SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
közleménye
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó
jegyzék közzétételéről
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2019. III. negyedévre vonatkozó továbbképzési
jegyzéket.
A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A
megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett a hatályos Rendeletnek
megfelelően szervezhetők.

BÉKÉS MEGYE
1. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Csoportos szupervízió szociális-,
gyermekvédelmi-, gyermekjóléti területen
dolgozók, kisgyermeknevelők, nevelőszülők
számára
A tanulási folyamat megélésével kialakuljon a
perspektívaváltás képessége és fejlődjön az
egyéni szakmai hatékonyság.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont

A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

közzétételt követően
30 óra
Békés megye, országos
150000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-025/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

2.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Differenciálás a bölcsődében
A továbbképzés célja a kisgyermeknevelők
tudásbővítése a gyerekek közötti különbségek
tudatos kezelése terén.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
bölcsődei ellátás
30 pont
közzétételt követően
30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-026/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

3.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Szenvedélybetegségek megelőzése képzés
nevelőszülő és gyermekvédelmi szakemberek
számára
A résztvevők ismereteket szerezzenek a
fiatalkori addikciós problémák felismeréséről,
az aktív segítségnyújtásról.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, gondozási központ, gyermekjóléti
szolgálat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Békés megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 100000 Ft
A továbbképzést szervező
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és info@consilium-tender.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-03-027/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

4.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Játékos fejlesztő technikák koragyermekkorban
A továbbképzés célja a 0-3 éves korú
gyerekekkel foglalkozó szakemberek
módszertani tudásának bővítése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

bölcsődei ellátás, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, egyéb,
éspedig: Biztos Kezdet Gyerekház
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Békés megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 100000 Ft
A továbbképzést szervező
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és info@consilium-tender.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-03-028/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

5.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Kiégés elleni tréning szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti területen dolgozók,
kisgyermeknevelők, nevelőszülők számára
A segítő-támogató foglalkozású szakemberek
stressztűrő-képességének növelése, valamint a
kiégés (burnout) elkerülése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-029/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

6.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Kommunikációs tréning a segítő szakmában
dolgozók számára
A személyes gondoskodást végzők
kommunikációs kulcskompetenciáinak
fejlesztése, kiemelten az együttműködés
területén.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-030/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

7.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Konfliktuskezelés a munkahelyen (a segítő személyes gondoskodást folytató szakemberek
számára)
A hétköznapi munka során kialakulható
konfliktushelyzetek feltárása, elemzése, a
megoldási lehetőségeinek bemutatása.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-031/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

8.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Környezettudatosság a bölcsődében
A továbbképzés célja a kisgyermeknevelők
környezettudatos szemléletének formálása és
módszertanának bővítése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
bölcsődei ellátás
30 pont
közzétételt követően
30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-032/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

9.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Kulcs egymáshoz - asszertivitás-fejlesztő
tréning a segítő szakmában dolgozók számára
A résztvevő a konfliktusok hatékony,
önérvényesítő megoldására törekedjen úgy,
hogy közben mások igényét is figyelembe veszi.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-033/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

10. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Élethosszig tartó tanulást és digitális
megújulást támogató tréning a segítő
szakmában dolgozók számára
A résztvevők ismerjék fel az élethosszig tartó
tanulás fontosságát, ezáltal a digitális világban
való megújulás jelentőségét.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-034/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

11. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Önismeret a segítő szakmában
A segítő foglalkozású szakemberek
önismeretének fejlesztése, valamint alapvető
tulajdonságaik megismerése és elfogadása.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-035/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

12. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
A dramatikus technika, mint a
képességfejlesztés eszköze a szociális és
gyermekvédelmi intézményekben, nevelő
családokban
Ismerjék meg a dramatikus technika módszerét,
melyeket alkalmazni tudnak, ezáltal változzon
szemléletük, nőjön kreativitásuk.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-036/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

13. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Vezetői hatékonyság integrált intézményekben
A képzés célja vezetői hatékonyság növelése az
integrált intézmények eredményesebb
működéséért.
középvezető, magasabb vezető, tanácsadó
-

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Békés megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 100000 Ft

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-037/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

14. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Szakmaközi együttműködés lehetőségei a humán
szakterületen dolgozók számára
A segítő szakterületeken dolgozók hatékony
együttműködéséhez szükséges ismeretek
átadása, kompetenciáinak fejlesztése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-038/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

15. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.
Segíthetek? - önkéntesség a szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti területen
A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
területen dolgozók önkéntes munkára és
mentorálására való felkészítése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Békés megye, országos
100000 Ft
Dürgőné Varga Tímea 30/622-2383
info@consilium-tender.hu
S-03-039/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

BUDAPEST
16. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt.
1182 Budapest, Kétújfalu u. 159/A
Élménypedagógia – hatékony szociális
kompetenciafejlesztés formális, nem formális és
informális tanulási helyzetekben
A tapasztalati tanulás hatékonyságának és
hatékony módszereinek megismertetése, játékok,
helyzetgyakorlatok, problémamegoldó
tevékenységek megismertetése
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
-

gyermekjóléti szolgálat, napközbeni
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: pedagógusok
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, 2019. december 6-8.
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, Szeged, Csongrád megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 26900 Ft
A továbbképzést szervező
Bányai Sándor 30/982-3322
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-018/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógus9/81/2018
továbbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

17. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.
A bántalmazott útja és szükségletei az
ellátórendszerben
Szociális szakemberek számára nyújt
ismereteket és kompetenciafejlesztést, a
kapcsolati erőszak áldozatainak hatékonyabb és
komplex segítése érdekében
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Kastélyosdombó, Budapest, Somogy megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező
Rácsok Balázs 30/749-2270
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és racsok.balazs@segelyszervezet.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-019/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

18. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és
Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum
alkalmazása
A képzés célja az autizmussal élő személyek
egészségközpontú ellátásának komplex
megismerése és gyakorlati alkalmazása
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai
betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. IV. negyedév
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező
Nagy Zsuzsa Anita 30/486-0986
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és nagy.zsuzsa@fszk.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-020/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

-

23/45/2015

-

19. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és
Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
Fogyatékosságügyi tanácsadók felkészítése az
egyenlőesélyű hozzáférés előmozdítására
Felkészítés a fogyatékosságügyi tanácsadó
munkakör ellátáshoz és az egyenlőesélyű
hozzáférés biztosításához szükséges alap- és
speciális ismeretek, báziskészségek
elsajátítására.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai
betegek otthona, fogyatékos személyek otthona,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona,pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, egyéb, éspedig:
CSGYJK, CSGYJSZ
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. IV. negyedév
A program időtartama
110 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 105000 Ft
A továbbképzést szervező
Nagy Zsuzsa Anita 30/486-0986
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és nagy.zsuzsa@fszk.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-021/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

-

-

-

20. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.
JÁTÉK HATÁROKKAL- Közösségekben a
szerencsejáték függőségről
A Játék határokkal program szociális
szakemberek számára nyújt ismereteket a
szerencsejáték- függőség kezelésére és
megelőzésére komplex módon; a prevención, az
integráción és a disszemináción keresztül.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, fogytékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően

A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Kastélyosdombó, Budapest, Somogy megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező
Rácsok Balázs 30/749-2270
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és racsok.balazs@segelyszervezet.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-022/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

21. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Bevezetés a tereptanári ismeretekbe
A szociális képzések szamai gyakorlatát segítő
tereptanári ismeretek átadása.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
egyéb, éspedig: terepintézmények szakemberei
50 pont
2019. október
60 óra

Budapest
65000 Ft
Boross Sándor 70/5056184
boross.sandor@szgyf.gov.hu
T-05-026/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

22. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok
Országos Szakmai Szövetsége
(MAKAMOSZ)
1095 Budapest, Soroksári út 38- 40.
Gyermekközpontú közvetítés
A tréning felkészít a mediáció módszerének
általános alkalmazására és speciálisan a
kapcsolattartási ügyekre.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok
otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, gondozási központ,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
60 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft
A továbbképzést szervező
Köves Zsuzsanna 30/963-8717
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és koveszsuzsa@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-05-040/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

23. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyay utca 17. I/1
Könnyen érthető kommunikáció módszerei
szociális szakemberek számára
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék a
könnyen érthető kommunikáció fogalmát,
jogszabályi hátterét és módszereit, a
gyakorlatban alkalmazni tudják a tanfolyamon
szerzett ismereteket és megismerjék a komplex
akadálymentesítés fogalmát, ezen belül is az
infokommunikációs akadálymentesítés eszközeit.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai
betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye,időskorúak gondozóháza,
fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, családok átmeneti
otthona, egyéb, éspedig: támogató szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, 2020. I. negyedév
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Bajza Laura Györgyi 1/411-1356
bajza.laura@efoesz.hu
S-05-041/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

24. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.
Esetfeldolgozás Bálint-csoport módszerrel
A hivatás hatékonyabb gyakorlása, kiégés
megelőzése, szakmai személyiség fejlesztése,
megőrizzék magukat embernek.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, nappali melegedő,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb, éspedig:
utcai gondozószolgálatok, a hajléktalan
emberek számára fenntartott egészségügyi
centrumok lábadozói, krízisszállók, egyéb
lábadozók
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. október 15.
A program időtartama
18 óra/év, összesen 54 óra 3 év alatt
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 22 500 Ft/év, azaz összesen 67 500 Ft 3 év alatt
A továbbképzést szervező
Popovics Judit 20/270-7813
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és popovics.judit@menhely.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-05-042/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

25. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Team coaching
A szakmai kompetencia megtapasztalása és
tudatosítása.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
25 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):

A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

országos
ingyenes
dr. Bogács Ernő 70/932-0089
bogacs.erno@szgyf.gov.hu
S-05-046/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

26. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Eszköztelenség?!
A súlyosan terhelt személyiségállapotú
gyermekek gondozás-nevelési lehetőségeinek
beazonosítása. Mi az, amit a gondozási hely
(nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó,
gyermekfelügyelő, nevelő) meg tud tenni és mi
az, amit nem.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon
35 pont
közzétételt követően
25 óra
országos
ingyenes
dr. Bogács Ernő 70/932-0089
bogacs.erno@szgyf.gov.hu
S-05-047/2019
2022. szeptember 30.
-

-

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

27. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A gyámi felelősség
A gyermekvédelmi gyám felelősségének
beazonosítása. A vélt és valós elvárásokból,
valamint kompetenciákból kiindulva.
Esetmegbeszélés, mint módszer alkalmazásával.
szakdolgozó, középvezető
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
35 pont
közzétételt követően
25 óra
országos
ingyenes
dr. Bogács Ernő 70/932-0089
bogacs.erno@szgyf.gov.hu
S-05-049/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

28. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó
Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. ép. I. em.
2.
DEMENCIATUDATOSSÁG- szociális
szakemberek támogatása
A szociális területen dolgozók számára jól
alkalmazható tudáskészlet nyújtása a demenciák
szűréséről, ellátásáról, gondozásáról.
szakdolgozó, középvezető
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, egyéb, éspedig: jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgáltatás, támogatott
lakhatás, szenvedélybetegek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
12 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. október
A program időtartama
10 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

25000 Ft
Király Ágnes 1/320-0750/110
kiraly.agnes@raabeklett.hu
B-05-001/2019
2022. szeptember 30.
-

-

-

29. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
XXIV. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és
Mentálhigiénés Konferencia
A közösségi ellátás és a társadalmi prevenció
kapcsolata.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye; fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek
átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. október 30.
A program időtartama
6 előadás
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft
A továbbképzést szervező
dr. Harangozó Judit 20/825-0178
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és drharangozojudit@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
K-05-010/2019
A program minősítése érvényes:
2020. szeptember 30.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

-

-

-

30. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Katolikus Szeretetszolgálat
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Katolikus Módszertani Nap – Idősellátás
Idősellátással foglalkozó munkatársak
elsőkézből kapjanak információt a területet
érintő változásokról/aktualitásokról.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
idősek klubja, gondozási központ, időskorúak
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2020. I. negyedév
A program időtartama
8 előadás
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft
A továbbképzést szervező
Szlávik Bence 30/259-0628
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és szlavik.bence@szeretetszolgalat.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
K-05-011/2019
A program minősítése érvényes:
2020. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

31. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Magyar Addiktológiai Társaság
1064 Budapest, Izabella u. 46.
A Magyar Addiktológiai Társaság XII.
Országos Kongresszusa
Az addiktológiai oktatás, kutatás, gyakorlat
fejlesztése, szakmai kihívások megvitatása a
konferencia során.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, nappali melegedő,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb,
éspedig: szenvedélybetegek számára biztosított
alacsonyküszöbű szolgáltatás, utcai elérő munka
(utcai szociális munka), iskolai szociális segítés,
szenvedélybetegek közösségi ellátása
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. november 28-30.
A program időtartama
6 előadás, 100 szekció
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Siófok
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 72000 Ft
A továbbképzést szervező
dr. Felvinczi Katalin 30/311-9145
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és katalin.felvinczi@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
K-05-012/2019
A program minősítése érvényes:
2020. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

32. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Kapcsolatok egy nevelési közösségben
A gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, felnőttfelnőtt kapcsolatok kiépítésére és fenntartására
vonatkozó módszerek és eszközök
tanulmányozása, megismerése, tapasztalatok
cseréje a gondozás-nevelés hatékonyságának
növelését célozva.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
18 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2020. II. negyedév
A program időtartama
5 nap
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Csíkszereda
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező
dr. Bogács Ernő 70/932-0089
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és bogacs.erno@szgyf.gov.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
U-05-001/2019
A program minősítése érvényes:
2020. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

33. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
Gyermekjogok és gyermekvédelem a digitális
korban
Az Y,Z generációt korábban nem ismert
kihívások veszik körül, ami a felnőttekre is
újfajta felelősséget terhel és feladatokat ró. Erre
készít fel a műhely.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
14 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2020. február
A program időtartama
6 fórum
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező
dr. Gyurkó Szilvia 20/454-9209
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és szilvi.gyurko@hintalovon.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
M-05-016/2019
A program minősítése érvényes:
2020. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

34. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Semmelweis Egyetem, Egészségügyi
Közszolgálati Kar – Egészségügyi
Menedzserképző Központ, Szociális
Vezetőképzés
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Szociálpolitikai kihívások
A műhely a szociális rendszert, a jogi kereteket
értelmezi az etikai, érdekérvényesítési és
finanszírozási kérdésekkel.
szakdolgozó, középvezető
-

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
20 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. október 15.
A program időtartama
6 fórum
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

45000 Ft
Nyitrai Imre, Kovács Evelin 20/670-1551
kovacs.evelin@emk.sote.hu
M-05-017/2019
2020. szeptember 30.
-

-

-

35. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Coaching
A szakmai kompetencia megtapasztalása és
tudatosítása.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogytékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
18 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
17 fórum
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):

A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

országos
ingyenes
dr. Bogács Ernő 70/932-0089
bogacs.erno@szgyf.gov.hu
M-05-018/2019
2020. szeptember 30.
-

-

-

CSONGRÁD MEGYE
36. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
ÁGOTA Alapítvány
6723 Szeged, Csongor tér 8.
Drogprevenciós tanfolyam KÁSZPEM®
Módszerrel
Elméleti ismeretek és gyakorlati tudás átadása
a veszélyeztetett, ill. családból kiemelt
gyermekek drogprevenciójáról.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező
Pálinkó Krisztina 30/959-1135
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és krisztinapalinko@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-06-023/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

37. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
ÁGOTA Alapítvány
6723 Szeged, Csongor tér 8.
Kiégésprevenciós tréning KÁSZPEM®
Módszerrel
A képzés a KÁSZPEM® adta eszközökkel segíti
a szociális és gyermekvédelmi területen
dolgozók kiégésének megelőzését.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

egyéb, éspedig: Szociális vagy
gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek
ellátási formák és munkaköri megkötés nélkül
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
28 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező
Pálinkó Krisztina 30/959-1135
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és krisztinapalinko@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-06-043/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

38. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
ÁGOTA Alapítvány
6723 Szeged, Csongor tér 8.
Komplex személyiségfejlesztő tréning
KÁSZPEM® Módszerrel
A képzés komplexen, a KÁSZPEM® adta
eszközökkel segíti a résztvevők
személyiségfejlődését, és ad ízelítőt a
Módszerből.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
35 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező
Pálinkó Krisztina 30/959-1135
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és krisztinapalinko@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-06-044/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

PEST MEGYE
39. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek
Otthona
2373 Dabas, Zárda köz 6.
Személyközpontú tréning demenciával élő
személyek ellátását végző szakemberek számára
A szakdolgozók megerősítése a demenciával
élők gondozása során fellépő kihívások
kezelésében.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
-

házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek
klubja, gondozási központ, időskorúak
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. október, 2020. május, 2020. október,
igény szerint
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Dabas, Pest megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező
Kocsis Edina 20/312-0872
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és kocsis.edina@szeretetszolgalat.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-14-045/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

40. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szakmai Továbbképző- Korpics- Lukács
Ágnes E.V.
2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/C
"A segítő hivatás lélektana- a segítők segítése"
A szakszerű segítő hivatás végzéséhez
elengedthetetlen az önismeret (motivációk,
fejlődési lehetőségek, veszélyforrások).
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
6 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2020. február 29.
A program időtartama
8 előadás
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Buapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12000 Ft
A továbbképzést szervező
Korpics- Lukács Ágnes 30/302-5717
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és info@szakmaitovabbkepzo.hu
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
K-14-013/2019
A program minősítése érvényes:
2020. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
SZTK-A-25566/2019
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

SOMOGY MEGYE
41. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Gordon Kiadó Magyarország Kft.
8613 Balatonendréd, Petőfi u. 8.
Szülőcsoportos beszélgetés tervezése és vezetése
a Gordon módszer alkalmazásával
Szakmai és kommunikációs kompetenciák
erősítése a szülőcsoportos beszélgetések
tematizálásában és vezetésében.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,
napközbeni gyermekfelügyelet, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32 pont
A program indításának tervezett időpontja: 2019. október, 2019. november, 2020. január
A program időtartama
42 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Budapest, Csongrád megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye, Vas
megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 42000 Ft
A továbbképzést szervező
Koppány Ivett 20/269-4006
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és ivett.koppany@gmail.com
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-15-024/2019
A program minősítése érvényes:
2022. szeptember 30.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:

VAS MEGYE
42. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
9784 Rádóckölked, Fő u. 144/B
Drogprevenciós továbbképzés
Rendszerezett elméleti ismeretek nyújtása, mely
segíti a mindennapi drogprevenciós munka
hatékonyságát, eredményességét.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
-

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, nappali melegedő,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30 pont
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
31 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Budapest,
Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye,
Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Komárom-Esztergom megye, Pest megye,
Somogy megye, Tolna megye, Vas megye,
Veszprém megye, Zala megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 72000 Ft

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Magyar Mariann 70/639-2242
mariann.magyar@humanprofess.hu
T-18-025/2019
2022. szeptember 30.
-

-

