
 

 
 
  

  
 

 
 

 

 

 
  

 
         

    
       

         
   

 
   

        
      

    
       

     
      

    
      

      
 

 
       

 
  

  
 

    

 

  

 

 
  

   
  

  
       

  
          

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
Pedagógiai és Ps,:ichológiai Kar 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR 

Neveléstudományi Intézet, Pszichológiai Intézet 
Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék 

„Komplex intervenciók tervezését támogató 
szükségletmeghatározási eszköztár” 

Kulcsszavak: 

Kutatási koncepció: Az eredményes intervenció tervezés egyik központi eleme a létező 
és azonosítható szükségletek és igények ismerete, ez ugyanis nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a beavatkozás megfelelően célzott legyen, valóban reagáljon a célcsoport és a 
tágabb értelemben vett stakeholderek által azonosított problémákra, s ezzel a 
beavatkozások költséghatékonysága is jelentős mértékben növekedhet. 

Kutatási szolgáltatás: Korábbi kutatási és főleg projektmegvalósítási tapasztalatok 
alapján (Pl. TÁMOP 5.4.1 - szociális szolgáltatások modernizációja projekt), valamint a 
nemzetközi szakirodalom áttekintése révén került kialakításra egy 
szükségletmeghatározási protokoll elsősorban a szerhasználati probléma kezelése 
érdekében. A kidolgozott eljárás rend azonban nemcsak erre a problémakörre 
vonatkozóan ad útmutatást, hanem általában a szociális szolgáltatások és bizonyos 
egészségügyi ellátások vonatkozásában is. A módszer lehetővé teszi olyan megoldások 
alkalmazását, amelyek révén a probléma hamar láthatóvá/tapinthatóvá válik, továbbá 
mind az érintettek, mind pedig a stakeholderek elkötelezettsége növekszik a probléma 
kezelésével kapcsolatban. A módszert TRENDSPOTTING néven is ismeri a szélesebb 
szakmai közönség. 

Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: Népegészségügy, szociális szolgáltatások 

Szolgáltatáshoz köthető releváns eszközök, módszertanok: eljárásrend, kérdőívek, 
fókuszcsoport guide. 

Kutatók: Sebestyén Edit, Paksi Borbála, Felvinczi Katalin 

Kapcsolat: 

Dr. Felvinczi Katalin 
ELTE 

ELTE PPK 
Innovációs Központ 

Pszichológiai Intézet 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27 

innovacio@innovacio.elte.hu sebestyen.edit@ppk.elte.hu 
+ 36 1 411 6500 / 6747 +36 1 461 2600 / 5646 

mailto:sebestyen.edit@ppk.elte.hu
mailto:innovacio@innovacio.elte.hu
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Kapcsolódó publikációk: 
Felvinczi, K. Erdélyi I. (szerk.: Erdélyi, I) 2011. INTEGRÁLT ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK 
TERJESZTÉSE I. SZAKMAI MEGFONTOLÁSOK – SZERVEZETI DILEMMÁK – KÉSZSÉGEK, 
JÁRTASSÁGOK SZAKMAI FELKÉSZÍTÕ ANYAG. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 (A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és 
területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések 
megalapozása.) kiemelt projektje. 2011. ISBN 978-963-7366-41-3 -
http://www.ncsszi.hu/files/1631.file 
Paksi B. Felvinczi K. (szerk): Szükséglet-meghatározás – kezelés, ellátás. Szociálpolitikai és 
Munkaügyi Intézet, TÁMOP 5.4.1/08/1. sz. kiemelt projekt. Budapest, 2010. 

Modellek: 

Az integrált addiktológiai ellátási modalitások kialakítását célzó helyi 
szükségletmeghatározás folyamatábrája: célcsoportok, módszerek, outputok 
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