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A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember elsajátítandó szakmai 

kompetenciái 

a) tudása 

Ismeri az élethosszig tartó személyiségfejlődés menetét, feltételeit, akadályait és kríziseit. 

Ismeri a különböző funkciójú csoportok és közösségek kialakulását, valamint működésük 

szociálpszichológiai, pedagógiai, szociológiai megközelítését. 

Ismeri a spontán alakuló informális csoportos civil szerveződések működési sajátosságait, 

ezek erősítésének, közösséggé fejlesztésének módszereit. 

Ismeri a csoportokban, közösségekben és intézményekben alkalmazható szervezetikultúra-

fejlesztő beavatkozások elméletét és gyakorlati eszközeit. 

Birtokában van a fejlesztő, támogató és védelmet nyújtó közösségi háló kiépítésére 

vonatkozó vezetési ismereteknek. 

Átfogóan ismeri az egyén és a közösség jóllétének kölcsönhatását, ennek lélektani 

megalapozottságát. 

Átfogóan ismeri az emberi kapcsolati formák sajátosságait, hatásait, működési feltételeit. 

Mélyrehatóan ismeri a kapcsolatépítésre szoruló egyének, csoportok sajátos problémáit, 

pszichés állapotuk általános jellemzőit. 

Átfogóan ismeri a testi-lelki egészség szempontjából veszélyeztetett életkorral kapcsolatos, 

illetve pszichoszociális fejlődésükben akadályozott társadalmi csoportok sajátos problémáit és 

potenciális erőforrásait. 

Mélyrehatóan ismeri a mentálhigiénés segítő kapcsolat elméletét és módszertanát. 

Részletekbe menően ismeri a közösség- és kapcsolatépítésre vonatkozó csapatmunka 

elméletét és gyakorlatát. 

Ismeri a munkavégzéséhez szükséges felmérési és kutatási módszereket. 

b) képességei 

Képes az egyének, csoportok, közösségek, intézmények eredeti, társas és közösségi 

erőforrás-értékeinek feltárására, tudatosítására és mobilizálására, az egyéni és társas jóllét 

megőrzésére. 

Képes rekreációs programok szervezésére és sajátos közösségfejlesztési eljárások, az 

aktivizálás, a mediáció, a projekttervezés működtetésére. 

Képes reflektálni a társadalmi és kulturális hovatartozási mintázatok sokféleségére, és ezek 

figyelembe vételével képes kölcsönös elfogadáson alapuló lokális közösségi struktúrák 

kiépítésére. 
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Képes segítő kapcsolat kialakítására, és a megküzdéséhez szükséges adekvát 

segítségnyújtásra a kliens életvezetési és kapcsolathiányból eredő problémáiban és 

veszteségei feldolgozásában. 

Képes a személyes korlátok és megterhelő társas helyzetek, a burnout, a mobbing, és a 

kirekesztés felismerésére, és kompetenciáinak megfelelő adekvát beavatkozási módok 

keresésére, illetve kivitelezésére. 

Képes eltérő származású és eltérő élethelyzetből jövők együttműködésének és egyenjogú 

csoportrészvételének biztosítására. 

Képes ökumenikus együttműködésre, különböző felekezethez tartozó közösségek közös 

programjainak és projektjeinek menedzselésére. 

Képes a közösségépítő munkára vonatkozó kutatási tervek kialakítására és értékelésére. 

Képes a munkaterületén elvégzendő felmérésekhez szükséges kutatási módszerekhez 

megfelelő szintű ismeretek megszerzésére és alkalmazására. 

Képes munkájának a szakmai etikai szabályok betartásával történő, felelős végzésére. 

c) attitűdje 

Mentálhigiénés szemlélettel rendelkezik. 

A lelki egészség fenntartásának és helyreállításának folyamataihoz erőforrásorientáltan 

közelít. 

Az egyén és a közösség önálló cselekvését, képessé tételét (empowerment) tartja szemelőtt 

a cselekvési stratégiák megtervezésében. 

Tartózkodik az emberek megítélésétől. 

Empatikus, szociális és interkulturális érzékenységgel bír. 

d) autonómiája és felelőssége 

Munkakörének megfelelően felelős lelki egészségvédő és személyiséget erősítő 

beavatkozásokat kezdeményezni, egyéni és csoportos szinten. 

Képviseli és megvalósítja a munkaterületén az egyének és közösségek mentálhigiénés 

állapotának folyamatos reflektálását (problémafelvetés), és javaslatot tesz a fejlesztések 

irányaira és lehetséges módjaira. 

Kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgáló programok megvalósításában. 

Felelőssége képviselni a mentálhigiéné értékeit és szempontjait a munkaterületéhez tartozó 

szakmai közösségekben, munkacsoportokban. 

Felelőssége kezdeményezni a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, 

s részt venni az adott terület fejlesztését célzó cselekvési programokban. 
 


