NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
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 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2016. 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.

Szociális Háló Egyesület
7960 Sellye, Batthyányi u. 4.
Betegbiztonság
2019. szeptember 30.
Ellátásbiztonságot veszélyeztető okok,
kockázatok, prevenció, minőségfejlesztés,
indikátorfejlesztés, reanimálás.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai
betegek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, gyermekjóléti
szolgálat, családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. IV. negyedévétől negyedévente
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Sellye, Vajszló, Baranya megye, Somogy
megye, Tolna megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 18000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Rideg Lászlóné
telefonszáma, e-mail címe:
72/210-667; szohe@freemail.hu
A program engedélyszáma:
T-01-040/2016
BARANYA MEGYE
1.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

2.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Szociális Háló Egyesület
7960 Sellye, Batthyányi u. 4.
Hospice alapozó tréning
2019. szeptember 30.
A daganatos betegek ellátását végzők
felkészítése a haldokló betegek életminőségének
megőrzésére.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, hajléktalanok otthona, idősek klubja,
gondozási központ, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, egyéb: hospice-szolgálatok
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2016. IV. negyedévétől negyedévente
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Sellye, Vajszló, Baranya megye, Somogy
megye, Tolna megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Rideg Lászlóné
telefonszáma, e-mail címe:
72/210-667; szohe@freemail.hu
A program engedélyszáma:
T-01-041/2016

BUDAPEST
3.

A továbbképzést szervező megnevezése, Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
címe:
A program címe:
Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos
emberek között
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Attitűdváltás elősegítése a fogyatékos
emberekkel kapcsolatban, speciális
kommunikáció az életminőség javításáért.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 3 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
T-05-034/2016

4.

A továbbképzést szervező megnevezése, Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
címe:
A program címe:
Súlyosan, halmozottan sérült személyek
kommunikációs segítője
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A súlyosan, halmozottan sérült, kommunikációs
képességeiben akadályozott kliens
kommunikációjának közvetítésére képes segítők
képzése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 6 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
T-05-035/2016

5.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
Sajátos ellátási igényű páciensek ellátása
2019. szeptember 30.
A sajátos ellátási igényű, fogyatékos és
akadályoztatott emberek speciális helyzete,
szükségletei iránti érzékenyítés.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
47 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 5 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
T-05-036/2016

6.

A továbbképzést szervező megnevezése, SOS-Gyermekfalu Magyarországi
címe:
Alapítványa
1094 Budapest, Angyal utca 1-3.
A program címe:
Tarumatudatos nevelés a gyermekvédelemben
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Szakemberek felkészítése a traumát átélt
gyerekek segítésére és az újratraumatizáció
elkerülésére.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
ellátotti csoport (ok):
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október, december, 2017. február
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Kecskemét, Kőszeg, Bács-Kiskun
megye, Vas megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Szűcs Enikő
telefonszáma, e-mail címe:
1/301-3174; kepzes@sos.hu
A program engedélyszáma:
T-05-037/2016

7.

A továbbképzést szervező megnevezése, Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és
címe:
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.
A program címe:
A gyermekvédelmi vezetők vezetői
kompetenciáinak fejlesztése
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A vezetők vezetéspszichológiai ismereteinek
bővítése és kompetenciáinak fejlesztése az
eredményes vezetői munka érdekében.
A program célcsoportja:
középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
ellátotti csoport (ok):
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 20., november 14., 2017. március
28.
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Both Éva
telefonszáma, e-mail címe:
20/406-1602; both.eva@tegyesz.hu
A program engedélyszáma:
T-05-043/2016

8.

A továbbképzést szervező megnevezése, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai
címe:
Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
A program címe:
Mozgás és környezettudatosság
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A környezettudatosság ismeretanyagának
bevezetése, megalapozása a 0-3 éves életkorhoz
illeszkedően.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
bölcsőde, családi napközi, házi
ellátotti csoport (ok):
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Fejér megye, Győr-MosonSopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye,
Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém
megye, Zala megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: EFOP 3.1.1. projekt keretében a rendelkezésre
álló keretösszeg erejéig a megjelölt megyékben
ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Kun István, dr. Rózsahegyi Szandra
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6700; info@csin-int.hu
A program engedélyszáma:
T-05-045/2016

9.

A továbbképzést szervező megnevezése, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai
címe:
Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
A program címe:
Játék az első életévekben
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A játszókompetencia (támogató, megerősítő
jelenlét, a feltételek megteremtése, a gyermek
igényeihez igazodás) fejlesztése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
bölcsőde, családi napközi, házi
ellátotti csoport (ok):
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Fejér megye, Győr-MosonSopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye,
Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém
megye, Zala megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: EFOP 3.1.1. projekt keretében a rendelkezésre
álló keretösszeg erejéig a megjelölt megyékben
ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Kun István, dr. Rózsahegyi Szandra
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6700; info@csin-int.hu
A program engedélyszáma:
T-05-046/2016

10. A továbbképzést szervező megnevezése, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai
címe:
Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
A program címe:
A családközpontú pedagógia gyakorlata
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Célja a 0-3 év közötti gyermekekkel foglalkozó
szakemberek családokkal kapcsolatos
ismereteinek, a családdal való kommunikációs,
családközpontú gyakorlat megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
bölcsőde, családi napközi, házi
ellátotti csoport (ok):
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Fejér megye, Győr-MosonSopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye,
Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém
megye, Zala megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: EFOP 3.1.1. projekt keretében a rendelkezésre
álló keretösszeg erejéig a megjelölt megyékben
ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Kun István, dr. Rózsahegyi Szandra
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6700; info@csin-int.hu
A program engedélyszáma:
T-05-047/2016

11. A továbbképzést szervező megnevezése, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
címe:
A program címe:
Drogprevenciós továbbképzés gyermekvédelmi
szakellátásban személyes gondoskodást végző
munkatársak számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A résztvevők szakmai szerepükben ismerjék meg
a droghasználat felismerése, megelőzése,
kezelése lehetőségeit.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
ellátotti csoport (ok):
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: lakásotthon, speciális
lakásotthon, gyermekotthon, speciális
gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
31 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Reményi Csaba
telefonszáma, e-mail címe:
30/565-6935; remenyi.csaba@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
T-05-048/2016

12. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Bevezetés a tereptanári ismeretekbe
2019. szeptember 30.
A szociális képzések szakmai gyakorlatát segítő
szakemberek továbbképzése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
egyéb: terepintézményekben dolgozó
ellátotti csoport (ok):
szakemberek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nyárádiné Ócsai Renáta
telefonszáma, e-mail címe:
1/462-6400; ocsaiR@nrszh.hu
A program engedélyszáma:
T-05-049/2016

13. A továbbképzést szervező megnevezése, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
címe:
Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyay u. 17. 1/1.
A program címe:
Könnyen érthető kommunikáció módszerei
szociális szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A résztvevők munkájuk során képesek legyenek
aktívan használni a könnyen érthető
kommunikáció különböző eszközeit, módszereit.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, családok átmeneti
otthona, egyéb: támogató szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Olach Csilla
telefonszáma, e-mail címe:
1/411-1356; olach.csilla@efoesz.hu
A program engedélyszáma:
T-05-051/2016

14. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Coachingszemlélet a szociális munkában avagy: hogyan tudok ügyfelemmel olyan célt
kitűzni, hogy azt meg is valósítsa?
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A képzés bemutatja, hogyan illeszthető be a
coaching szemlélete és eszközei a szociális
munkába.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, hajléktalanok otthona,
ellátotti csoport (ok):
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, gondozási központ,
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali melegedő, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti
szolgálat, helyettes szülő, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: utcai gondozó szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2017. október, 2018. október
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 24000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Balla Edit
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9500; balla.edit@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
T-05-053/2016

15. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Családdinamikai ismeretek a szociális
területen dolgozó szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális területen dolgozó szakemberek a
családi működések mélyebb megértésével
hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani
klienseiknek.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
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, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: utcai
gondozó szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2017. február, 2018. február
A program időtartama:
42 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vida Judith
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9500; vida.judith@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
T-05-054/2016

16. A továbbképzést szervező megnevezése, Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
A szociális szakemberek és a szerzetten
siketvak személyek kommunikációjának
továbbfejlesztése
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Kommunikációs technikák begyakorlása a
szerzetten siketvak személyek
kommunikációjának szociális segítői
feladataihoz.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek 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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-073/2016

17. A továbbképzést szervező megnevezése, Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Esély-jogegyenlőség a gyakorlatban a szociális
ellátások területén
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A modern európai állam és polgárai
viszonyának bemutatása, a fogyatékos
személyek társadalmi esélyegyenlősége a
szociális szolgáltatások területén
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek 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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november
A program időtartama:
38 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-074/2016

18. A továbbképzést szervező megnevezése, Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
A szociális segítők veleszületetten siketvak
személyekkel való kommunikációjának
segítése
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Kommunikációs technikák begyakorlása a
veleszületetten siketvak személyek
kommunikációjának szociális segítői
feladataihoz.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek 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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-075/2016

19. A továbbképzést szervező megnevezése, Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Esélyegyenlőség a védett, félig védett és
szociális foglalkoztatáspolitikában
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Fogyatékos személyek jogvédelmét elősegítő
eszközök az esélyegyenlőség és védett, félig
védett és szociális foglalkoztatás terén.
A program célcsoportja:
középvezető, magasabb vezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek otthona, fogyatékos személyek otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-076/2016

20. A továbbképzést szervező megnevezése, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
címe:
Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyay u. 17. 1/1.
A program címe:
Támogatói attitűd kialakítását célzó szakmai
kompetenciafejlesztés
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Szakemberek kompetenciafejlesztése, az ápológondozó szemlélet helyett a támogatói attitűd
kialakítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
25 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Olach Csilla
telefonszáma, e-mail címe:
1/411-1356; olach.csilla@efoesz.hu
A program engedélyszáma:
S-05-047/2016

21. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
Mediációs alapismeretek
2019. szeptember 30.
A képzésben részt vevő szerezzen a
konfliktusokra vonatkozó alapvető ismereteket,
továbbá kapjon tudást a mediációról mint
problémamegoldási módról.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, fogyatékosok
nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családi napközi,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 3 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
S-05-048/2016

22. A továbbképzést szervező megnevezése, Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
címe:
A program címe:
Szervezetfejlesztés, hatékony szervezeti
működés
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti,
illetve gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek a
szervezetről, arról, hogy miként lehet változást
elérni a szervezetek életében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, fogyatékosok
nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családi napközi,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 3 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
S-05-049/2016

23. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
Kiégést (burn out) megelőző tréning
2019. szeptember 30.
A képzésben részt vevők ismerjék meg, melyek
azok az okok, amelyek a kiégéshez vezetnek,
ismerjék fel a kiégés tüneteit.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, fogyatékosok
nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családi napközi,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 3 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
S-05-050/2016

24. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
Hatékony konfliktuskezelési technikák tréning
2019. szeptember 30.
A résztvevők ismerjék meg a konfliktus
fogalmát, típusait, folyamatát és a
konfliktuskezelési technikákat.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, fogyatékosok
nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családi napközi,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 - 80000 Ft; bentlakásos, 3 napos
képzések
A továbbképzést szervező személy neve,
Geskó Sándor
telefonszáma, e-mail címe:
1/335-6463; gesko@konszenzus.org
A program engedélyszáma:
S-05-051/2016

25. A továbbképzést szervező megnevezése, Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.
címe:
A program címe:
Pszichoszociális készségfejlesztés - tudatos
jelenlét és érzelemszabályozás a szakmai
munkában
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az éber figyelem és az érzelmi működés,
érzelemszabályozás megértése, szakmai
munkában való hasznosíthatósága.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, fogyatékos személyek otthona,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, gondozási központ,
fogyatékosok nappali intézménye, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti
otthona, egyéb: támogatott lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2016. ősz
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Katona Eszter
telefonszáma, e-mail címe:
1/872-9579; katona.eszter@vakokintezete.hu
A program engedélyszáma:
S-05-053/2016

26. A továbbképzést szervező megnevezése, Drog-Stop Budapest Egyesület
1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 14.
címe:
A program címe:
Esetmegbeszélő fogyatékossággal élő
személyek segítőinek
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Szakmai tapasztalatok feldolgozása, a segítő
tevékenységben fontos aspektusok tisztázása, a
kiégés megelőzése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, fogyatékos személyek
lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
25 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Batári-Szepesi Anikó
telefonszáma, e-mail címe:
20/223-9906; aszepi@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-055/2016

27. A továbbképzést szervező megnevezése, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
címe:
Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyay u. 17. 1/1.
A program címe:
Szupervízió szociális területen dolgozó
szakemberek részére
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális területen dolgozó szakemberek
szakmai személyiségének karbantartása és
fejlesztése team- illetve csoport-szupervízióban.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Olach Csilla
telefonszáma, e-mail címe:
1/411-1356; olach.csilla@efoesz.hu
A program engedélyszáma:
S-05-063/2016

28. A továbbképzést szervező megnevezése, Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
címe:
A program címe:
XVIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai
és Mentálhigiénés Konferencia
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A közösségi ellátás módszerválasztékának
kiszélesítése, külföldi és hazai jó gyakorlatok
alapján.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 12.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Harangozó Judit
telefonszáma, e-mail címe:
20/825-0178; drharangozojudit@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-05-011/2016

29. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Szociális Szakemberek
címe:
Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
1094 Budapest, Liliom u. 8.
A program címe:
Országos Tudományos Szociális Konferencia "Szociális munkára felvértezve" Kompetenciák a gyakorlatban
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A konferencia a szociális munka kutatásait és
innovatív gyakorlatait vitatja meg és mutatja be,
ezzel gazdagítva a szociális hivatást.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november 25.
A program időtartama:
legalább 12 előadás (szekciónként 3-4)
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 2000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Pilinszki Attila
telefonszáma, e-mail címe:
20/663-2392;
pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu
A program engedélyszáma:
K-05-014/2016

30. A továbbképzést szervező megnevezése, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
címe:
A program címe:
Intézményi szintű drogprevenciós program
tervezése
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A résztvevők megismerik a stratégiai tervezés
alapelveit, és kidolgozzák munkahelyük
drogprevenciós programját.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
ellátotti csoport (ok):
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: lakásotthon, speciális
lakásotthon, gyermekotthon, speciális
gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
20
A program indításának tervezett időpontja: 2016. IV. negyedév
A program időtartama:
25 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Reményi Csaba
telefonszáma, e-mail címe:
30/565-6935; remenyi.csaba@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
M-05-012/2016

31. A továbbképzést szervező megnevezése, Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Szakmai műhely a fogyatékos gyermeket
otthonukban nevelő családok számára
támogatást nyújtó, felügyeletet ellátó
szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Friss szakmai ismeretek átadása a fogyatékos
gyermekek otthoni felügyeletét ellátó
szakemberek számára.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali
ellátotti csoport (ok):
intézménye, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
nevelőszülői hálózat, egyéb: fogyatékos
gyermekek otthoni felügyeletét ellátó
szakemberek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
20
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 27.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
M-05-015/2016

FEJÉR MEGYE
32. A továbbképzést szervező megnevezése, Egyenlő Mérték Bt.
8073 Csákberény, Mansbarth u. 17.
címe:
A program címe:
Társadalmi felzárkózás támogatása a
szegregált lakókörnyezetben
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Alkalmazott társadalomtudományi ismeretek és
módszertani segítség a szegregált
lakókörnyezetben élő emberek segítéséhez.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. december 1.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Székesfehérvár, Fejér megye, KomáromEsztergom megye, Somogy megye, Tolna
megye, Veszprém megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Angyal Márton
telefonszáma, e-mail címe:
30/301-2100;
angyal.marton@szekesfehervar.hu
A program engedélyszáma:
T-07-030/2016

33. A továbbképzést szervező megnevezése, Egyenlő Mérték Bt.
8073 Csákberény, Mansbarth u. 17.
címe:
A program címe:
Társadalmi befogadás és integráció
megerősítése a szociális ellátórendszerben
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Előítélet-mentes, szolidáris attitűd,
esélyegyenlőség és esélyteremtés megerősítése
az integráció során.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. december 1.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Székesfehérvár, Fejér megye, KomáromEsztergom megye, Somogy megye, Tolna
megye, Veszprém megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Angyal Márton
telefonszáma, e-mail címe:
30/301-2100;
angyal.marton@szekesfehervar.hu
A program engedélyszáma:
T-07-031/2016

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
34. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
9027 Győr, Avar u. 3.
Addikció az ellátottak körében
2017. szeptember 30.
Célja, hogy bemutassa az ellátottak körében
jelentkező alkoholhasználati rendellenességeket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november 10.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Győr
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 4900 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Valastyán Beáta
telefonszáma, e-mail címe:
20/923-0758; beatavalastyan@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-08-015/2016

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
35. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
4027 Debrecen, Ibolya utca 22.
címe:
A program címe:
Korszerű egészségügyi alapismeretek a
szociális ellátásban és gyermekvédelemben
dolgozók számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális szférában dolgozók hiányzó
egészségügyi alapismereteit igyekszik pótolni a
mindennapi munka során adódó helyzetek
kezelésétől az esetleges vészhelyzetekig.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 24.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Tóth Marianna
telefonszáma, e-mail címe:
30/229-1984; tthmarianna@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-09-032/2016

36. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
4027 Debrecen, Ibolya utca 22.
címe:
A program címe:
Az egészséges táplálkozás gyakorlata és
kialakítása gyermekeknél
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A legkorszerűbb ismeretek alapján kialakított
étrend megismertetése a résztvevőkkel, és ennek
átvitele a gyermekek táplálásába és szokásaiba.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 3.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Tóth Marianna
telefonszáma, e-mail címe:
30/229-1984; tthmarianna@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-09-033/2016

37. A továbbképzést szervező megnevezése, Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
címe:
A program címe:
Rajtunk is múlhat! - addiktológiai problémák
kezelése szociális területen dolgozó
szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális területen dolgozó szakemberek
számára szemléletbeli és gyakorlati segítség
nyújtása a szenvedélybetegek kezelésében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
ellátotti csoport (ok):
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Borsod-AbaújZemplén megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nemesné Bacsadi Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
30/560-9554; iroda@forrasegyesulet.hu
A program engedélyszáma:
T-09-057/2016

38. A továbbképzést szervező megnevezése, Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
címe:
A program címe:
Halálközelben (Veszteségek, halál, gyász,
újrakezdés - A haldokló és a halál
méltóságáért)
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A program célja, hogy a tanfolyamon részt
vevők elméleti és gyakorlati segítséget kapjanak
a veszteségek, a halál és a gyász elfogadásához.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, fogyatékos személyek otthona,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Borsod-AbaújZemplén megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Fegyveres Andrea
telefonszáma, e-mail címe:
52/492-757; iroda@forrasegyesulet.hu
A program engedélyszáma:
T-09-058/2016

39. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Discimus Szakközépiskola
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.
Egészségügyi krízishelyzet
2019. szeptember 30.
Életveszélyes egészségügyi állapotok
felismerése, ellátása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs,
Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar
megye, Heves megye, Somogy megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Zajácz Gizella
telefonszáma, e-mail címe:
52/520-245; zajacz@discimus.hu
A program engedélyszáma:
T-09-063/2016

40. A továbbképzést szervező megnevezése, SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda
címe:
Korlátolt Felelősségű Társaság
4029 Debrecen, Pacsirta u. 12.
A program címe:
Interjútechnikák megismerése és alkalmazása
a felmérés módszertanában, sajátosságok a
fogyatékos emberek vonatkozásában
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Interjúzás-módszertani ismereteket nyújt, és
felkészít a fogyatékos emberekkel való speciális
interjúhelyzetre.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kónyáné Tóth Mária
telefonszáma, e-mail címe:
20/973-9769; ktm@suliszerviz.com
A program engedélyszáma:
T-09-066/2016

41. A továbbképzést szervező megnevezése, SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda
címe:
Korlátolt Felelősségű Társaság
4029 Debrecen, Pacsirta u. 12.
A program címe:
Az esetmegbeszélés gyakorlatának és
technikáinak elsajátítása
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A csoporttagok képesek legyenek
munkahelyükön a számukra szükséges
esetmegbeszélő csoportok szervezésére,
vezetésére.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, javítóintézet, gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kónyáné Tóth Mária
telefonszáma, e-mail címe:
20/973-9769; ktm@suliszerviz.com
A program engedélyszáma:
T-09-067/2016

42. A továbbképzést szervező megnevezése, SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda
címe:
Korlátolt Felelősségű Társaság
4029 Debrecen, Pacsirta u. 12.
A program címe:
A kiégés (burn out) megelőzése
konfliktuskezelési technikák alkalmazásával
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A kiégési tünetegyüttes felismerésének és a
megelőzés lehetséges módszereinek elsajátítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
idősek klubja, gondozási központ, időskorúak
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kónyáné Tóth Mária
telefonszáma, e-mail címe:
20/973-9769; ktm@suliszerviz.com
A program engedélyszáma:
T-09-068/2016

43. A továbbképzést szervező megnevezése, SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda
címe:
Korlátolt Felelősségű Társaság
4029 Debrecen, Pacsirta u. 12.
A program címe:
Nevelési módszerek a gyermekvédelmi
szakellátásban
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Nevelési helyzetek megoldásának segítése,
módszerek ismertetésén keresztül, a
gyermekvédelmi szakellátásban.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
ellátotti csoport (ok):
otthona, gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kónyáné Tóth Mária
telefonszáma, e-mail címe:
20/973-9769; ktm@suliszerviz.com
A program engedélyszáma:
T-09-069/2016

44. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
4027 Debrecen, Ibolya utca 22.
címe:
A program címe:
Esetmegbeszélő csoport gyermekvédelemben
dolgozó pszichológusok számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A gyermekotthonokban, lakásotthonokban
dolgozó pszichológusok problémás eseteinek
közös feldolgozása, egymás szakmai
támogatása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
ellátotti csoport (ok):
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Tóth Marianna
telefonszáma, e-mail címe:
30/229-1984; tthmarianna@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-09-043/2016

45. A továbbképzést szervező megnevezése, Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
címe:
A program címe:
Teamszupervízió szociális területen dolgozó
munkatársak számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális segítő munka során felvetődő
dilemmák feldolgozása a szupervízió
módszereivel.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek 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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb:
pszichiátriai betegek közösségi ellátása
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Fegyveres Andrea
telefonszáma, e-mail címe:
52/492-757; iroda@forrasegyesulet.hu
A program engedélyszáma:
S-09-066/2016

46. A továbbképzést szervező megnevezése, Discimus Szakközépiskola
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.
címe:
A program címe:
A kiégésszindróma megelőzése
tréningmódszerekkel
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A kiégés figyelmeztető tüneteinek felismerése, az
érzelmi reakciók kezelése, az Én-erő növelése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
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, gondozási központ,
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, javítóintézet, egyéb: pedagógusok,
orvosok, egészségügyi szakdolgozók
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs,
Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar
megye, Heves megye, Somogy megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Zajácz Gizella
telefonszáma, e-mail címe:
52/520-245; zajacz@discimus.hu
A program engedélyszáma:
S-09-067/2016

47. A továbbképzést szervező megnevezése, Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
címe:
A program címe:
Önsegítés szerepe a pszichiátriai betegek
ellátása során felmerülő problémák
megoldásában
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az önsegítő csoport mint a pszichiátriai betegek
ellátásának eszköze. Módszerek, együttműködés,
tapasztalatok megosztása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek lakóotthona, egyéb: pszichiátriai
betegek közösségi ellátása
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Bálóné Samek Malgorzata
telefonszáma, e-mail címe:
52/492-757; munkatarsak@forrasegyesulet.hu
A program engedélyszáma:
M-09-014/2016

PEST MEGYE
48. A továbbképzést szervező megnevezése, Boldog Gizella Alapítvány
2015 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1.
címe:
A program címe:
A táncra épülő speciális mozgásprogramok
terápiás alkalmazási lehetőségei idősek és
demenciával élők számára
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az idősgondozás különböző szakterületein
működő foglalkoztató munkatársak részére
nyújt módszerspecifikus elméleti és gyakorlati
ismereteket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, idősek otthona, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek otthona, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Biatorbágy, Budapest, Bács-Kiskun megye,
Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye,
Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye,
Pest megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas
megye, Veszprém megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Almási Judit
telefonszáma, e-mail címe:
70/978-9793; mental@gizella.hu
A program engedélyszáma:
T-14-050/2016

49. A továbbképzést szervező megnevezése, Irmák Nonprofit Kft.
2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.
címe:
A program címe:
Támogatott lakhatást igénybe vevők
felkészítésének programja
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A tl-re való felkészítés fontos elemei,
kompetenciafejlesztés, csoportvezetési ismeretek
megismertetése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november
A program időtartama:
56 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Albertirsa, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mátékovitsné Petróci Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
30/299-9548; petroczikatalin@irmak.hu
A program engedélyszáma:
T-14-055/2016

50. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Medifood Hungary Kft.
2053 Herceghalom, Tavasz u. 8.
Mit együnk, hogy jól legyünk?
2017. szeptember 30.
A résztvevőket megismertetni az onkológiai,
pulmonológiai és gasztroenterológiai
betegségben szenvedők táplálkozására
vonatkozó legújabb tudományos eredményekkel.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, idősek otthona, pszichiátriai betegek
ellátotti csoport (ok):
otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november 14.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Tiszaújváros
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Nádasi Edit
telefonszáma, e-mail címe:
20/251-1762;
edit.nadasi@medifoodinternational.com
A program engedélyszáma:
K-14-012/2016

SOMOGY MEGYE
51. A továbbképzést szervező megnevezése, Gordon Kiadó Magyarország Kft.
8613 Balatonendréd, Petőfi u. 8.
címe:
A program címe:
Gyermeknevelők Gordon-tréningje Megoldásközpontú, pozitív kommunikáció a
személyes gondoskodást végzők munkájában
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Hatásos kommunikációs módszerek gyerek- és
felnőttproblémák kezelésére.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
ellátotti csoport (ok):
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. október, november
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Gyöngyös, Szolnok, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Pusztainé Berényi Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
1/387-0184; 20/536-2500;
pusztaikati@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-15-065/2016

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
52. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési
Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
A program címe:
Innovációs lehetőségek az idősödő emberek
segítésében
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A tanácskozás megismerteti az
öregedéstudomány azon eredményeit, amelyek
közvetlenül meghatározzák az időskorúak
segítésének, gondozásának technikáit.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2016. december
A program időtartama:
8 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
prof. dr. Semsei Imre
telefonszáma, e-mail címe:
42/404-411; semsei.imre@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
K-16-017/2016

VAS MEGYE
53. A továbbképzést szervező megnevezése, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
9700 Szombathely, Bogáti u. 72.
címe:
A program címe:
Asszertív kommunikáció a
mindennapjainkban
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A problémamegoldó (erőszakmentes)
kommunikáció alkalmazhatósága az
idősellátásban.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2016. november 3.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Répceszemere, Győr-Moson-Sopron megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Némethné Bogáth Andrea
telefonszáma, e-mail címe:
30/757-9987; mentalcsv@bogat.axelero.net
A program engedélyszáma:
S-18-064/2016

ZALA MEGYE
54. A továbbképzést szervező megnevezése, FLONOMOSZ-IL Bt.
8868 Letenye, Királyi Pál u. 24.
címe:
A program címe:
A demencia világában - azaz a szociális
szférában dolgozók szerepe és lehetőségei az
időskori demenciák ellátásában
A program minősítése érvényes:
2019. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális területen dolgozók számára jól
alkalmazható tudáskészlet a demenciák
szűréséről, ellátásáról, gondozásáról.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
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, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, egyéb: jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgáltatás, támogatott
lakhatás, szenvedélybetegek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 23200 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Boros Mónika
telefonszáma, e-mail címe:
30/314-8748; boros_monika@freemail.hu
A program engedélyszáma:
S-20-046/2016

