rndr.ro/documente/Prezentare_MMJS_2019.pdf. Ministerul Muncii și 

Serviciilor Sociale. Direcția Politici Servicii Sociale 

2. Buzducea Doru (2010): Asistența socială a grupurilor de risc, ed.Polirom, Iasi. Buzducea 

Doru (2009): Sisteme moderne de asistență socială: Tendințe globale și practici 

locale.Polirom, Iași.  

3. Czibere Ibolya –Rácz Andrea: A civilitás, az önkormányzatiság és a projektek hatásai a 

nonprofit szektor szociálpolitikai szerepvállalásaira 

https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas

_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_sz

erepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-

es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf 

4. Feuer Mária –Nagy Krisztina (2011): Humán szakosok gyakorlati kézikönyve. 

Akadémiai Kiadó, Budapest  

5. Flóra Gábor, Belényi Emese-Hajnalka (2009): A társadalmi inklúzió szociológiája. 

Partium Kiadó, Nagyvárad   

6. Ghergut, A. (2018): Managementul institutiilor si serviciilor pentru persoane cu cerinte 

speciale. Edit. Polirom, Iasi.  

7. Hogyan működhet együtt a közszféra a társadalmi vállalkozásokkal? Módszertani 

kézikönyv. OFA Nonprofit Kft. 2017. 

http://piactars.hu/uploads/files/documents/online_kozszfera_ofa_kezikonyv.pdf 

8. Lege nr.292 din 2011 a asistenței sociale.Publicat în MOF, Partea I, nr.905 din 20 

decembrie 2011. Sinteză  

9. Lege nr.197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, publicat 

in Monitorul Oficial, Partea I, nr.754 din 09 noiembrie 2012. Sinteză 

10. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

11. Pratt, J. (2005): Kézikönyv a civil szervezetek területi alapú szerveződéséhez. Civitalis 

Egyesület. Budapest  http://mek.oszk.hu/14400/14411/14411.pdf 

12. Preda, Marian (2009): Riscuri și inechități sociale în România. Polirom, Iași 

13. Roth-Szamosközi Maria (2003): Perspective teoretice și practice ale asistenței sociale. 

Presa Universitară Clujeană 

VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) Igen 

Jelenlét (szeminárium) igen 

Jelenlét (labor)  

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

Minimális teljesítményszint: az elmélet alapvető elemeinek ismerete, a rendszerezés és az érvelés 

képessége, a bemutatás / érvelés tudományos szintű stílusának megszerzése 

IX. Osztályzat 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_197_2012_la_18012018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_197_2012_la_18012018.pdf
https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/index
https://www.rndr.ro/documente/Prezentare_MMJS_2019.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ibolya_Czibere/publication/311376419_A_civilitas_az_onkormanyzatisag_es_a_projektek_hatasai_a_nonprofit_szektor_szocialpolitikai_szerepvallalasaira/links/58433e4108ae61f75dd33070/A-civilitas-az-oenkormanyzatisag-es-a-projektek-hatasai-a-nonprofit-szektor-szocialpolitikai-szerepvallalasaira.pdf
http://piactars.hu/uploads/files/documents/online_kozszfera_ofa_kezikonyv.pdf
http://mek.oszk.hu/14400/14411/14411.pdf


Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga teszt 50% 

Kollokvium   

Szeminárium Önálló szintézis a feladott bibliográfia alapján, 

illetve a kiválasztott intézmények bemutatása 

50% 

Gyakorlat   

Projekt   

Egyéb 

(megnevezendő) 

  

 

Dátum: 

2020.10.15. 

Oktató(k): dr. Belényi Emese 

 


