A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
közleménye
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó
jegyzék kiadásáról
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kiadja
a 2013. I. negyedévében minősített továbbképzések jegyzékét.
A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban tartalmazza a 2012. 12. 31-ig benyújtott, illetve
bejelentett minősített továbbképzéseket.
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 programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási
száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail
címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet
alapján az egészségügyi továbbképzési
rendszerben a program engedélyszáma:
2.

Szociális Háló Egyesület
02-0143-04
Konfliktuslezelő rekreációs készségfejlesztő
tréning
A társadalomban előforduló konfliktusok
kezelésére való felkészítés. A segítő
foglalkozásúak mentális egészségvédelme,
burnout szindróma elkerülésének elősegítése.
Munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30
2013. negyedévente
40 óra
1 hét, 5 nap, naponta 8 óra
Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény
szerint
22 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné; 06-72/210-667;
szohe@freemail.hu
T-01-021/2010
2013. december 31.
3624/2010

A programot indító megnevezése:

Szociális Háló Egyesület

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási
száma:
A program címe:
A program témája:

02-0143-04

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail
címe:
A program engedélyszáma:

Pályázatírási technikák tréningje
A hallgatók megismerik a hazai és európai
unió
adta
pályázati
lehetőségeket,
megtanulják a pályázati kiírások és a
pályázati útmutatók használatát. Gyakorolják
az adatlap kitöltési technikákat, módszereket
az elektronikus és papíralapú kitöltési
formákat. .
Munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30
2013. negyedévente
40 óra
1 hét, 5 nap, naponta 8 óra
Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény
szerint
22 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné; 06-72/210-667;
szohe@freemail.hu
T-01-022/2010

A minősítés érvényes:

2013. december 31.

BUDAPEST
3.

A programot indító megnevezése:

ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási
száma:
A program címe:

07-0350-02

A program témája:

A helyi szinten szerveződő prevenciós és
egészségfejlesztési
programok
kimunkálásához szükséges elméleti ismeretek
és gyakorlati jártasságok, kompetenciák
megalapozása.
Családsegítés, támogató szolgálat, utcai
szociális
munka,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti
szolgáltatás,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, speciális
gyermekotthon,
egyéb:
prevenciós
szolgáltatók,
kábítószerügyi
egyeztető
fórumok
43
2013. május, október

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail
címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 48/2001. (XII. 29.) OM. rend. alapján
a felnőttképzést folytató intézményekről
vezetett nyilvántartási szám:

4.

Közösség alapú (drog) prevenciós és
egészségfejlesztési programok tervezése

30 óra

két hónap alatt 5 alkalommal 8 óra
Budapest, illetve országos
30 000 ft
Dr. Felvinczi Katalin; 0630/311-9145;
felvinczi.katalin@ppk.elte.hu
T-05-047/2011
2015. március 31.
01-0429-04

A programot indító megnevezése:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási
száma:
A program címe:

01-0073-04
A
szociális
megújítása –
0001

továbbképzési
rendszer
TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail
címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Ismeretbővítési,
képzési,
továbbképzési
lehetőségek bemutatása a TÁMOP 5.4.10
szociális
képzések
rendszerének
modernizációja című uniós projekt tükrében
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásban
dolgozó, személyes gondoskodást végző,
vezetők, ágazati irányításban dolgozók,
társterületeken
dolgozó
szakemberek,
befogadó szülői ellátásban dolgozó és belépő
szakemberek.
10
2013. május
8 előadás
8 előadás 1 nap alatt
Budapest
0 ft
Kovács Katalin 1/237-6700;
konferencia@ncsszi.hu
K-05-002/2013
2014. március 31.

HEVES MEGYE
5.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási
száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

bella Hungária Kft.

Az inkontinencia, mint népegészségügyi
probléma Magyarországon – ápolási
teendők
A tervezett tematika értelmében új
információkat és gyakorlatban alkalmazott
eljárásokat, valamint eszközöket tervezünk
bemutatni a szakdolgozók számára. Az ápolás
középpontjába az utóbbi években a páciens
egészsége került, nem csak az inkontinencia
ellátás fogalma változott meg, hanem az
ápolás-gondozás tartalmi részletei is.
Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
fogyatékos betegek 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
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona.
5
Igény szerint

A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail
címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

5 előadás
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád
megye, Heves megye, országos
0 ft
Varga Zsuzsanna; 0630/279-9725;
vargazs@bella.hu
K-10-001/2013
2014. március 31.

