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Bevezetés 
 
A FoglakNapló nyilvántartó szoftver, a TÁMOP-5.3.2 program keretében jött létre, és a 
TÁMOP-5.3.3 programban végzett szakmai munka dokumentálására szolgál.   A képernyő 
felbontása minimum 1024*768 képpont, de a program szempontjából ajánlatos legalább 
19 colos monitor 1280*1024 képpont felbontással. Néhány modulban annyi adatot kell a 
képernyőn megjeleníteni, hogy kisebb felbontású monitoron nem fér el. Ilyenkor egy 
"csúszka" jelenik meg a kép jobb szélén ezzel mozgathatjuk a nem látható adatokat az 
ablakba. (lásd 14. oldal)  

 

Felhasználói jogosultságok 
Az ügyfél-nyilvántartó programot használni csak úgy lehet, ha előzetesen 
bejelentkezünk. Minden dolgozónak van saját felhasználóneve és jelszava! Ezzel a 
programba bevitt adatok személyre szólóan visszakereshetőek: megállapítható, hogy ki, 

mikor, milyen adatot vitt be.  
Felhasználói csoportok kialakítására volt szükség ahhoz, hogy meghatározhassuk, ki, 
milyen adatokhoz férhet hozzá, illetve mit, hol és hogyan rögzíthet majd a programban. 
Minden felhasználóról tudjuk, hogy milyen csoport(ok)ba tartozik. Ez meghatározza, 
hogy milyen adatokhoz fér hozzá. Emellett azt is meg kellett határozni, hogy ki rögzíthet 
és törölhet, ki módosíthat adatot és kik azok, akiknek csak betekintési joguk van. Ha a 
program tudja azonosítani a felhasználót, illetve a csoportot, akkor személyre ill. 
csoportra szabott információkat tud megjeleníteni.  

 

Belépés 
A „FoglakNapló” indító ikonja a számítógép „asztalán” található. Az 
egérrel kettőt kattintva (vagy kijelölve az ikont az enter billentyű 
megnyomásával) indítható el a program.   

 
 

A „belépési 
felületen” a Felhasználó 
mezőben kell kiválasztani a 
saját nevünket, amit a 
következőképpen tehetünk 
meg: vagy elkezdjük 

begépelni, és a program 
automatikusan felajánlja a 
begépelt betűknek megfelelő 
neveket, vagy egyszerűen a 
legördülő menüből (az egér 
görgőjének segítségével) 
lefelé gördítve kikereshetjük 
a saját nevünket. 
Amennyiben a név 

kiválasztásra került, a tabulátor gomb megnyomásával tudunk a Jelszó részre ugrani, 
vagy egyszerűen az egérrel átklikkelünk. A Jelszó begépelése után – amennyiben több 
intézmény esetében is rendelkezünk hozzáféréssel – ki kell választani azt az adott 
intézményt, amelynél rögzíteni szeretnénk. Azoknál a felhasználóknál, akik csak egy 
intézményhez tartoznak, a program nem ajánl fel választási lehetőséget, automatikusan 

megjelenik az intézmény. 
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A Felhasználó, a Jelszó és az Intézmény megadása után a Belépés gombra kattintva 
tudunk belépni a programba. 
 

A program felépítése 
Az ügyfél-nyilvántartó program két nagyobb részből áll: 

1. ügyfélhez kapcsolódó adatok és a szociális munka rögzítésére szolgáló részek 
2. a szakmai munkát kiegészítő összesítésekre szolgáló részek 

 
Az ügyfélhez kapcsolódó adatok és a szociális munka rögzítésére szolgáló részekből a 
következők: 

 
- Alapadatok 
- TÁMOP 533 

 Szükségletfelmérés 
 Szociális munkás javaslat 
 Javaslat/döntés 
 Egyéni fejlesztési terv 

 Támogatások rögzítése 
 Szociális munka folyamata 
 Záró értékelés 

 
 
A szakmai munkát kiegészítő, illetve összesítésekre szolgáló részekből a következők: 

- TÁMOP 533 
 Támogatások 

 Adatszolgáltatás 
 Egyéb tevékenységek rögzítése 

 
 
 
A hatékony munkavégzés érdekében – és ahhoz, hogy a rendszerből mindig a 
munkafolyamatoknak megfelelő, aktuális adatok legyenek megjeleníthetőek, 

lekérdezhetőek – fontos, hogy az adatrögzítés folyamatosan történjen. Különösen fontos, 
hogy az egyes munkafolyamatok, mozzanatok lehetőség szerint rögtön rögzítésre 
kerüljenek a rendszerben. 
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A programban található gombok általános használatának 

értelmezése: 

 új adat – ennek a gombnak a megnyomásával az adott felületen új 
adatot tudunk létrehozni. Pl. ha az Alapadatok részen használjuk, 

akkor egy új Alapadatot, vagyis egy új ügyfélhez tartozó adatokat 

rögzítünk. 

  módosítás – az adott felületen már meglévő adatokat 

módosíthatjuk (felülírhatjuk, így a korábban bevitt adat „elveszik”), 
vagy ha nem került teljes mértékben korábban kitöltésre, akkor a 

hiányzó adatokat tudjuk bevinni, kiegészíteni. 

 töröl – ez a gomb leginkább a vezetői jogosultságokkal rendelkező 

felhasználók esetében működik csak. Az adott felületen, illetve 
felugró ablakban rögzítetett adatokat lehet törölni vele. A 

programban szereplő ügyfelet azonban nem lehet törölni még vezetői 

jogosultsággal sem. 

 rögzít – az aktív oldalra bevitt adatokat ezzel a gombbal tudjuk 
elmenteni, rögzíteni. 

 elvet – ha az aktív oldalra bevitt adatokat mégsem akarjuk 

elmenteni, rögzíteni, akkor az elvet gombbal „visszaállíthatjuk” az 

eredeti állapotot, a beírt adatok nem fognak elmentésre kerülni. 
 nyomtatások – az oldalak alján, ahol szükséges, minden 

nyomtatvány kinyomtatható a programból, az adott felületen szereplő 

adatok fognak megjelenni a nyomtatásban. 

 

Ezek a gombok minden oldalon az előbbieknek megfelelően működnek. 
 

A program különböző felületein a  gombra kattintva egy felugró 
ablakban lehet további adatokat rögzíteni. 

A felugró ablakokban általában háromféle módon lehet rögzíteni adatokat: 

- az adat mellett lévő négyyzet kipipálásával, 

- az ablakban található legördülő menükben található adatok 

kiválasztásával. 



„FOGLAK NAPLÓ” ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÓ PROGRAM FELHASZNÁLÓI 
ÚTMUTATÓJA 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
5 

 

 

Indító felület 
A belépés után az indító felületre érkezünk.  
A baloldalon azok a menüpontok jelennek meg, amelyek eléréséhez a bejelenezett 
felhasználónak jogosultsága van.  
A belépés után, a program „fejlécében” balra felül mindig ellenőrizhető, hogy ki van 
bejelentkezve a programba. Ez különösen ott fontos, ahol a programot több szociális 
munkás is használja, ezért mielőtt elkezdünk adatokat rögzíteni a programba, 
mindenképpen győződjünk meg arról, hogy saját nevünket látjuk-e a kezelő részben, 
illetve felette az intézmény jelenik meg, ahol dolgozni kívánunk.
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I. Az ügyfélhez kapcsolódó adatok és a 
szociális munka rögzítése 

 

Ügyfél adatok bevitele 
 
Az ügyfél alapadatainak felvitele - Alapadatok 
Az alapadatok rész a személyes adatok (név, születési adatok, anyja neve, stb.) körén 
túl, olyan alapvető információkat tartalmaz az ügyféllel kapcsolatban, amely bármely 
szolgáltatás igénybevételekor egy rövid, gyors összegzést ad az ügyfélről. 
Ezen kívül olyan adatokat is tartalmaz, mely már kapcsolódhat bizonyos döntések 
meghozatalához, pl. a programba vonás javaslatakor a jövedelem mértékének és annak 
összetételének vizsgálata. A jövedelemre vonatkozóan – az általános gyakorlattól 
eltérően – részletesen rögzítésre kerül, hogy milyen típusú jövedelme van az ügyfélnek, 
illetve mekkora jövedelemmel rendelkezik. 

Az Alapadatok részt mindenki látja, függetlenül attól, hogy az ügyfél mely 
intézményben lakik, vagy vesz igénybe szolgáltatást, illetve függetlenül attól, hogy a 
felhasználó mely intézményben dolgozik. 
 
Új ügyfél felvétele 
Ahhoz, hogy a TÁMOP-ban kötelező adminisztrációt el tudjuk végezni, az ügyfélnek be 
kell kerülni a nyilvántartó program törzsállományába. A program nyilvántartásában még 
nem szereplő ügyfelet az Alapadatok részben az „új adat” gomb megnyomásával tudunk 

felvenni.  
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Új ügyfél rögzítésekor a 
kötelező mezőket ki kell 
tölteni: 

 Vezetéknév 

 Keresztnév 
 Születési idő 
 Neme 

 
Ha az egyik mező ezek közül 
nem kerül kitöltésre, a 
program nem engedi rögzíteni 
(menteni) a felületet, és 

mindaddig nem is tudunk 
továbbmenni másik felületre. 
A felvett adatokat a „rögzít” 
gombbal tudjuk véglegesíteni 
és elmenteni. 
 
Az alapadatok további részeinek kitöltése nem kötelező, de lehetőség szerint törekedjünk 
az itt lévő adatok teljes körű felvételére! 
Ha már elmentettük a felvett adatokat, de nem került minden mező kitöltésre, a 
későbbiekben ezeket ki lehet tölteni. Ha egy ügyfél rögzítésre került az adatbázisban, az 
Alapadatok részben a Vezetéknév mezőnél  legördíthető listából kiválaszthatjuk, hogy 
kinek az adataiban akarunk módosítani, illetve a még fel nem vett adatokat rögzíteni. 
A programban már rögzített ügyfelet nemcsak az Alapadatok részben tudjuk kiválasztani, 
hanem a képernyő felső sorában lévő „ügyfél” utáni sávba klikkelve beírható a keresett 

ügyfél neve, illetve a legördülő listában az ügyfelek listája. 
 
A kiválasztott ügyfél esetében a „módosít” gomb megnyomásával lehet az Alapadatok 
részt aktiválni, a kitöltött mezőket pedig a „rögzít” gombbal menteni. 
 
Lehetséges problémák, pár jó tanács: 
 
ÚJ ügyfél bevitele 

ÚJ ügyfelet szeretnék rögzíteni a programban, de amit begépeltem, eltűnik. 
Ebben az esetben elfelejtetted megnyomni az „új adat” gombot! 
  
FONTOS! mielőtt új ügyfelet viszünk be a programba, mindenképpen győződjünk meg 
arról, hogy biztosan nem szerepel még a rendszerben, pl. nem kisbetűvel került beírásra, 
vagy egy-egy betű elütéssel, stb.  
A „gyanús” neveknél vessük össze a személyes adatokat! 
 
Ügyfél kiválasztása a felső sorban 
Hogyan lehet kiválasztani az ügyfelet, ha több azonos nevű ügyfél is van? (pl. Kovács 
István) 
 
Ebben az esetben célszerű először beírni az ügyfél nevet teljesen (pl. Kovács István) és 
ha azt látjuk, hogy több ilyen nevű ügyfél is van, de különböző anyja névvel, vagy 

születési idővel, akkor az egér mutatójával klikkeljünk rá a Kovács Istvánok előtti vagy 
utáni első névre. Ilyenkor sárgával jelölve jelenik meg a kiválasztott név. Ezután 
gördítsük le (egérrel) az ügyfél rész melletti kis nyilat, és szintén az egér mutatójával 
klikkeljünk a kiválasztandó Kovács Istvánra (támpontként használjuk az anyja nevet, 
vagy a születési időt) 
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Az ügyfél vezetékneve nem jól szerepel a rendszerben, mit lehet tenni? 
Az ügyfél Alapadatok részben a Vezetéknév javítására csak a rendszeradminisztrátor 
jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult. Ha ilyen probléma van, akkor jelezni kell 
a rendszeradminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználónak. 

Azért kell adminisztrátori jog a vezetéknév átírásához, mert tapasztalatunk  szerint sokan 
úgy vittek fel új ügyféladatot, hogy átírták egy meglévő ügyfél nevét. Ilyenkor minden 
előzmény az új név alatt jelent meg és ez persze komoly problémákhoz vezetett. 
  

Tényleges elérhetőség és a Jövedelem rögzítése 

Mindkét esetben a  gomb lenyomásával, egy külön felugró ablakban lehet részletesen 
rögzíteni az adatokat. 

Ezeket csak abban az esetben 
tudjuk használni, ha az ügyfél 
legfontosabb adatai már 
rögzítésre kerültek. Vagyis 
amikor éppen új ügyfelet 
viszünk be, akkor csak a 

rögzít gomb lenyomása után 
vállnak elérhetővé ezek a 
funkciók, hiszen a bevinni 
kívánt adatokat még nincs 
mihez kötnie a rendszernek. 
 
A tényleges elérhetőség 
részbe szabadon be lehet írni: 
ha új elérhetőséget 
szeretnénk rögzíteni, akkor az 
új adat gomb 

megnyomásával tehetjük ezt meg, ha már a meglévő, korábban bejegyzett elérhetőséget 
akarjuk módosítani, szerkeszteni, javítani, vagy kiegészíteni, akkor a módosít gombot 
használjuk. 
Minden egyes új bejegyzés elmentésre kerül, és az előzményekből visszakereshető, 
megtekinthető. 
A jövedelem rögzítésénél 
szintén az új adat gomb 
megnyomásával tudunk 
aktuális jövedelmet és annak 
részletezését (miből tevődik 
össze a jövedelme) rögzíteni. 

Itt is, hasonlóan a tényleges 
elérhetőséghez, ha 
szeretnénk, hogy a már 
rögzített jövedelem 
előzményként megmaradjon, 
akkor az újabb jövedelmet új 
adatként kell bevinni. Ha a 
korábban rögzített 
jövedelemben módosítani 
akarunk (mert elrontottuk 
pl.), akkor a módosít gomb 
megnyomásával lehet 
javítani, változtatni. Ez utóbbi 
esetben a módosítás nem 
kerül külön rögzítésre! 
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Az ügyféllel végzett szociális munka rögzítése - TÁMOP 533  

Az ügyfél alapadatainak felvitele után az ügyfelekkel 
végzett szociális munka folyamatait a fő menü Ügyfél 
menüjében található TÁMOP 533-as almenüjének 
megnyitásával megjelenő felületeken végezhetjük el.  
 
Itt mindig egyes ügyfélhez kapcsolódó adminisztrációt 
végzünk. Ahhoz, hogy aktívvá váljanak a 
kiválasztott menüpontok –az előzőekben már leírt 
módon–, ki kell választanunk azt az ügyfelet, 
akivel dolgozni szeretnénk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁMOP 533 – Szükségletfelmérés 
 
 Az első lépés az ügyfél szükségletfelmérése ahhoz, hogy eldönthessük, alkalmas-e a 

programba való bevonáshoz. A szükségletfelmérés több lépésből áll, ezekhez különböző 

felületek tartoznak a nyilvántartó programban (I. Alapadatok, II. Lakhatás, III. 
Munkaerő-piaci helyzet, IV. Egészségi – függőségi helyzet, V. Miben van szüksége 
segítségre, VI. Támogatások igénybevétele). Ezeket a felületeket (a képen bekarikázva) 
a címükre való kattintással hozhatjuk elő. 
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I. Alapadatok 

A szükségletfelmérés első felülete az Alapadatok. Ez a felület nagyon hasonlít arra a 

felületre, ahol az új ügyfeleket kell bevinni a programba. Azok az adatok, amiket ott 
bevittünk, azok maguktól megjelennek a most használt felületen is, így nem kell két 
helyen bevinni ugyanazokat az adatokat amit már egyszer beírtunk. (pl.: név születési 

idő) 
Ahhoz, hogy első alkalommal ki tudjuk tölteni a mezőket, meg kell nyomni az „új adat” 
gombot! Az új adat gomb megnyomása mind a hat kitöltendő részre érvényes, csakúgy, 
mint a rögzítés gomb. Tehát, akár azt is megtehetjük, hogy mind a hat felületet kitöltjük, 

és csak a végén rögzítjük le a munkánkat, de oldalanként is haladhatunk. Amennyiben 
már írtunk az adott ügyfélhez, már nem az új adat gombot fogjuk látni, hanem a 

„módosít” gombot.  
 
Ezzel bármikor módosíthatjuk 
a már beírtakat, vagy 
kitölthetjük azokat a 

mezőket, amit még nem 
töltöttünk ki. 
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A pályázati program szempontjából kötelezően kitöltendő mezők szürkével vannak 
kiemelve. Javasoljuk a többi mező kitöltését is, mivel tapasztalataink szerint megkönnyíti 
az ügyfelekkel való munkát, ha egy helyen megtalálhatók a legfontosabb adataik. 
 

II. Lakhatás 

Az alapadatok kitöltése után az ügyfél lakhatásával kapcsolatos körülményeket mérjük 
fel. 
Az Alapadatok menüpontból továbblépni a felső sorban megjelenő Lakhatás fülre 

kattintva lehet- az egérrel kattintva. 
Ahhoz, hogy rögzíteni tudjunk, ne felejtsük el megnyomni a „módosít” gombot! 
Amennyiben az ügyfél már lakott hajléktalan szállón, akkor (az alap adatok felvitelénél 
már megismert módon) a felugró menü segítségével egyenként megadhatjuk az igénybe 

vett intézményeket (bekarikázott „Szállók”). 
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A szoftverbe előre be van írva a legtöbb hajléktalan ellátó szervezet, csak akkor írjunk be 
új intézményt, ha nem találjuk meg a listában. Új intézményt csak adminisztátori joggal 
lehet rögzíteni. Az ok az, hogy ugyanazt az intézményt nehogy berögzítsük más-más 
néven. 
 
 Ne feledjük, hogy a Szükségletfelmérés menüben a módosítás és a rögzítés gomb mind 
a hat fülre vonatkozik. Tehát a rögzítés gombbal (bekarikázva) elmenthetjük eddigi 
munkánkat, de ha befejeztük a „Lakhatási” részek kitöltését, a felső sorban a következő 
fülre kattintva juthatunk el a „Munkaerő-piaci helyzet” felmérésére. 
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III. Munkaerő-piaci helyzet 

 

 
 
Ezen a felületen a már megismert módokon (legördülő menü, pipálás, felugró ablak) 
tudjuk bevinni az adatokat. Azonban először találkozunk azzal a nehézséggel, hogy a 

kitöltendő felület „nagyobb”, mint a képernyő. Amennyiben elég nagyméretű a 
monitorunk, a jobb oldalon található (bekarikázva) csúszkával lejjebb tudjuk húzni a 
lapot. Amennyiben, mint ahogy a beszúrt képen is látható, a jobb oldali csúszkával nem 
tudjuk elérni a kitöltendő részeket. Ahhoz, hogy tovább tudjunk dolgozni, az alsó csúszka 
jobbra történő elhúzásával meg kell jeleníteni a második függőleges csúszkát is (amit a 
következő képen nyíllal jelöltünk) 
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Amikor nem találjuk a felső sorban található füleket, vagy nem tudjuk végig tölteni a 
felületet, mindig gondoljunk a csúszkákkal való „trükkös bánásmódra”. 
Az összes felületnél jelezni fogjuk a továbbiakban, hogy ha ilyen akadályba ütközhetünk. 
A következő fül az Egészség – függőségi állapot felmérése. 
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IV. Egészségi – függőségi állapot 

 

 
Ezen a felületen is beleütközhetünk abba a problémába, hogy nem tudjuk végig tölteni a 
felületet. Emlékezzünk az előző fül használatánál leírtakra: a csúszkákkal való tologatás 
problémájára. 
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Ezen felület alsó részében található kitöltendő részeknél az egyszerű választásokat a kis 
négyzetekbe tett pipákkal tudjuk tölteni, megjelölni. A pipákat egérrel az üres négyzetbe 
kattintva tehetjük be. Ez azért fontos, mert a „Havi előre haladási jelentéseknél” 
máshogy tudjuk előcsatolgatni a pipákat. 
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V. Miben van szüksége… 

Az V. fülön előugró ablakok segítségével tudjuk megadni azokat a segítség típusokat, 

amire az ügyfélnek szüksége lehet. 

 
Amint a kép is mutatja, az előugró ablakokban előre megfogalmazott segítségtípusokat 
lehet kiválaszati pipák segítségével, ami utána bekerül a teendők szövegdoboz részébe. 
Amennyiben a megjelölteken kívüli dolgot szeretnénk beírni, azt az „egyéb, éspedig” 
részhez tudjuk begépelni, ami a rögzítés után szintén megjelenik a szövegdoboz részben. 
A szövegdoboz részben csak a felugró ablakok töltésével lehet szöveget megjeleníteni. 
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VI. Támogatások igénybevétele 

Ezen felület már egy értékelő rész, ahol az ügyfélről leírható, hogy a foglalkoztatási 

és/vagy lakhatási program feltételeinek megfelel e. 

 
 
Amennyiben az ügyfélnek további segítségre van szüksége, a szövegdobozba való szabad 

szöveg beírásával fogalmazhatjuk meg, hogy mi a teendő a továbbiakban. 
Itt már nem jelennek meg az előző füleken látható „szürkésen” festett szövegek, 
amelyeket a program szempontjából kötelező volt tölteni. Innentől már minden kötelező. 
Ha rögzítettük a munkánkat, a szükségletfelmérés menü  hat fülének bármelyikénél ki 
tudjuk nyomtatni a „nyomtatás” gombra kattintva, de bárhonnan nyomtatjuk, az egész 
szükségletfelmérést fogja kinyomtatni a program. 
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TÁMOP 533 – Szociális munkás javaslat 
 

Ezen a menüben a szociális munkás megvizsgálja, hogy az eddigi munka alapján 
megteheti-e javaslatát, hogy a programba bevonja ügyfelét, illetve a végén az ügyfélnek 
nyilatkoznia is kell arról, hogy részt kíván e venni a programban. 
 

I. Jogosultság 

 
Először azt vizsgáljuk, hogy az ügyfél megfelel-e a TÁMOP 5.3.3–ba való bekerülés 
feltételeinek. Ennek vizsgálatánál a legördülő sávokból választhatjuk ki a válaszokat. 
Fontos megjegyeznünk, hogy a program nem szűri ki a logikai ellentmondásokat, de 

figyeljünk, hogy egymásnak ellentmondó dolgokat ne vigyünk be. Pl. Munkaviszonnyal 
legalább 30 napja nem rendelkezik, vagy Munkaviszonnyal rendelkezik, mind a kettő 
megjelölését „igennel”: elfogadja a program. 
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II. Lakhatás – Képzettség, jövedelem, munka 

 
Ezen a felületen foglalhatjuk össze a program szempontjából legfontosabb jellemzőit az 

ügyfél lakhatásának és foglalkoztatásának. Ezen a felületen is tapasztalhatunk már beírt 
adatokat (a képen bekarikázva), amit már más felületen kitöltött részekből 
automatikusan beemel a program. 
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III. Egészség – Család – Egyéb, 

 
Ezen a felületen az ügyfél egészségi és családi viszonyait rögzíthetjük a legördülő 

választások megadásával, illetve szabad szöveg beírásával a szövegdobozokba. Ezen 
kívül válaszokat adhatunk a programba való bevonást befolyásoló egyéb tényezőkről, 
körülményekről. 
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A felület alsó részén található azon kérdés, ahol a szociális munkás összegezheti az 
előzőek alapján, hogy az ügyfelet be lehet e vonni és javasolja annak a TÁMOP 
programban való részvételét. 
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IV. Nyilatkozat 

Ezen a részen az ügyfél és a szociális munkás tehet nyilatkozatot a TÁMOP programban 
való részvételről. Az ügyfél nyilatkozik, hogy vállalja a megjelölt feltételeket, valamint a 

szociális munkás –ha kinyomtatja  e nyilatkozatot-  aláírásával javasolja a programban 
való részvételét. Ezen a részen a foglalkoztatási nyilatkozatnál a már kitöltött 
„Jogosultság” felületen megjelölteket hozza be (pirossal karikázva) a program, tehát ha 
már ott kitöltöttük itt automatikusan megjelenik. 
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TÁMOP 533 – Javaslat / Döntés 
 
Ezen a felületen rögzíthetjük a Team döntését az ügyfél programba történő bevonásáról. 

Az egyszerű, eldöntendő kérdésre a válasz és a döntés dátumának megadása után 
további tennivalóink lesznek. 
Elutasító döntés esetén szabad szöveges formában kell a döntést megindokolni, kifejteni, 
milyen esetben lehet a jövőben, új kérelem benyújtása után bevonni az ügyfelet és 
milyen további szociális munka elvégzése szükséges az ügyféllel. 
Pozitív döntés esetén szintén szabad szöveges formában kell részletezni a részvétel 
egyéb feltételeit és az egyéb szolgáltatásokat. 
A program feldobja a részvétel feltételei és a nyújtott támogatások listáját is, ezek közül 
a megfelelőket pipálás után rögzíthetjük.  
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TÁMOP 533 – Egyéni fejlesztési terv 
Ebben a menüpontban sorolhatjuk fel részletesen az ügyféllel elvégzendő szociális munka 
lépéseit, ügyfélre és szociális munkásra lebontva. Az egyéni fejlesztési terv 

időtartamának megadásánál ügyeljünk a bevitt dátumokra, mert a program nem szűri ki 
a hibás dátumokat (pl. ha hat hónapnál rövidebb időtartamot adunk meg) 

 
A megteendő lépéseket a már megismert módon, felugró ablakok segítségével adhatjuk 
meg, amit a kép is ábrázol. 
Az új adat gombbal egy teljesen új fejlesztési tervet készíthetünk. A módosítás gomb 
csak a dátumra vonatkozik, új fejlesztési kategóriákhoz elég csak a felugró ablak ikonra 
kattintani. Törléssel az egész kijelölt fejlesztési terv törlődik. A fejlesztési terveket a 
létrehozásuk sorrendjében menti a program (az alsó részen bekarikázva). Az egyéni 

fejlesztési tervet a nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk. 
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TÁMOP 533 – Egyéni fejlesztési megállapodás 
Az egyéni fejlesztési megállapodásban az ügyfélnek nyújtott pénzbeli támogatásokról 

állapodunk meg.   
Figyeljünk az új adat gomb használatára, mert ahányszor új adat gombot nyomunk, 
annyi megállapodást hozunk létre. Ha nem új dokumentumot szeretnénk létrehozni, 
hanem csak javítani valamelyik adatot, akkor a módosít gombot használjuk! 
 

 
Amennyiben lakhatási támogatásban is részesül az ügyfél, akkor egy felugró ablakban 
(bekarikázva) megjelenő „kalkulációt” is ki kell töltenünk. 
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A kalkulációs táblában az ügyfél várható lakhatási költségeit és a tervezett 
támogatásokat adhatjuk meg. A táblázatban követni lehet azt is, hogyan alakultak a 
tényleges lakhatási költségek, és ténylegesen mennyi támogatásban részesült az ügyfél. 
Az új adat és módosítás gombokat ugyanúgy tudjuk használni, mint az előzőekben. 
Vigyázzunk arra, hogy minden új adat gomb megnyomással új kalkulációt hozunk létre, 
ha folytatni szeretnénk a már megkezdett táblázatban a munkát, akkor a módosítás 

gombot használjuk! 



„FOGLAK NAPLÓ” ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÓ PROGRAM FELHASZNÁLÓI 
ÚTMUTATÓJA 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
29 

 

 

TÁMOP 533 – Támogatások rögzítése 
Ezen a felületen az ügyfél részére kifizetett támogatásokat rögzíthetjük felugró ablak 

segítségével. 

 
 
Amint látjuk, itt nincs új adat gomb, elég a felugró ablak ikonjára kattintani, ha egy új 
kifizetést szeretnénk rögzíteni. 
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Ha már rögzített támogatást szeretnénk módosítani (pl. mert elrontottuk a számla 
számát, vagy összegét), akkor az adott sorra kattintva újból felugrik a rögzítő ablak, és 
ott a módosítás gomb megnyomásával javíthatunk. 
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TÁMOP 533 – Szociális munka folyamata 
 

I. Megtett lépések 
Ebben a pontban a szociális munka folyamán megtett lépéseket tudjuk rögzíteni. Az 
egyéni fejlesztési tervvel megegyező módon kell bevinni az adatokat. A  különbség az, 
hogy itt sem található új adat gomb, elegendő a felugró ablak ikonra kattintani, ha 
szeretnénk egy új lépést rögzíteni. Módosítani a már lerögzített adatokon a Támogatások 
rögzítése menünél leírt módon lehet. 

 
 
Amennyiben már rögzítettünk megtett lépéseket, azokat a nyomtatás gombbal ki is 

nyomtathatjuk. 
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II. Havi előrehaladási jelentések 

 
A havi előrehaladási jelentések kezelése a legbonyolultabb művelet a program 

használatának szempontjából. 

 
A havi előrehaladási jelentések alatt ugyanis további három választási lehetőséget 

találunk. Ezek a TÁMOP program különböző összetevői. Itt rögzíthetjük, hogy az egyes 
részekben (képzés, munka, lakhatás) hol tart az ügyféllel végzett munka. 
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Az almenük használatában szükségünk lehet a már leírt csúszkákkal való „trükközésre”. 
Ha nem találjuk az almenüket, vagy a felület „alját”, akkor mindig ellenőrizzük a 
csúszkákat!  
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Mind a három előrehaladási jelentés résznél nehézséget okozhat, hogy az új adat gomb 
nem a megszokott helyen található, hanem a felület bal felső harmadában (bekarikázva). 
Ennél a résznél mindig csak az adott felülethez tartozik az új adat gomb, tehát NEM mind 
a három almenüre! 
Az ügyfél és a szociális munkás által megtett legfontosabb lépéseket felugró ablak 
segítségével adhatjuk meg.  Amikor a lépések bekerültek, akkor havi és heti bontásban 

„pipálhatjuk” ki a teljesülésüket. FONTOS, hogy nem a megszokott módon tudunk 
pipálni, hanem amikor rákattintottunk a kipipálandó felületre akkor a SPACE gombot kell 
megnyomnunk (a széles szünet gomb a billentyűzet alján), így tudjuk kivenni a pipákat 
is. A nem megszokott pipálásnak az az oka, hogy itt a dupla egérkattintással 
módosíthatjuk az aktuális lépést, így nem lehetett szimpla kattintáshoz kötni a pipálást. 
A munka és a lakhatás részt is ugyanilyen módon kell kitölteni.  
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TÁMOP 533 – Záró értékelés 
 
A bevont ügyféllel végzett munka e menüpontban kerül lezárásra, összegzésre. 

 
A felületen való rögzítést két részre kell bontanunk. A felső részen az új adat gomb 
megnyomása után tudjuk rögzíteni az ügyféllel kapcsolatos legfontosabb általános 
eredményeket. 
Az alsó részen külön füleken tudjuk rögzíteni a „Lakhatás”, a Képzés és a Munka”, 
valamint a „Szociális munka összefoglalását”, annak főbb jellemzőit és rögzíteni tudjuk a 
program során elért eredményeket. 
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A Szociális munka összegzésénél az ügyfél és a szociális munkás által megtett lépéseket 
tudjuk rögzíteni a felugró ablakokban, valamint a szövegdobozokban szabad szöveges 
értékelést adhatunk.  
Az új adat gomb megnyomásával tudjuk csak elérni, hogy az ügyfél és a szociális 
munkás által megtett főbb lépéseket rögzíthessük. Itt külön, a felugró ablakokban is és 
külön a szöveges értékelés után is rögzíteni szükséges a bevitteket. 
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II. A szakmai munkát kiegészítő, illetve 
összesítésekre szolgáló részek 

 
Ezen menüpontnál már nem az ügyfelekre vonatkozó részek jelennek meg, hanem itt 
készíthetünk összegzéseket, kimutatásokat, lekérdezéseket. Ezt a rész már a projekt 
menedzserek használják. 
 

TÁMOP 533  
 

I. Támogatások 
Ezen fülön a támogatás típusa szerint lehet megjeleníteni a programban részt vevő 
ügyfeleket úgy, hogy kiválasztjuk az időszakot, valamint külön lehet megjeleníteni - 
ügyfelekhez kapcsolódóan, vagy ügyfél nevek nélkül- a felhasznált összegeket a 
támogatási típusok szerint. 

Itt a szűrés eredményeként egy Excel táblában kapunk adatokat, amit nyomtatni is lehet. 
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II. Adatszolgáltatás 
 

A „szűrés” fülön adhatjuk meg azon időszakot, amire kíváncsiak vagyunk és lekérdezést 
akarunk belőle készíteni, valamint meg kell jelölnünk, hogy a programba bevont ügyfelek 
közül akarunk-e kimutatást készíteni vagy sem. 
A „kimenet” részen pedig a szűrési szempontokat adhatjuk meg pipák segítségével. Itt 
hívnám fel a figyelmet, hogy a bal oldali oszlopban található + és - jelekre kattintva 
„kibonthatóvá” válnak szűrési kritériumok. 
A „nyomtatás” gomb megnyomásával egy Excel táblát kapunk, amit nyomtatni is tudunk. 
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III. Egyéb tevékenységek rögzítése 

Ezen a részen a már megismert módon felugró ablakban rögzíthet a projekt menedzser - 
dátumok megjelölésével – szabad szöveges formában a program során bekövetkezett 
fontos eseményeket, azokhoz kapcsolódó információkat (pl. előadásokon, teameken és 
egyéb megbeszéléseken elhangzottakat). 

 
 
 
További segítséget lehet kérni a FoglakNapló kezelésével kapcsolatban a 
tamop532@gmail.com email címen. 
 
Jó munkát kívánunk! 
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