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Cím 

Együttműködő partnerek a lemorzsolódás veszélyének kitett diákok támogatásában, 

megtartásában1
 

 
 
Rövid leírás 

Hogyan készítsünk szociális térképet, azaz mit vegyünk figyelembe, amikor 

feltérképezzük az iskolán kívüli lehetséges partnereket a veszélyeztetett diákok 

megtartásának, gondozásának céljából. 

 
 
Az eszköz részletes leírása és kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és 
mellékletek) 

A térkép szó elsősorban földrajzi térképet jelent, amelyen egy adott régión belüli 

támogató intézmények és támogatási lehetőségek kerülnek feltüntetésre. Ezek az 

intézmények általában címmutatókban találhatók meg. A szociális térkép áttekintést 

biztosít bizonyos területeken - mint például jóléti, egészségügyi, szociális 

szolgáltatás - működő intézetekről és szervezetekről. A térkép feltünteti, hogy kinek 

szolgáltat az intézmény (célcsoport), és leírja a folyamatot (tevékenységek, cél). 

 
Mi a szociális térkép funkciója? 

 

A szociális térképnek az iskolák segítséggel történő ellátásában van szerepe. 

Időnként a szülők segítségért jelentkeznek. Ötleteket várhatnak az iskolától a szülői 

szerepre, nevelésre nézve. Amikor a szülők segítséget kérnek az iskolától, nagyon 

kényelmes lesz, hogy az intézménynek rálátása van minden közelben elérhető 

támogatási lehetőségre. A szociális térkép a valóságban nem egy konkrét térkép, 

hanem egy lista rövid és világos információkkal, és ha lehet, ismertetővel a 

segítséget nyújtó intézetekről. Megtalálhatók benne hatóságok és számos 

magánkezdeményezés, mint szociális munkások / oktatási szakemberek / 
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pszichológusok / pedagógusok. 

A szociális térkép egy olyan lista, amely tartalmaz minden olyan szervezetet és 

intézményt, amelyek ellátással foglakoznak a speciális oktatás területén, főként az 

alsó- és középfokú oktatásban. 

 
A segítségnyújtás bármelyik fokán – diagnózis, tervezés, értékelés, utógondozás – 

új intézmények bevonása is lehetséges. Olyanoké, melyek jártasak a segélyek, 

támogatások, gyermekgondozás, oktatás és képzés, pszichiátria, és 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatos szolgáltatások, szociális munka, 

adósságkezelési vagy jogi segítség területén. Ezek mellett sokféle érdekcsoport, 

betegszervezet, finanszírozással foglalkozó szervezet, valamint egyéb speciális 

szolgáltató is képbe kerülhet.   

 
 
Használati útmutató anyagszükséglettel 

Anyag, eszköz Mennyiség 

- - 

 
 
Nehézségi fok (könnyű, közepes, profi) 

profi 

 
Címkék 

helyzetelemzés, erőforrások elemzése, szektorközi együttműködés, külső partnerek 
feltérképezése 

 
 
Ez az eszköz a CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című projekt keretében készült. Az Európai Bizottság 

támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az eszközt megtalálja a projekt 

weboldalán: crocoos.tka.hu  
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