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. IV. 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.

BARANYA MEGYE
1. A továbbképzést szervező megnevezése, Baranya Megyei Önkormányzat
címe:
Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
A program címe:
A drogprevenció korszerű, komplex
egészségfejlesztésű megközelítése
A program minősítése érvényes:
2017. december 31.
A program célja, tartalma:
Holisztikus drogprevenciós módszer segítő
szakemberek részére, akik veszélyeztetett
serdülőkkel dolgoznak.
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, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali 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,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március 2.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Sellye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Szemelyácz János
telefonszáma, e-mail címe:
72/315-083; szemjan@indit.hu
A program engedélyszáma:
M-01-025/2016

2.

A továbbképzést szervező megnevezése, Baranya Megyei Önkormányzat
címe:
Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
A program címe:
A drogprevenció korszerű, komplex
egészségfejlesztésű megközelítése
A program minősítése érvényes:
2017. december 31.
A program célja, tartalma:
Holisztikus drogprevenciós módszer segítő
szakemberek részére, akik veszélyeztetett
serdülőkkel dolgoznak.
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, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali 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,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2017. február 2.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Kaposvár
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Szemelyácz János
telefonszáma, e-mail címe:
72/315-083; szemjan@indit.hu
A program engedélyszáma:
M-01-026/2016

3.

A továbbképzést szervező megnevezése, Baranya Megyei Önkormányzat
címe:
Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
A program címe:
A drogprevenció korszerű, komplex
egészségfejlesztésű megközelítése
A program minősítése érvényes:
2017. december 31.
A program célja, tartalma:
Holisztikus drogprevenciós módszer segítő
szakemberek részére, akik veszélyeztetett
serdülőkkel dolgoznak.
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, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali 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,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2017.február 16.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Szigetvár
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Szemelyácz János
telefonszáma, e-mail címe:
72/315-083; szemjan@indit.hu
A program engedélyszáma:
M-01-027/2016

BÉKÉS MEGYE
4.

A továbbképzést szervező megnevezése, Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi
címe:
Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
A program címe:
Nehezen nevelhető és pszichés problémával
küzdő gyermekek jellemzői és nevelésük Nehéz helyzetek kezelése
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A nehezen nevelhetőség elemeinek megértése, a
kritikus szakaszok megismerése. Gyakorlati és
mentálhigiénés segítség nyújtása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, 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: 2017. március, november; 2018. március,
november; 2019. március, november
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Békéscsaba, Békés megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Andóné Szabó Tünde
telefonszáma, e-mail címe:
66/530-220; modszertan@fago.hu
A program engedélyszáma:
T-03-089/2016

5.

A továbbképzést szervező megnevezése, Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi
címe:
Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
A program címe:
Komplex ismeretek a fogyatékossággal élő
személyek ellátásához - Eszközök és módszerek
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Esélyegyenlőség, jogok, pszichiátriai kórképek
megismerése. A fogyatékosság és demencia
összefüggései.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, 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, 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: 2017. április, szeptember, 2018. április,
szeptember, 2019. április, szeptember
A program időtartama:
35 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Békéscsaba, Békés megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Andóné Szabó Tünde
telefonszáma, e-mail címe:
66/530-220; modszertan@fago.hu
A program engedélyszáma:
T-03-090/2016

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
6.

A továbbképzést szervező megnevezése, Krizment Mentálhigiénés Program Bt.
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37.
címe:
A program címe:
Sajátos gondozást igénylő személyek
megértésének, ellátásának mentálhigiénés
megközelítése
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Olyan átfogó, mentálhigiénés viszonyulást
segítő ismeret közvetítése, aminek segítségével a
résztvevő ráláthat a sajátos nevelést igénylő
gondozottak lelkiállapotára, szükségleteire.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
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, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, egyéb: valamennyi sajátos
gondozást igénylő ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vályi-Nagy Ibolya
telefonszáma, e-mail címe:
30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu
A program engedélyszáma:
T-04-082/2016

BUDAPEST
7.

A továbbképzést szervező megnevezése, Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u 11.
címe:
A program címe:
"Segítsd az utca emberét!" - továbbképzés
hajléktalanellátásban dolgozóknak
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A hajléktalan emberekkel, többszörösen
hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó
szakemberek ismereteinek bővítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek
ellátotti csoport (ok):
rehabilitációs intézménye, nappali melegedő,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, családok
átmeneti otthona, egyéb: népkonyha, utcai
szociális munka, krízisközpont
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
37 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Farkas Barnabás
telefonszáma, e-mail címe:
1/210-5400; farkasbarnabas@wjlf.hu
A program engedélyszáma:
T-05-080/2016

8.

A továbbképzést szervező megnevezése, Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u 11.
címe:
A program címe:
Kézműves szabadidős tevékenységek a
fejlesztésben, (re)habilitációban
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Természetes anyagokhoz kapcsolódó
hagyományos kézműves technikák elsajátítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
idősek klubja, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Langa Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/210-5400/125; langajudit@wjlf.hu
A program engedélyszáma:
T-05-081/2016

9.

A továbbképzést szervező megnevezése, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
címe:
A program címe:
Krízishelyzetek megelőzése, ill. kezelése a
pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élő
személyeket ellátó intézményekben
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Szociális gondozó-ápoló munkakörben dolgozó
szakemberek felkészítése a rendkívüli helyzetek
megoldására.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január 23., igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Gáborné Aczél Ágnes
telefonszáma, e-mail címe:
30/485-9829; aczel.agnes@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
T-05-083/2016

10. A továbbképzést szervező megnevezése, Honti György
1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 63.
címe:
A program címe:
Színház-pedagógiai és drámapedagógiai
elemek alkalmazása a kisgyermeknevelők
sikeresebb szakmai munkájáért
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A kisgyermekekkel foglalkozók legyenek képesek
tudatosan használni a színházi, drámai elemeket
a gyermekek érzelmi, szociális fejlesztése
érdekében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gondozási központ, gyermekjóléti
ellátotti csoport (ok):
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: 2017. január, április, június
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Kecskemét, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Honti György
telefonszáma, e-mail címe:
30/2107516; hontigy@freemail.hu
A program engedélyszáma:
T-05-085/2016

11. A továbbképzést szervező megnevezése, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 19. em.;
címe:
postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
A program címe:
Az innováció szerepe az aktív idősödésben és a
gondozásban
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A prevenciós és innovációs szemlélet
elsajátítása az aktív idősödés és gondozás
területén.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, fogyatékos személyek otthona,
hajléktalanok otthona, idősek klubja, gondozási
központ, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2017. február
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9500 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Tróbert Anett Mária
telefonszáma, e-mail címe:
30/789-7998; trobert.maria@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-05-086/2016

12. A továbbképzést szervező megnevezése, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
címe:
A program címe:
Gyakorlatorientált szakmai továbbképzés
értelmileg akadályozott személyekkel szociális
területen dolgozó segítők számára
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Célunk a segítők munkájukhoz szükséges új
elméleti szempontok és gyakorlati technikák
közvetítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
fogyatékos személyek rehabilitációs
ellátotti csoport (ok):
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2017. április
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Radványi Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
1/358-5548; gytk@barczi.elte.hu
A program engedélyszáma:
T-05-088/2016

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

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
A gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése
2019. december 31.
A résztvevőkkel megismertetni a bántalmazás
formáit, tüneteit, hatásait az áldozattá vált
gyerekekre.
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:
32
A program indításának tervezett időpontja: 2017. május, november
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sós Eszter
telefonszáma, e-mail címe:
1/225-3526; csagyi@csagyi.hu
A program engedélyszáma:
T-05-091/2016

14. A továbbképzést szervező megnevezése, KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Támogatott döntéshozatal
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A támogatott döntéshozatal elvének
érvényesítése a gyakorlatban, a vonatkozó hazai
és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően.
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, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, 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,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: támogató szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-093/2016

15. A továbbképzést szervező megnevezése, KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
A fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott
(FSA) személyek kommunikációs segítése a
szociális ellátások rendszerében
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A szociális szakembereknek a súlyosan,
halmozottan fogyatékos, intellektuális
képességzavarral élő személyekkel való
kommunikációjának a javítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, 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: FSAszemélyekkel foglalkozó szakemberek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2017. május
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-094/2016

16. A továbbképzést szervező megnevezése, KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
"Enyém a testem" - Tanfolyam az értelmi
sérült felnőttek részére készült szexuális
önvédelmi program oktatóinak képzésére
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A képzés az "Enyém a testem" - a szexuális
visszaélések megelőzését segítő program
oktatására és használatának bevezetésére
készíti fel a leendő trénereket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai
betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: támogató szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2017. április
A program időtartama:
35 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-05-095/2016

17. A továbbképzést szervező megnevezése, KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek
életének kísérése
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek
és felnőttek gondozásának, nevelésének,
fejlesztésének és támogatásának komplex
gyógypedagógiai megközelítése és gyakorlata a
szociális ellátórendszerben.
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, 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, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb:
támogató szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 49000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-096/2016

18. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Segítő munka poszttraumás stressz zavar
tüneteit mutató emberekkel, különös tekintettel
a hajléktalan emberekre
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Felkészíteni a szakembereket arra, hogy
képesek legyenek a PTSD tüneteit mutató
emberekkel való segítő munkára.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok
otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, szenvedélybetegek nappali
intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti
szállása, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: utcai
gondozó szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember, 2018. szeptember, 2019.
szeptember
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 22000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vida Judith
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9525; vida.judith@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
T-05-098/2016

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

Lege Artis Tanácsadó és Oktató Bt.
1125 Budapest, Diós árok 32/B
Gyermekvédelmi/családi mediációs alapképzés
2019. december 31.
A konfliktuskezelés egyik leggyakrabban
használt módszerének, a mediációnak
megismerése és alkalmazásának elsajátítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, hajléktalanok otthona, gyermekjóléti
szolgálat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: minden,
a konfliktuskezelésben érintett család- és
gyermekvédelmi szakember
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január 16., március 13., április 27.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Tatabánya, Kiskunfélegyháza,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 65000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Virágné Lovas Zsuzsanna
telefonszáma, e-mail címe:
20/971-9517; lovas.zsuzsa@legeartis.hu
A program engedélyszáma:
S-05-077/2016

20. A továbbképzést szervező megnevezése, Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
1081 Budapest, Népszínház u. 16. III/3.
címe:
A program címe:
Interkulturális kompetencia és szakmai
önismeret-fejlesztés a migránsokkal dolgozó
szociális szakembereknek
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Szociális szakemberek érzékenyítése,
interkulturális kompetenciájuk erősítése a
migráns hátterű kliensekkel folytatandó segítő
munka hatékonyabbá tétele érdekében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, nappali melegedő,
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: kísérő
nélküli kiskorúak otthona, menekülteket
befogadó állomás, menekültügyi őrzött
befogadó központ, idegenrendészeti őrzött
szállás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 63000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Illés Viktória
telefonszáma, e-mail címe:
1/322-1502; viktoria.illes@menedek.hu
A program engedélyszáma:
S-05-081/2016

21. A továbbképzést szervező megnevezése, Erőszakmentes Kommunikációs Alapítvány
1025 Budapest, Búzavirág u. 12.
címe:
A program címe:
Erőszakmentes kommunikáció használata a
szociális gondoskodást végzők és igénybe vevők
kapcsolatának együttérzésen alapuló
fejlesztéséhez
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Az erőszakmentes kommunikáció alkalmazása
lehetőséget ad a megértő és békés
együttműködésre.
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:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január 16.
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sőregi Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
30/928-8698; katisoregi@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-083/2016

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

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Közvetítői képzés
2019. december 31.
A résztvevőkkel megismertetni az alternatív
vitarendezés családjába tartozó mediáció
filozófiáját és módszereit.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok
ellátotti csoport (ok):
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, 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: 2017. február, június, október
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sós Eszter
telefonszáma, e-mail címe:
1/225-3526; csagyi@csagyi.hu
A program engedélyszáma:
S-05-084/2016

23. A továbbképzést szervező megnevezése, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
címe:
A program címe:
Facilitátorképzés - a jóvátételi eljárás
levezetése
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A résztvevőkkel megismertetni a helyreállító
szemléletű konfliktuskezelés filozófiáját,
eszköztárát, módszereit.
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:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március, szeptember
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sós Eszter
telefonszáma, e-mail címe:
1/225-3526; csagyi@csagyi.hu
A program engedélyszáma:
S-05-085/2016

24. A továbbképzést szervező megnevezése, KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Tematikus esetmegbeszélő csoport
szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Esetmegbeszélés fogyatékos személyeket segítő
szakembereknek szakmai kérdéseik, nehézségeik
feldolgozása érdekében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai
betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: támogató szolgálat,
támogatott lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2017. február
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
S-05-086/2016

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

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport (ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező személy neve,
telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
A tereptanári munka aktuális feladatai
2017. december 31.
A már végzett és tanúsítvánnyal rendelkező
tereptanárok részére szervezett szakmai
tanácskozás célja, hogy a mindennapi munka
eredményességéhez új ötletekkel gazdagítsák
tárházukat a szakemberek.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
egyéb: szociális területen dolgozó tereptanárok
5
2017. tavasz
5 előadás + szekcióbeszélgetés
Budapest
10000 Ft
Nyárádiné Ócsai Renáta
1/462-6400; ocsaiR@nrszh.hu
K-05-019/2016

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

Bölcsődei Múzeum Alapítvány
1083 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Bölcsődetörténet XV. szakmai műhely
2017. december 31.
A szakmai műhely bepillantást enged a magyar
bölcsődék kezdeti időszakába, a Bölcsődei
Múzeum anyagának gyűjtésébe, újabb kutatások
eredményeiről kaphatunk ismereteket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, egyéb:
ellátotti csoport (ok):
minden érdeklődő
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március 8.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vokony Éva
telefonszáma, e-mail címe:
30/859-9903; vokony@gmail.com
A program engedélyszáma:
M-05-016/2016

27. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Foglalkoztatási szakmai műhely - Szociális
munkások ismereteinek bővítése a hajléktalan
emberek foglalkoztatási helyzetének javítása
érdekében
A program minősítése érvényes:
2017. december 31.
A program célja, tartalma:
Hajléktalan személyek foglalkoztatása
érdekében a jó gyakorlatok megismerése, és az
ügyfelek társadalmi integrációjának elősegítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, hajléktalanok otthona, hajléktalan
ellátotti csoport (ok):
személyek rehabilitációs intézménye, nappali
melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása
A szerezhető továbbképzési pontérték:
13
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március 30.
A program időtartama:
7 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Keserű Zsolt
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9500; keseru.zsolt@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
M-05-020/2016

28. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Addictus szakmai műhely - Szenvedélybeteg
hajléktalanok segítése
A program minősítése érvényes:
2017. december 31.
A program célja, tartalma:
Szenvedélybeteg hajléktalanok szakszerű
segítésének kidolgozása, szakmai programok és
fórumok szervezése segítő szakemberek
számára.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
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,
családok átmeneti otthona, egyéb: utcai
gondozószolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2017. március
A program időtartama:
7 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Soós Mária
telefonszáma, e-mail címe:
1/260-1844; soos.maria@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
M-05-024/2016

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
29. A továbbképzést szervező megnevezése, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
4024 Debrecen, Varga u. 23.
címe:
A program címe:
"Mese és színház egy dobozban" - A
papírszínház alkalmazása a bölcsődei
nevelésben
A program minősítése érvényes:
2017. december 31.
A program célja, tartalma:
A hagyományos mesemondás újragondolása,
komplex élménynyújtás elméleti és gyakorlati
lehetőségei.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
bölcsőde
ellátotti csoport (ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
15
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Papné Gyöngyösi Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
52/417-566; bolcsi13@net-portal.hu
A program engedélyszáma:
M-09-017/2016

HEVES MEGYE
30. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Godó János
3324 Felsőtárkány, Hegyalja u. 22.
Teamszupervízió
2019. december 31.
Szociális munkaközösségekben dolgozó
szakemberek hivatásbeli kompetenciáinak
fejlesztése a teamszupervízió módszerével.
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: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Godó János
telefonszáma, e-mail címe:
30/903-9600; godojanos.eh@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-10-074/2016

PEST MEGYE
31. A továbbképzést szervező megnevezése, Csakbaba.hu Kft.
2119 Pécel, Szent Imre krt. 53a
címe:
A program címe:
A Montessori-pedagógia gyakorlati
alkalmazásának lehetőségei a bölcsődei
csoportban
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Montessori Mária pedagógiájának ismeretében
új eszközök és tevékenységek bevitele a
bölcsődei csoportba.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
bölcsőde, családi napközi
ellátotti csoport (ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január
A program időtartama:
36 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Rammer Patrícia
telefonszáma, e-mail címe:
30/589-9034; patriciarammer@hotmail.com
A program engedélyszáma:
T-14-087/2016

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

Oktatrén Bt.
2600 Vác, Köztársaság u. 26.
Kiégés megelőzése, stresszkezelés
2019. december 31.
Megismerik a stressz "természetét" és saját
kapcsolatukat a stresszel. Megtanulják kezelni a
stresszhelyzeteket és nagyobb eséllyel tudják
elkerülni a munka okozta kifáradást,
fásultságot, kiégést.
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:
32
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: 27000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Csontos Éva
telefonszáma, e-mail címe:
30/229-4956; evacso@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-14-082/2016

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
33. A továbbképzést szervező megnevezése, Oktatásfejlesztési Innovációs Szövetség
4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 30.
címe:
A program címe:
A nevelőszülő mint elsődleges, családot
helyettesítő gondozási hely a
gyermekvédelemben
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
Gyermekvédelemben dolgozó szakemberek,
nevelőszülők számára a törvényi változásokkal
összefüggő gyakorlati tapasztalatok elemzése.
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:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január, igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Miklósi Erzsébet
telefonszáma, e-mail címe:
30/969-6756; mizsebet@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-16-099/2016

34. A továbbképzést szervező megnevezése, Oktatásfejlesztési Innovációs Szövetség
4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 30.
címe:
A program címe:
A gyermekvédelmi szakszolgáltatás új feladatai
a jogszabályi változások tükrében
A program minősítése érvényes:
2019. december 31.
A program célja, tartalma:
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek
számára a törvényi változások követése, a "jó
gyakorlatok" megismerése.
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:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2017. január, igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Miklósi Erzsébet
telefonszáma, e-mail címe:
30/969-6756; mizsebet@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-16-100/2016

