
                                                

 

Képzési kurzus idősellátásban dolgozó szociális szakgondozóknak 

MODULE 5:  Hálózatépítés otthoni és közösségi környezetben idősek 

részére  

1 Tanítási egység: A hálozatépítés és a társadalmi tér alapvető koncepciói 

Tematikai fókusz: A hálózatépítés és a társadalmi tér, bevezetés és elméleti alapok  

1 Lecke: Bevezetés és társadalmi-politikai háttér a hálózatépítés és a társadalmi tér fogalmak 
számára az időskorú szociális és gondozási szolgáltatások számára.  

 
1. Miért nőtt az utóbbi időben a nagyon összetett gondozás iránti igény, mind az ellátás 

intézményeiben, mind az otthoni ápolásban? 
 

a. Mert nincs szolidaritás az emberek között. 
b. Mert a családok nem akarnak többé vigyázni az idősekre. 
c. Mivel az időseknek csak magas színvonalú ápolásra van szükségük. 
d. Mivel a demográfiai és társadalmi változások megváltoztatják az emberek 

problémájának megoldását. 
 

2. A demográfiai és társadalmi változások, a népesség elöregedése, a növekvő várható 
élettartam rendkívül összetett idős gondozási igényeket von maga után mind az ellátás 
intézményeiben, mind az otthoni gondozásban. Ki tudják elégíteni a szakmai gondozók 
ezeket a követelményeket önállóan? Válaszd ki a megfelelő választ: 

 
a. A szakmai gondozók önmagukban nem tudják kielégíteni ezeket a követelményeket. 
b. A hálózatok és együttműködések célja a szinergia és a jobb kommunikáció az eddig 

egymástól függetlenül dolgozó gondozó szolgáltatók között.  
c. Egy kooperatív és összehangolt megközelítés rugalmasabb lehet az idősödő népesség 

igényeinek ellátására. 
d. A fentiek mind igazak. 
e. A fentiek mindegyike hamis. 

 
3. A “társadalmi tér” definíciója a mi témánkra vonatkoztatva: 

a. Egy nyilvános hely, ahol lehet találkozni  és élvezni az életet. 
b. A körülöttünk lévő környezet. 
c. Leírja az emberek mindennapi élet ciklusát, amelyeknek szüksége van az igények és 

az érdekek megtartására. A társadalmi tér a lakókörnyezet központját jelenti - ahol az 
emberek élnek, töltik szabad idejüket, amit sajátos módon tervezhetnek és 
befolyásolhatnak, ahol megvásárolják a dolgaikat, ápolhatják kapcsolataikat, és ahol 
parkolják autóikat.  

d. A fentiek mind hamisak.  
 

 
2 Lecke A hálózatépítés teóriája (szervezeti hálózatok, esethez kapcsolódó hálózatok ) 
 

4. Válassza ki a megfelelő definíciót: 
a. A hálózatépítés csak a médiára vonatkozik. 



                                                

 

b. A hálózatépítés csak a modern társadalomra alkalmazható. 
c. Egységes és általánosan kötelező érvényű a "hálózat" kifejezés. A 

fogalommeghatározások nem változnak a téma, a használat és a cél szerint sem. 
d. A hálózat több csomópontból áll egymással összekapcsolva. A hálózatépítés kifejezés 

több területen jelenik meg, és a társadalom egyes részeiben a növekvő 
munkamegosztás és a differenciálás választ ad a koordináció szükségességének 
kielégítésére. 

 
 
3 Lecke: A hálózatok elemzése (relációs jellemzők, funkcionális jellemzők, szerkezeti jellemzők) 
informális hálózati struktúrák / erős és gyenge kapcsolatok  
 

5. Melyik az elsődleges motiváció arra, hogy hálózatot hozzunk létre és részt is vegyünk 

benne? 

a. Határozott hit abban, hogy profitálunk a hálózatból. 

b. Monetáris és hierarchikus kapcsolat. 

c. Az egyes résztvevők identitásának egyesítése. 

d. Nincs kézzelfogható ok arra, hogy hálózatba tartozzunk. 

 

6. Block szerint a következő előfeltételek teljesülnek-e a hálózatokon? 

− Minden résztvevő önként érdekelt az együttműködésben. Az emberi lények hálózatokat 

alkotnak, nem intézményeket. 
− Minden résztvevő felismer egy követ egy/több célt 
− Minden résztvevő független marad, és nem veszíti el személyazonosságát. A fúzió nem 

hálózat. 
− Minden partnernek profitálnia kellene gazdaságilag és / vagy kontextuálisan. 
 

a. Igen 

b. Nem 

c. Néhány 

 

7. Az egészségügy és a szociális ellátás hálózatépítésének számos célja és előnye van. 

Kérjük, soroljon fel legalább három okot arra, hogy tagja legyen egy hálózatnak vagy, hogy 

kezdeményezzen egy hálózatot.                                                                           

a. …………. 

b. …………. 

c. …………. 

-Új célcsoportok megnyitása 

- A saját szervezet szolgáltatási spektrumának növelése az együttműködés révén 

- Információ nyereség és megosztás 

- Új ismeretek létrehozása 

- Fejleszteni kell az innovációkat 

- Fedezze fel és használja mások ismereteit 

- Növekedés és maradjunk versenyképesek 

- Növelje rugalmasságát 



                                                

 

- Csökkentse a kockázatot 

- Csökkentse a költségeket 

- Gondolkodj kreatívan 

- stb., Stb 

 

 

 

8. Az alábbi tulajdonságok közül melyik: a) relációs jellemző, b) funkcionális jellemző, c) a 

hálózat strukturális jellemzője: 

a. Források cseréje, információk cseréje és megosztása, segítség, támogatás és 

asszisztencia nyújtás és közvetítés. (Funkcionális jellemző) 

b. Kölcsönös viszonosság, tartalom bőség, homogenitás / heterogenitás, elkötelezettség, 

kapcsolatok intenzitása / gyakorisága, rugalmasság és állandóság, valamint a 

társadalmi szerepek közötti kapcsolatok. (Relációs szolgáltatás)  

c. Méret, sűrűség, klaszter vagy osztály. (Szerkezeti jellemzők).  

d. Inerjú irányelvek, a munka és a környezet, a történelem és a kultúra, a kommunikáció, 

a kapcsolatok és az értékek. (semmi)  

 

9. Az erős kapcsolat hosszú távú, stabil, kölcsönös kapcsolat, mint a barátság vagy rokonok; 

Míg a gyenge kapcsolatok a szomszédok, ismerősök vagy kollégák közötti kapcsolatok, 

kevésbé intenzívek, érzelmi és kölcsönös kapcsolatok. Melyik függ össze azzal, hogy 

megelőzze az emberek ápolási otthonokba való kerülését? 

a. Erős kapcsolatok. 

b. Gyenge kapcsolatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tanítási egység: Hálózatépítés közösségi környezetben  
 
Tematikus fókusz: A hálózatok irányítása és ellenőrzése közösségi környezetben  
 
1 Lecke  A hálózatok / funkciók szervezeti struktúrái és a hálózatépítés szakaszai / Hálózatok 
szerepe és feladata / Hálózatok értékelése 
 

- Kérjük, jelezze, hogy a következő állítások igazak vagy hamisak: 
 

10. A hálózatoknak irányításra (irányításra) és koordinációra van szükségük.  Igaz      Hamis 
 



                                                

 

11. A társadalmi szervezetek stabilizátorai, mint a szabályok, szabályozások, parancsnoksági 
rendszerek, engedelmesség vagy gazdasági ösztönzők, nem működnek hálózatokban, 
hanem elpusztítják a hálózat előfeltételeit.         Igaz      Hamis                                                                          
 

12. A hálózat kialakítása érdekében egyik partner sem részesülhet a közös munkából.               
Igaz      Hamis   
             

13.  Milyen típusú közreműködések éltetik a hálózatokat?  
a. Pénzügyi / anyagi hozzájárulások (támogató tagság) 
b. Természetbeni kifizetések (szobák, fénymásoló, papír) 
c. Munkaidő (teljes munkaidő, önkéntes munka) 
d. Különleges készségek (számvitel, segítség a hatóságokkal) 
e. Kapcsolatok (politikai kapcsolatok, kormány) 
f. Mindegyik. 

 
 
2 lecke A hálózati koordináció és facilitáció kihívásai 
 

14. Kinek kell a hálózatban szembe néznie azzal a kihívással, hogy egyensúlyt teremtsen az 
összes hálózatban létező konfliktusok között? 

a. A facilitátor 
b. A hálózati manager 
c. Bármely hálózati tag 
d. Mindannyian 

 
15. Sydow nyolc feszültségterületet azonosít a hálózatokban, amelyekről gondoskodni kell. Az 

egyensúlyukon a hálózatépítés sikere vagy meghiúsulása múlik. Idézzen legalább 3-at 
közülük: 

a. ……………….. 
b. ……………….. 
c. ………………. 

 
 
 
 
 
 
3 Tanítási egység: A társadalmi tér elemzés módszerei  
 
Tematikus fókusz: Módszertani eszköztár a “társadalmi tér elemzés”-hez  
 
1 Lecke Hálózatépítés és társadalmi térelemzés - A szociális diagnosztika eljárásai és módszerei  
 

16. Hogy jellemezhető a társadalmi tér?  
a. Az a hely, ahová "tartozunk", ahol valaki élni akar, amíg meghal.  
b. Az önkéntes egyesületek találkozóhelye.    
c. Bármely hely a lakókörnyezetben. 
d. A rokonok nélküli idős emberek elhelyezésére szolgáló struktúra. 

 

17. Mi a célja a hálózatépítsének a társadalmi térben? 



                                                

 

a. Elemzése és kutatása a területen élő idős lakosságnak.  
b. A helyi szereplők és az érdekelt felek közötti fenntartható együttműködés kiépítése 

és előmozdítása.  
c. Együttműködés a szakemberek között, bevonva az önkénteseket is. 
d. A terület állami struktúráinak felhasználása. 

 

18. Egy az alábbi állítások közül nem igaz: 

a. Az életminőség szempontjából idősebb korban a mindennapi környezet és az 
ismerős környezet nem nagyon fontos. 

b. Az idősek többsége önálló életet szeretne tölteni, ameddig csak lehetséges.  
c. Az idősebb emberek olyan szolgáltatásokat keresnek, amelyek lehetővé teszik 

számukra, hogy otthon éljenek, abban a városnegyedben, ahol addigi életüket 
töltötték.  

d. Az idősellátásban dolgozó szakgondozó a társadalmi térelemzés fontos 
kulcsszereplője. Feladata annak felmérése, hogy a hálózat struktúrái az igényeikhez 
igazodnak-e, milyen szolgáltatásokat kell kínálni a városnegyedben jelentkező 
egészségügyi hiányosságok csökkentése érdekében. 
 

19.  Melyik a társadalmi tér elemzés kulcs gondolata?  

a. Fedezzük fel, elemezzük és alakítsük a társadalmi tereket annak érdekében, hogy 
olyan szociális körülményeket hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik a társadalmi 
fejlődés folyamatát. 

b. Az idősek belső személyi erőforrásainak azonosítása (például orvosi konzultáció: az 
unokák lehetséges kísérők) és külső erőforrásai (például a városnegyedben lévő 
élelmiszerüzlet szállítási szolgáltatása).Az idősellátásban dolgozó szakgondozó a 
társadalmi térelemzés fontos kulcsszereplője. Feladata annak felmérése, hogy a 
hálózat struktúrái az igényeikhez igazodnak-e, milyen szolgáltatásokat kell kínálni a 
városnegyedben jelentkező egészségügyi hiányosságok csökkentése érdekében. 

c. Csökkentsük az elméleti kutatást a mindennapi élet gyakorlati alkalmazására. 
Az erőforrások, segítség és a szolgáltatások élet-világon alapuló kontextusaira 
összpontosítsunk (család, rokonok, szomszédság és szociális hálózatok).   

 
 
2 Lecke A társadalmi tér elemzés kiválasztott módszerei: "Tű módszer", "Struktúrált városi séták", 
"Eco térképek” 
 

20. Magyarázza el, mi a szociális térelemzés módszerei között a "Tû módszer". 
……………………………………………………………………………………………. 
"A madártávlatból a tű módszer metódus olyan helyek vizualizációját nyújtja, amelyek egy városnegyedben 
vannak, és melyeket a lakók gyakran látogatnak" (Spatschek / Wolf-Ostermann 2016). A lakókat arra kérik, 
hogy tűzzenek tűket egy körzeti térképre vagy egy várostérkép egy részére. Különféle színekkel ellátott tűket 
használnak a kiválasztott pont bizonyos kritériumokként "jó", "rossz" stb. jelölésére. A tű módszer olyan, mint a 
"madártávlat", és megmutatja az egyes helyek, pl. kedvelt helyszínek az idősek számára (kávézó, parkok), 
nem kedvelt helyek (vasútállomás) vagy soha nem látogatott helyek (Internet Café) jelentését. Az 
eredményeket térképen mutatják be, összehasonlítják, megbeszélik és értékelik különböző csoportokban. Ez a 
módszer nem használható részletes információkra a megjelölt helyek minőségéről (például ha az idősek 
központja könnyen elérhető tömegközlekedéssel).A tű módszer mobil változatban is használható, ha a tűs 
térképeket a Styrofoam kis lapjaira rögzítik és szállítják. 

 
 



                                                

 

21. Magyarázza el, mi a szociális térelemzés módszerei között a "Struktúrált városi séták” 
módszer. 
…………………………………………………………………………………………… 
A strukturált városi séták az egyik leghíresebb társadalmi tér módszer. A strukturált város sétáknak két formája 
létezik: Az egyik típus a kutatók vagy a szociális munkás szakemberek megfigyelése, akik "megpróbálnak 
többet megtudni egy társadalmi térről a közvetlen tapasztalatokon alapuló benyomások és észlelések 
gyűjteményéből" (Spatschek / Wolf-Ostermann 2016). Középpontban a hangulati szempontok és a társadalmi 
interakció, a rögzített útvonalak járása és a megjegyzések és kézikönyvek használata áll, a "nagyobb 
megfigyelési sűrűség" eléréséhez. A lakossággal való kapcsolattartás másodlagos fontosságú. A második 
típus egy speciális forma, ahol a város sétát a lakossággal végzik, hogy megtapasztalják benyomásaikat a 
konkrét terekben való életről. Ez a séta felfedezheti a "rejtett helyeket és történeteket" (Spatschek 2013). A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a két típus kombinációja a hasznos. A strukturált városi sétát gyakran két 
fázisban hajtják végre: a szakemberek sétája után a lakókkal való séta következik. "Ahhoz, hogy egy 
többszörös és átfogó képet érhessen el, fontos felfedezni a különböző csoportok helyét, és tanulni különböző 
tapasztalataikból." (Spatschek / Wolf-Ostermann 2016). A megfigyelések és benyomások párhuzamosan 
vannak dokumentálva fotókkal és videófelvétellel. Az idősellátásban dolgozó szakgondozóknak figyelembe kell 
vennie, hogy az időseknél időnként szükség van a dokumentáció elkészítésének támogatására; a csapat egyik 
tagja átveheti a feladatot.  

. 
 

22. Magyarázza el, mi a szociális térelemzés módszerei között a "Az erőforrások Eco térképe” 
módszer. 
…………………………………………………………………………………………… 
Az Öko-térkép szimulálja az ökológiai rendszer modelljét, és kiemeli a család és a környezet 
közötti kapcsolatokat. A módszer középpontjában egy személy társadalmi kapcsolatai és az 
egyes hálózatok erőforrásainak azonosítása áll.  

 

23. Az összegyűjthető információk alapján hatékonyan rajzolhatjuk fel az "erőforrások 
ökológiai térképeit"? 

a. Nem, ez csak a terület valódi térképe.  
b. Nem, ez csak metaforikus térkép. 
c. Igen, és különböző stílusokban lehet megjeleníteni, amennyire minden ember képes 

a saját stílusában megjeleníteni. 
 

 
  
4 Tanítási egység: Kommunikáció a hálózatépítésben 

Tematikus fókusz: Módszertani eszköztár a nagy csoportok moderációjához 

1 Lecke A kommunikáció mint sikeres tényező a hálózatépítésben.  

24. Melyik az az elem, amely a legtöbbet javítja a hálózati partnerek közötti 
együttműködésben? 

a. Kommunikáció. 

b. Új kihívások. 

c. Ugyanazon ötletek megosztása. 

d. A szomszédban lakni. 

25. A hálózati kommunikáció tartalmaz (jelölje meg a nem idevaló elemeket, ha vannak 
ilyenek):  

a. Külső kommunikáció, nyilvános kapcsolat és hatékony nyilvános kép. 
b. Aktív sajtómunkák, weboldalak, online marketing, hírlevél az érdeklődők számára, 



                                                

 

képfilmek, helyi kampány és rendezvények. 
c. belső kommunikáció. 
d. Nincs mit megjelölni 

 
 

26.  Melyik a legfontosabb sikertényező a jó hálózatépítéshez?  

a. Az együttműködés jó hangulatának kialakítása 
b. Együttműködés kultúrájának fejlesztése.  
c. Összpontosítás a belső kommunikációra.  
d. A potenciális önkéntesek azonosítása, hogy segítsen ebben. 
e. A hálózatok szabályainak és irányítási irányelveinek elfogadása a hálózaton belüli 

konfliktusok és problémák megoldása érdekében. 
f. Megegyezés az alapokról és az együttműködés szabályairól. 

27. Mi a sikeres hálózat fő célja? 

a. Az erõk összpontosítása az idõsek életminõségének közösségi alapú szolgáltatások 
általi javítása érdekében. 

b. Új vállalkozások létrehozása.  
c. A sikeres kikapcsolódás megszervezése. 
d. Találkozni új emberekkel.  

28. A lehetőségek a kommunikációra a következők (jelölje meg a nem idevaló elemet, ha 

van ilyen): 

a. Rendszeres találkozók szervezése, ahol információkat kell megosztani. 
b. Személyes kapcsolattartás a hálózaton belül. 
c. A hálózati tagszám növekedésének elkerülése 
d. A szerepek és felelősségek egyértelmű meghatározása. 
e. A szabályok és megállapodások rendszeres ellenőrzése. 

 

 

 

 

2 Lecke Módszerek a nagy csoportok moderációjához: "Open-Space" technológia, "Future search" 
konferencia, "World-Café " 

 

29. Hogyan hívják a hálózatban a csoporton belüli kommunikációért felelős embert? 

……………………………………..                                                                                                                
A hálózati menedzser, aki felelős a szervezésért, tartalomért, szerkezetért és hálózat 
eseményeinek moderálásáért.  

30. Idézze a legsikeresebb módszereket a nagy csoportok moderálásában: 

a. “Hatfokozatú moderálási ciklus”. 
b. “Open Space”módszer, “Future Search” konferencia és “World Café” a “Hatfokozatú 

moderálási ciklus”-ra épülnek.   

31. Mit hasonlíthatunk egy nagy csoport moderálásához? 



                                                

 

c. Egy nagy csapat vadló koordinálását.  
d. Egy Jazz zenekar irányítását, mivel egy jó zenekarnak olyan karmesterre van 

szüksége, aki sok egyedi darabot képes összeállítani egy óriási munkává és a 
tagok legmagasabb virtuozitásának is teret ad. 

e. Egy iskolai osztály csendesen tartását. 

32. Mi inspirálta Harrison Owen-t az “Open Space” technológia kifejlesztésében”? 
 
……………………………………………… 
Az Open Space Technológia kezdeményezője Harrison Owen, aki a nyolcvanas 
években fejlesztette ezt a módszert, a libériai "falusi palaver, fecsegés" tapasztalatai és 
a nyugati társadalmak kávészünetének napi rituáléja által inspirálva. Ezzel a 
módszerrel a hálózat valamennyi partnere összekapcsolja ötleteit és elképzeléseit. A 
meglehetősen lazán strukturált környezet arra ösztönzi őket, hogy különböző témákat 
vitassanak meg egymással. A nyitott térbeállítás egyesíti a csoportba tartozó speciális 
energiát. A moderátornak meg kell határoznia a folyamat szabályait, elveit és határait, 
tekintettel a hálózat különböző szereplőinek szempontjaira. 
 

33. A “Future Search” jövő kutatási konferencia: mit takar a nagy csoportok moderálásának ez 

a módja? 

      …………………………………………….........                                                                                                     

A Future Search konferencia módszerét M. Weisbord és S. Janoff fejlesztette ki az 

1990-es évek elején. A cselekvéskutatás koncepciója alapján a résztvevők  a múltból 

és a jelenből származó adatokat gyűjtenek és elemeznek, hogy meghatározzanak egy 

a kívánt jövőre vonatkozó közös elképzelést. Ezt a módszert széles körben használják 

a jövő alakítására a szervezetekben és a közösségekben. A moderátor strukturált 

folyamaton keresztül irányítja a csoportot, és lehetővé teszi a csoport számára, hogy 

jelentőségteljes megbeszéléseket folytasson, és felelősséget vállaljon az 

eredményekért.  

34. “World Café” módszer egy: 

a. Formális módszer nagy csoportok irányítására és moderálására. 

b. Olyan informális módszer, amellyel nagy csoportok találkozhatnak úgy, mint egy 
kávézóban. 

c. Egy módja annak, hogy jöjjön létre egy hely, ahol ingyenes kávét vagy ingyenes 
étkezést kaphatunk.  


