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1.) Bevezetés 

Jelen módszertani ajánlásban „MONTÁZS - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és 

közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” elnevezésű az EFOP 1.9.2. – VEKOP-

16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint projektgazdával (a továbbiakban: FSZK) 

együttműködésben álló család- és gyermekjóléti központok fogyatékosságügyi tanácsadás 

szolgáltatásához kapcsolódó fogyatékosságügyi tanácsadói és hálózati koordinátori feladatok leírására 

kerül sor.  

A Módszertani ajánlás a projekt belső anyaga, amely a mindennapos munkában kézikönyvként 

használható a fogyatékosságügyi tanácsadók és a hálózati koordinátorok, valamint a velük 

együttműködő szakemberek számára. 

A fogyatékosságügyi tanácsadói és hálózati koordinátori feladatok az FSZK keretein belül kialakított 

Információs és Koordinációs Központ (a továbbiakban: IKOK) és az ezzel együttműködési 

megállapodásban álló család- és gyermekjóléti központok, mint Információs és Koordinációs Pontok (a 

továbbiakban: IKOP) partneri együttműködésén alapulnak.  

Az Információs és Koordinációs Pontok tanácsadó munkatársainak munkáját az FSZK Információs és 

Koordinációs Központjának munkatársai szervezik és irányítják. 

A Módszertani ajánlás az IKOK munkatársainak feladatkörére nem tér ki, arra vonatkozóan ajánlást 

nem fogalmaz meg. 

 

2.) A módszertani ajánlás célja  

A módszertani ajánlás célja a tanácsadók és a hálózati koordinátorok munkájának szakmai szempontú 

egységesítése, ezzel is biztosítva, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadói ellátást igénybe vevők 

biztonságos, egységes tartalmú és minőségű ellátást kapjanak országszerte.  

Célja továbbá, hogy a tanácsadók és a hálózati koordinátorok számára meghatározza az egyes 

folyamatokat és az adott folyamatelemek tartalmát, így az azokhoz kapcsolódó elvárt szakmai 

lépéseket, azok felelőseit, határidejét és a kapcsolódó dokumentációs tevékenység szabályait is, ezzel 

biztosítva a szolgáltatások hatékonyságát és hatásosságát.  

 

3.) A szolgáltatást igénybe vevők köre 

A fogyatékosságügyi tanácsadó szolgáltatás célcsoportja a valamely fogyatékossággal érintett 

személyek (gyermekek és felnőttek egyaránt), hozzátartozóik, közvetlen szociális környezetük, illetve a 

velük kapcsolatba kerülő szakemberek. 

 

4.) A fogyatékosságügyi tanácsadás célja 

Az érintett célcsoportot bevonva történő ingyenesen nyújtott, elsősorban különböző ellátásokról, 

szolgáltatásokról, támogatásokról, oktatásról vagy szabadidős tevékenységekről releváns információkat 

átadó szolgáltatás. Az érintett személy és/vagy szakember kérdésére reagáló, valamilyen egyszerű 
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esvagy speciális felkészültséget igénylő témában nyújt szolgáltatást, amely valamilyen cselekvésre, 

magatartásra ösztönző vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányuló tevékenység.   

 

5.) A fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás alapvető fogalmai  

Információs és Koordinációs Központ (IKOK) 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., mint az EFOP-1.9.2. - VEKOP-

16-2016-00001 kódszámú „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” c. projekt kedvezményezettje a saját 

szervezetrendszerén belül hozta létre az Információs és Koordinációs Központot. Az IKOK feladata a 

fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat összefogása és szakmai támogatása.  

 

Információs és Koordinációs Pont (IKOP) 

Az Információs és Koordinációs Pontok a kiválasztott és az FSZK-val kötött együttműködési 

megállapodással rendelkező járási család- és gyermekjóléti központokban működnek. Az IKOP-ok 

megyei hatókörrel rendelkeznek. Az adott IKOP-okban a szakmai tevékenységet a fogyatékosságügyi 

tanácsadók és a hálózati koordinátorok végzik. Az IKOP-ok az adott család- és gyermekjóléti központok 

nyitvatartási rendje szerint működnek.  

 

Fogyatékosságügyi tanácsadó 

Az FSZK alkalmazásában álló fogyatékosságügyi tanácsadó a család- és gyermekjóléti központ (a 

továbbiakban: CSGYJK) keretén belül működő Információs és Koordinációs Pontban dolgozik, hálózati 

munkatársként. Elsődleges feladata, hogy tevékenységével hozzájáruljon a fogyatékosságból adódó 

igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének javulásához és hozzáférhetőségének bővüléséhez, 

elősegítse az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. A tanácsadók feladataikat személyes 

tanácsadói szolgáltatás keretében, a megfelelő háttér-információs rendszer alkalmazásával és 

naprakész információk feltöltésével végzik. Tevékenységét a hálózati koordinátorral partneri viszonyban 

végzi. 

 

Hálózati koordinátor 

Az FSZK által részmunkaidőben foglalkoztatott hálózati koordinátor a család- és gyermekjóléti központ 

keretén belül működő Információs és Koordinációs Pontban dolgozik, hálózati tagként. A hálózati 

koordinátor főállásban a család- és gyermekjóléti központ munkatársa. Elsődleges feladata a 

fogyatékosságügyi tanácsadó CSGYJK-ba történő integrálásának és a szolgáltatás helyi szintű 

modellezésének elősegítése, koordinálása, valamint a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás 

módszertani fejlesztése. Tevékenységét a fogyatékosságügyi tanácsadóval partneri viszonyban végzi. 
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Tanácsadó hálózat 

A család- és gyermekjóléti központokban működő Információs és az Információs és Koordinációs 

Pontokban dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadók és hálózati koordinátorok országos szakmai 

hálózatot alkotnak.  

A tanácsadói hálózat célja, hogy a megyei specifikumokat szem előtt tartva, országos információs 

rendszer épüljön ki a fogyatékos emberek és családtagjaik számára, valamint hogy a fogyatékosságügyi 

tanácsadói szolgáltatás hozzájáruljon az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulásához. A hálózat 

kialakításánál fontos tényező a helyi szintű ismeretek, információk visszacsatolása az országos 

tudástárba (Egységes Fogyatékosügyi Információs Portálba). 

 

6.) A fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás helye a szociális ellátórendszerben 

A tanácsadói szolgáltatás az FSZK-val együttműködési megállapodással rendelkező család- és 

gyermekjóléti központokban valósul meg, mint alapellátás jellegű szolgáltatás.   

A fogyatékosságügyi tanácsadó tevékenysége eltér a család- és gyermekjóléti szolgálat 

családsegítőjétől és a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserétől is, akik esetkezelésük, 

esetmenedzselési tevékenységük során szükség szerint bevonhatják a fogyatékosságügyi tanácsadót 

az egyén/család problémáinak kezelésébe.  

 

7.) A hálózati koordinátor feladatai 

 Biztosítja a fogyatékosságügyi tanácsadó integrálódását a CSGYJK-ba, valamint a 

fogyatékosságügyi tanácsadók és az egyéb tanácsadók, illetve az esetmenedzserek, továbbá 

a fogyatékosságügyi tanácsadók és a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítő 

szakemberek szakmai kompetenciáinak lehatárolását. 

 Biztosítja és támogatja a fogyatékosságügyi tanácsadó, valamint a CSGYJK munkatársai 

(kiemelten az esetmenedzserek, családsegítők, egyéb tanácsadók) közötti kommunikációt.  

 A fogyatékosságügyi tanácsadó más szerepkörét a CSGYJK-ban nem veheti át. A problémás, 

nem egyértelmű esetekben a hálózati koordinátor feladata a fogyatékosságügyi tanácsadó és 

az esetgazda közötti feladatmegosztás meghatározása. 

 Közreműködik az Információs és Koordinációs Központ által összeállított fogyatékosság 

specifikus ismeretek, tananyagok, tájékoztató anyagok közvetítésében. Biztosítja, hogy a 

fogyatékosságügyi tanácsadó disszeminációs tevékenysége elérje a CSGYJK többi 

munkatársát, valamint a megyén belüli család- és gyermekjóléti központok/szolgálatok 

munkatársait. Ennek érdekében megszervezi a fogyatékosságügyi tanácsadó(k) részvételét a 

család- és gyermekjóléti szolgáltatás országos módszertani hálózatának megyei workshopjain. 

 Együttműködik az FSZK Központi Koordinációs Központjának munkatársaival a 

fogyatékosságügyi tanácsadók munkavégzésének értékelésében a szakmai beszámolók 

ellenjegyzésén keresztül. 

 Hálózati tagként folyamatosan kapcsolatot tart és információt cserél az ország többi pontján 

dolgozó hálózati koordinátorral. 
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 Javaslatot tesz a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás fejlesztésére, annak érdekében, 

hogy a jövőben ez a tevékenység minden család- és gyermekjóléti központban elérhető legyen. 

 A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység módszertani fejlesztésében aktívan részt vesz. 

 Rövid összefoglalót készít a szolgáltatás működéséről és az általa elvégzett tevékenységekről 

minden hónap 5-éig.  

 A disszeminációt dokumentálja, amely a fogyatékosságügyi tanácsadók szakmai beszámolói 

értékelésének részét képezi. 

 

Jogi és etikai kompetenciái 

- A kapcsolódó törvények, jogszabályok ismerete (1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet és ezek módosításairól szóló 

rendeletek, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Második Könyv Második Rész, 

különös tekintettel V-IX.), 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 

használatáról, 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 1997. évi LXXXIII. 

törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól), 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a 

fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról. 

- Szakmai kompetencia határok ismerete. 

- Etikai normák – a Szociális Munka Etikai Kódexe – ismerete és betartása. Munkáját mindenkor 

a Szociális Munka Etikai Kódexének szabályai szerint végzi. 

 

Speciális, a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó ismeretek: 

- A szakmai hálózatépítés, fejlesztés módszertanának ismerete. 

- A támogatott lakhatás elméleti hátterének ismerete. 

- A fogyatékosság területéhez kapcsolódó kiemelt és standard projektek (különös tekintettel a 

TÁRS projektre) céljainak, feladatainak ismerete.  

 

8.) A fogyatékosságügyi tanácsadó feladatai és tevékenységei 

A fogyatékosságügyi tanácsadó speciális ismeretekkel, tudással rendelkezik a fogyatékosság 

szakterületéről.  

Tevékenysége a segítői munkában behatárolt, a fogyatékosságból adódó kérdések, problémák 

megválaszolására, megoldására koncentrál.  

 

Jogi és etikai kompetenciái 

- A hálózati koordinátor számára előírtaknak megfelelően. 
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Speciális, a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó ismeretei 

- A szakmai hálózatépítés, fejlesztés módszertanának ismerete. 

- A támogatott lakhatás elméleti hátterének ismerete. 

- A fogyatékosság területéhez kapcsolódó kiemelt és standard projektek (különös tekintettel a 

TÁRS projektre) céljainak, feladatainak ismerete. 

- A fogyatékos személyekkel, hozzátartozóikkal és a jelzőrendszeri tagokkal történő hatékony 

kommunikáció elméletének és gyakorlatának ismerete. 

- A fogyatékos személyek szociális diagnózisának felállításához szükséges elméleti ismeretek 

elsajátítása, annak érdekében, hogy együtt tudjanak működni a diagnózist felállító 

szakemberrel. 

 

Klienshez közvetetten kapcsolódó tanácsadói tevékenységek: 

 A fogyatékosságügyi tanácsadóknak szolgáltatási tevékenységük során – az egyéni 

tanácsadáson túl – kiemelt szerepük van a széleskörű szakmai tájékoztatásban, 

kapcsolattartásban, gyakorlati együttműködésben különösen:  

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtókkal (kiemelten az 

esetmenedzserrel, családsegítővel, többi tanácsadóval),  

- az egészségügyi szolgáltatásokat – alapellátást, szakellátást – nyújtó egészségügyi 

szolgáltatókkal (a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátástól, a járóbeteg szakellátástól 

a fekvőbeteg szakellátáson át, a szakápolást biztosító egészségügyi szolgáltatókig), 

- a foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal (a fejlesztő foglalkoztatástól a 

munkaerőpiaci (rehabilitációs) szolgáltatásig), 

- helyi érdekvédelmi szervezetekkel, 

- az oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal (a pedagógiai szakszolgálati 

feladatoktól a felnőttképzésig), 

- a közlekedési, sport, kulturális és egyéb szabadidős szervezetekkel, szolgáltatókkal,  

- társadalmi szerveződések, érdekvédelmi csoportok, az aktív hitéletet biztosító egyházi 

intézményekkel, közösségekkel. 

 Az egyes együttműködések kialakítását követően rendszeres kapcsolattartással és 

konzultációval fenntartja, működteti azokat. 

 A szolgáltatást bemutató információs napok, kitelepülések szervezése és megvalósítása. 

 A MONTÁZS projektben biztosított speciális szolgáltatásokról (felnőtt logopédiai 

szolgáltatás, AAK módszertani központok szolgáltatásai, a Területi Autizmus 

Munkacsoportok, azaz TEAM-ek szolgáltatásai) információt nyújt és segíti azok 

igénybevételét. 

 Gyűjti és napra készen frissíti, aktualizálja az információs rendszer adatbázisát a helyi 

szintű hírekkel, ellátásokkal, programokkal, szolgáltatókkal és szakemberekkel, valamint a 

létrejövő akadálymentes közszolgáltatások információival. Az adott szolgáltatással 

kapcsolatos információkat feltölti az Efiportálra. 
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 A tanácsadó a helyi szintű közszolgáltatókkal való proaktív együttműködés keretében 

törekszik arra, hogy a szolgáltatók kommunikációjában, gyakorlati munkájában megjelenjen 

a különböző igények szerinti akadálymentesség. Ösztönözi a szolgáltatókat, hogy saját 

információs anyagaikban, weboldalaikon, az épületeken, illetve egyéb információs 

felületeiken jelenítsék meg az azok akadálymentességére vonatkozó információkat. A 

tanácsadó lehetőségeihez mérten a szolgáltatónak támogatást, információt nyújt az 

akadálymentesség korrekt jelöléséhez.  

 A tanácsadó, a hálózati koordinátorral együttműködve részt vesz a CSGYJK-k által 

havonta, a szolgálatok számára szervezett esetmegbeszéléseken. 

 Hálózati tagként folyamatosan kapcsolatot tart és információt cserél az ország többi pontján 

dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadóval.  

 Együttműködik a MONTÁZS projekt keretében kialakított szolgáltatásokat nyújtó 

szakemberekkel (logopédusok, AAK szakemberek, autizmus területi munkacsoportok 

tagjai), munkacsoportokkal, hálózatokkal, AAK módszertani központokkal.  

 Kompetencia határain túl található esetekben, helyzetekben szakmai kapcsolatok 

kezdeményezése más (köz-)szolgáltatók irányába. 

 Vezeti a munkaköréhez és tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációt.  

 Az Efiportálon keresztül, a megadott sablon alapján, minden hó 5-éig szakmai beszámolót 

készít előre meghatározott szempontok alapján. 

 

Klienshez közvetlenül kapcsolódó tanácsadói tevékenységek: 

 kapcsolatfelvétel 

 információnyújtás 

 szükséglet/problémafeltárás 

 tájékoztatás 

 szociális készségek fejlesztése 

 ügyintézés 

 tanácsadói tevékenység 

 értékelés 

 esetlezárás 

 esetátadás 

 klubfoglalkozás, sorstársi csoportok szervezése, biztosítása 

 folyamatkísérés, dokumentáció 

 

9.) A kliensekhez közvetlenül kapcsolódó tanácsadói tevékenységek és azok folyamata 

Az egyes tevékenységi elemek önálló egységek, azonban egymással összekapcsolódhatnak, egymás 

kiegészítői is lehetnek. Ettől függetlenül az egyes tevékenységek lehatárolása elengedhetetlen szakmai 

elvárás, mindamellett az adott tevékenység lehet eleme egy másik folyamatnak.  
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A fogyatékosságügyi tanácsadás igénybevételének folyamata 

 

1.sz ábra 

 

 

9.1. A fogyatékosságügyi tanácsadóval való kapcsolatfelvétel 

A fogyatékosságügyi tanácsadóval való kapcsolatfelvétel egyaránt történhet saját jogon és 

jelzés/közvetítés útján is.  

Mindkét esetben lehetőség van a személyes megjelenésen vagy egyéb kommunikációs csatornán 

keresztüli (levél, e-mail, telefon stb.) kapcsolatfelvételre. A tanácsadó nem kötheti a kapcsolatfelvétel 

módját kizárólagosan csak egyik vagy másik kommunikációs módhoz.  

 

9.1.1. Kliens általi kapcsolatfelvétel; Első találkozás 

Kliens általi kapcsolatfelvétel esetén a fogyatékosságügyi tanácsadó tájékoztatja a klienst (a kliens által 

értelmezhető formában) a tanácsadó szolgáltatás nyújtotta lehetőségekről, annak keretiről. Ha nem 

személyes kapcsolatfelvételről van szó, a tanácsadó minden esetben mérlegeli a személyes találkozás 

(első találkozás) szükségességét. 

Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy szükség van személyes találkozóra a találkozó helyszíne 

elsősorban az IKOP iroda, vagy „fogadóóra” keretében külső tanácsadói helyszín (pl.: civilszervezet 

irodája, a megye más központjának, szolgálatának irodája, stb.) lehet.  
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Ha a tanácsadó kompetenciájába tartozik az adott ügy, akkor a tájékoztatást követően – a kliens igénye 

esetén – a tanácsadó megkezdi az adekvát szolgáltatói tevékenységet.  

Abban az esetben, ha tanácsadói kompetenciát meghaladja a probléma (esetleg a kliens otthonában 

nyújtandó támogatásra is szükség van - pl.: az önálló életvitelt segítő készség- és 

képességfejlesztésre), a tanácsadó tovább irányítja a klienst kompetens/illetékes szakember/intézmény 

felé.  

A személyes találkozó (első találkozó) során, az előzetes tájékoztatást követően, szükséges a klienssel 

aláíratni a tájékoztató nyilatkozatot, amely tartalmazza a személyes adatok megismerésének és 

tárolásának engedélyezését is.  

Telefonon vagy e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén is szükséges a klienst tájékoztatni és szóbeli 

hozzájárulását kérni a személyes adatainak megismeréséhez, tárolásához. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: kapcsolatfelvételt kezdeményezővel egyeztetett időpontban, lehetőség szerint 5 munkanapon 

belül 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 a tájékoztató nyilatkozat aláíratása az első személyes találkozás alkalmával 

 az FSZK MONTÁZS projektjében történő adatfelhasználásról szóló hozzájárulási 

nyilatkozat aláíratása az első személyes találkozás alkalmával 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése a jelzésről és az elvégzett 

tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

9.1.2 Jelzést/közvetítést követő kapcsolatfelvétel 

A tanácsadó felé jelzés egyaránt érkezhet a mesterséges (szakemberek) és a természetes 

támaszrendszer (pl. hozzátartozók, szomszédok) oldaláról. 

Első lépésként a fogyatékosságügyi tanácsadó döntést hoz arról, hogy személyes találkozás nélkül meg 

tudja-e ítélni a jelzett ügyben, problémában a saját illetékességét vagy sem. 

 

Amennyiben nem, úgy a találkozó helyének és idejének megbeszélését követően személyes (első) 

találkozóra kerül sor a jelzést/közvetítést vállaló személlyel, vagy magával a jelzéssel érintett 

személlyel.  

A találkozó helyszíne elsősorban az IKOP iroda, „fogadóóra” keretében külső tanácsadói helyszín (pl.: 

civilszervezet irodája, a megye más központjának, szolgálatának irodája, stb.). vagy intézményi jelzés 

esetén a jelző intézmény épülete is lehet.  

A kliens otthona abban az esetben lehet a találkozás helyszíne, ha az esetmenedzser/családsegítő 

igényli a tanácsadó segítő jelenlétét a családlátogatás alkalmával és erre a koordinátortól írásos kérés 

érkezik a tanácsadó felé.  
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Amennyiben a tanácsadó kompetenciájába tartozik az adott ügy, a tanácsadó megkezdi az adekvát 

szolgáltatói tevékenységet.  

Abban az esetben, ha a tanácsadói kompetenciát meghaladja a probléma, a tanácsadó tovább irányítja 

a jelzést/közvetítést vállaló személyt a kompetens/illetékes szakember/intézmény/szolgáltató felé.  

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: a probléma jellegének függvényében, de legkésőbb 3 munkanapon belül 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése a jelzésről és az elvégzett 

tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

9.2. Információnyújtás 

Az információnyújtás személyes találkozó és/vagy egyéb kommunikációs módon (telefon, e-mail, stb.) 

egyaránt történhet.   

Információnyújtás keretében a fogyatékosságügyi tanácsadó egy adott tématerületről, problémakörről 

naprakész, személyre és helyzetre szabott információt biztosít a kliensnek/szakembernek a 

rendelkezésre álló adatbázisok, szakember- és szolgáltatói listák alapján.  

Az információnyújtás a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki, egyéb információkérés 

esetén az ügy lezárásra vagy átadásra kerül. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: a probléma jellegének és a megkeresés módjának függvényében azonnal, vagy 3 

munkanapon belül 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

9.3. Tanácsadás 

Tanácsadói tevékenység keretében számos önállóan is végezhető résztevékenységet különböztetünk 

meg. Ezeket a résztevékenységeket egyszeri és – egy folyamat részeként – többszöri alkalommal is 

végezheti a fogyatékosságügyi tanácsadó.   
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Tanácsadás folyamatábrája 

 

2. sz. ábra 

 

 

9.3.1. Szükséglet/problémafeltárás 

A szükséglet/probléma megértése és feltárása érdekében szükséges egy beszélgetéssel, azaz egy első 

interjúval kezdeni az első találkozást. Az első találkozás keretében történő problémafeltárás igényelhet 

több alkalmat is. Ez a megismerés módszere, az együttműködés kialakításának eszköze.  

A szükséglet feltárása alapján a fogyatékosságügyi tanácsadó eldönti, hogy a probléma a szolgáltatás 

illetékességébe tartozik-e vagy sem. 

Amennyiben nem, úgy tovább irányítja a klienst és/vagy átadja az esetet másik szakembernek, 

szolgáltatónak.  

 

Amennyiben a probléma a fogyatékosságügyi tanácsadás illetékességébe tartozik, úgy a tanácsadó 

megkezdi az adekvát szolgáltatói tevékenységet. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 
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Határidő: személyes kapcsolatfelvételt követően lehetőség szerint azonnal, vagy a klienssel előre 

egyeztetett időpontban, de 8 munkanapon belül 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

9.3.2. Tájékoztatás 

A tájékoztatás lehet egyszeri vagy többszöri (maximum 2-3) találkozást igénylő szolgáltatási 

tevékenység. A tájékoztatás keretében az információnyújtáson túl, az adott információ értelmezésében, 

felhasználásában is segítséget nyújt a fogyatékosságügyi tanácsadó. Kiegészülhet a készségfejlesztési 

szolgáltatási tevékenységgel, így a tájékoztatási folyamat végére a kliens önállóan is képes lesz az 

információ felhasználására. 

A tájékoztatás a fogyatékossággal kapcsolatos információk felkutatásban, értelmezésben és 

felhasználásában segíti az ügyfelet. Abban az esetben, ha a fogyatékosságon túlmutató, egyéb 

szociális problémát érintő tájékoztatási igény merül fel a kliens részéről, úgy az eset lezárásra vagy 

átadásra kerül. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: a probléma jellegének és a megkeresés módjának függvényében azonnal, vagy 3 

munkanapon belül 

 

Adminisztrációs feladatok tanácsadásonként: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

9.3.3. Szociális készségek fejlesztése 

A szociális készségek fejlesztése során a tájékoztatás részeként a tanácsadó segíti a klienst és 

támaszrendszerét abban, hogy a későbbiekben önállóan is képes legyen kommunikációt 

kezdeményezni, hatékony döntéseket meghozni és a felmerülő problémákat önállóan megoldani. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: nincs határidőhöz kötve 

 

Adminisztrációs feladatok tanácsadásonként: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 
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9.3.4. Ügyintézés 

Az ügyintézési tevékenység során a kliens érdekében – őt aktívan bevonva – saját, vagy az általa 

képviselt személy fogyatékosságával összefüggő hivatalos ügyekben a fogyatékosságügyi tanácsadó 

az alábbiakat végzi: 

- megfelelő intézmények, hivatalok, szervezetek vagy szolgáltatók felkutatása,   

- a szükséges nyomtatványok beszerzésének, kitöltésének segítése, 

- a szükséges dokumentumok benyújtásának a segítése, mint például az elektronikus benyújtás, 

időpontegyeztetés ügyfélfogadásra, 

- a kliensek segítése az egyes dokumentumok értelmezésében (elsősorban a könnyen érthető 

kommunikáció technikájának alkalmazásával). 

Ezen szolgáltatás nyújtásakor is felmerülhet a készségfejlesztés tevékenységi elem alkalmazása, 

melynek eredményeképpen a kliens a későbbiekben önállóan is alkalmassá válik hivatalos ügyeinek 

intézésére.  

Az ügyintézési tevékenység egyéb szociális problémákkal kapcsolatos ügyintézésére nem terjed ki. 

Amennyiben a kliens részéről a fogyatékosságügyi tanácsadó kompetenciáját meghaladó igény merül 

fel, úgy az eset átadásra kerül kompetens szolgáltatónak, szakembernek. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: nincs határidőhöz kötve 

 

Adminisztrációs feladatok tanácsadásonként: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

9.3.5. Tanácsadói tevékenység  

A fogyatékosságügyi tanácsadó a tanácsadás során célorientált problémamegoldó tevékenységet 

végez a klienssel.  

A fogyatékosságügyi tanácsadók speciális felkészültségük alapján, a rendelkezésükre álló és 

folyamatosan frissülő adatbázisok használatával biztosítják – akár szóban, akár írásban, de szükség 

szerint sérülésspecifikus kommunikációs módszerekkel – a személyes segítséget, melyen keresztül a 

kliens képessé válik saját problémájának a megértésére, megoldására, önálló döntéseinek 

meghozatalára. 

A tanácsadási folyamat része több egyéb tevékenységi elem is lehet (pl. ügyintézés). Kimenetét tekintve 

lehet lezárt tanácsadás vagy esetátadással záruló folyamat. 
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A tanácsadás általános modellje alapján a fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység lépései 

A tanácsadó tevékenységi elem az általános tanácsadói modell1 alapján három fő lépésből áll, úgymint 

a probléma megfogalmazása, alternatívák kitermelése és a cselekvésre vonatkozó döntés kialakítása.2 

A megoldandó problémától, a tanácsadás tartalmától, mélységétől függően a lépések változó 

alkalomszámban – tanácsadási folyamatonként az egyszeri alkalomtól a 4-5 alkalomig terjedően – 

valósulhatnak meg.  A tanácsadás általános modelljének lépéseit a fogyatékosságügyi tanácsadó saját 

munkájára nézve elfogadja, munkavégzése során azt betartja.  

 

A tanácsadás menete:  

1.) A probléma megfogalmazása 

A tanácsadónak – szükséglet/problémafeltárás keretében a kliens elmondása alapján – 

rálátása lesz a szituációra. Ez alapján kitűzhető a tanácsadás fő iránya, amelynek megoldása 

érdekében a tanácsadó a továbbiakban támogatást nyújt a tanácsot kérővel a megfogalmazott 

probléma megoldásában. 

 

2.) Munkafázis – az alternatívák kialakulása 

A munkafázisban az előzőekben feltárt probléma lehetséges megoldásaira keres a kliens 

alternatívákat tanácsadói segítséggel. A második szakaszban a probléma megoldásához 

szükséges információk áramoltatása és összekapcsolása történik. A probléma megoldásának 

többféle útja lehet, ezért ebben a szakaszban több választási lehetőség rajzolódhat ki. 

Amennyiben szükséges a tanácsadó külső szakembereket, támogatókat is bevonhat az 

alternatívák kialakításába. 

 

3.) A cselekvésre vonatkozó döntés kialakítása 

Az utolsó szakaszban a kliens a kidolgozott alternatívák közül kiválasztja a számára 

legmegfelelőbbet és a tanácsadó segítségével kialakítják a megoldás megvalósítására 

vonatkozó tervet.  Ez képezi a szóban történő megállapodás alapját is. A beavatkozási tervet a 

tanácsadó saját maga számára rögzíti. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: Az első találkozást követően, szükség szerint 5 munkanapon belül. 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 3 munkanapon belül 

 

                                                 
1 IVEY-DOWNING, 1980. 
2
 DÁVID Mária: A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata, Esztergom, 2012, 25-26. 
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9.3.6. Értékelés 

Eset lezárását megelőzően a fogyatékosságügyi tanácsadó a saját jegyzetei illetve a folyamatba bevont 

további szakember visszajelzései alapján rövid írásos értékelést készít a szolgáltatás keretében végzett 

tevékenységekről, folyamatokról (a megfogalmazott lépések megvalósultak-e, a probléma megoldódott-

e), kitérve a tervezés/szerződés és a gyakorlati megvalósulás közti különbségek okaira is.  

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: közvetlenül a tanácsadás tervezett lezárását megelőző 5 munkanapban 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 rövid írásos összegző értékelés készítése a tanácsadási folyamat során elvégzett 

tevékenységek mentén 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 2 munkanapon belül 

 

9.3.7. Esetlezárás 

A fogyatékosságügyi tanácsadó a tanácsadási tevékenység utolsó aktusaként lezárja az esetet. Az eset 

lezárása során – az értékelés alapján – lezáró feljegyzést készít. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: a tényleges tanácsadói tevékenység megszűnését követően 5 munkanapon belül 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 rövid írásos zárófeljegyzést készít az összegző értékelés alapján 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 5 munkanapon belül 

 

9.3.8. Az eset átadása 

Amennyiben a fogyatékosságügyi tanácsadó tanácsadói tevékenysége során úgy ítéli meg, hogy a 

kliens problémái saját szakmai keretein belül nem oldhatók meg (pl. pszichológusra, jogászra vagy 

egyéb tanácsadóra van szükség), akkor a probléma megoldása érdekében az esetet átadja. Az 

esetátadás elsősorban a CSGYJK-án belül, vagy a területileg illetékes másik CSGYJK vagy CSGYJSZ, 

vagy a problémától függően más szolgáltató irányába történik. Az esetátadást követően a 

fogyatékosságügyi tanácsadó kísérheti/támogathatja az esetkezelés folyamatát.  

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: az eset lezárást követő 5 munkanapon belül 

 

Adminisztrációs feladatok: 

 tanácsadói írásos feljegyzés, összegzés készítése az elvégzett tevékenységről 

 az elvégzett tevékenység rögzítése az Efiportálon 2 munkanapon belül 
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 esetátadás: szervezeten belül feljegyzéssel, szervezeten kívül előzetes egyeztetést 

követően, hivatalos levél formájában. Az esetátadás során az adott dokumentumban 

rögzíteni kell: 

o az esetátadás időpontját, 

o az átadás okát,  

o az átadásra kerülő iratok jegyzékét,  

o valamint az átadó nevét és aláírását, lehetőség szerint az átvevő nevét, aláírását, 

valamint az átadó és az átvevő intézmény nevét és címét. 

 

9.4. Klubfoglalkozás, sorstársi csoportok szervezése, biztosítása  

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkája során Klubokat működtethet a súlyosan halmozottan sérült 

(SHS) gyermekkel vagy felnőttel együtt élő családok számára. A klubok célja, hogy az érintett célcsoport 

számára sorstársi közösséget hozzanak létre a tanácsadói képzésen átadott tematika mentén, hogy 

ezáltal a résztvevők önérvényesítési, érdekvédelmi képességei fejlődjenek. 

 

Felelős: fogyatékosságügyi tanácsadó 

Határidő: nincs határidőhöz kötve 

 

10.) Folyamatkísérés, dokumentáció 

 

A szolgáltatás biztosítása szóbeli megállapodás útján történik. 

 

A tanácsadók, hálózati koordinátorok munkavégzésének folyamatkísérése elektronikus úton történik az 

Információs és Koordinációs Központ által kialakított és üzemeltetett informatikai felületen keresztül 

(http://www.efiportal.hu/wp-admin/), illetve a tevékenységekhez rendelt beszámolók (szakmai, 

rendezvény) elektronikusan kitöltött és megküldött formájában. 

 

A szolgáltatás nyújtása során rögzíteni kell: 

 a szolgáltatás napját, 

 helyszínét, 

 a szolgáltatást végző szakember nevét, 

 a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját, 

 a szolgáltatás során végzett tevékenységet/tevékenységeket, 

 az igénybe vevő státuszát (kliens, hozzátartozó, szakember), 

 az igénybe vevő jellemző adatait (lakhely, lakhatási forma, iskolai végzettség, stb.), 

 a felkínált probléma jellegét. 
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A fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás legfőbb mérőszámai: 

 az igénybe vevők megoszlása (aszerint, hogy fogyatékos személyről, hozzátartozóról vagy 

szakemberről van szó), 

 az igénybe vevők nemek szerinti megoszlása, 

 az életkori megoszlás, 

 a szolgáltatás során végzett tevékenységek százalékos megoszlása (klienshez köthető 

vagy klienshez közvetlenül nem köthető tevékenységek),  

 a tevékenységek időtartama. 

 

A működés során vezetni kell: 

 havi szakmai beszámolót, 

 tevékenység adminisztrációs felületet (kliensadatok, munkanaplók), 

 adatkezelési nyilatkozatot, 

 szakmai beszámolót a rendezvényekről, 

 kiküldetésekhez kapcsolódó engedélyeztetési és elszámolási dokumentumokat, 

 külső helyszíneken történő munkavégzés esetén az azokat alátámasztó dokumentumokat 

(jelenléti ív, feljegyzés kiküldetésről). 
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