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November 12. 
A szociális munka napja 



Létrehozása 
◦A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben 

kezdeményezte az emléknap bevezetését. 

◦Magyarországon 1998-ban került sor először a 

megünneplésére. 
 



A szociális munka napja 

◦A Szociális Munka Napja az International Federation of Social 

Workers - Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége nevéhez 

kötődik. A szervezet jelenleg 77 országban rendelkezik 

tagszervezetekkel, köztük van a Szociális Munkások 

Magyarországi Egyesülete is. Az IFSW 1997-ben jelölte meg 

november 12-ét a szociális munka napjaként, amely minden évben 

jó alkalommal szolgál arra, hogy felhívják a közvélemény 

figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak. 



Szociális munka 

◦Hazánkban, az emberek közel egyharmada küszködik szociális 

problémával, ami gondozást igényel, melyet e szakterület dolgozói 

orvosolnak. Védőszentjük Assisi Szent Ferenc.  

 

 

 



Szociális munkások tevékenysége  

◦Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: bepillanthatnak 
a családok életébe, egyéni problémákkal szembesülnek. 
Tevékenységük közben olyan tapasztalatokat szereznek, mely 
a  konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl, 
konfliktuskezelést, válságmegoldást kínál a mindennapi életben 
való boldoguláshoz. 

◦Munkájukat minden körülmények között elvégzik, az utcákon, a 
munkásszállásokon, a hajléktalan szállókon és egyéb szociális 
intézményekben. 
 



A szociális munka feladata 

◦A szociális munka egyéneknek, családoknak egyéb 

közösségeknek nyújt segítséget a személyes és szociális 

problémák megoldásában. 

◦ Főleg hátrányos helyzetű emberekkel vagy 

csoportokkal dolgozik, a nehéz élethelyzetből fakadó 

problémák megoldása érdekében. 



A szociális munka feladata  

◦ Segíti a tanácskérők problémáinak megoldását, 

közreműködik a megfelelő döntések meghozatalában. 

◦Az egészségügyben együttműködik az orvossal, a többi 

egészségügyi dolgozóval a beteg kezelésében. 

◦A gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak 

törvényes képviseletével kapcsolatos ügyeket intézi. 
 



Területei: 
◦ Gyermekvédelem, ifjúságsegítés 

◦ Hajléktalanellátás 

◦ Szenvedélybetegekkel folytatott szociális munka 

◦ Pszichiátriai betegekkel folytatott szociális munka 

◦ Idősgondozás 

◦ Utcai szociális munka 

◦ Bűnelkövetőkkel folytatott szociális munka 

◦ Iskolai szociális munka 

◦ Családokkal folytatott szociális munka 

◦ Közösségi szociális munka 

◦ Fogyatékossággal élőkkel, megváltozott munkaképességűekkel végzett szociális 
munka 

◦ Kórházi szociális munka 

 





Köszönöm a figyelmet! 
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