A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
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 (továbbiakban: Rendelet) alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a közlemény
mellékleteként közzéteszi a 2013. II. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.
A továbbképzési jegyzék két részből áll, és megyék szerinti bontásban tartalmazza azokat az érvényes
minősítéssel rendelkező továbbképzési programokat, amelyek:
- minősítési kérelme 2013. I. negyedévében került benyújtásra (I. rész)
- 2013. I. negyedévében a Rendelet 2. sz. mellékletén kerültek bejelentésre (II. rész).
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.

I. rész

BÉKÉS MEGYE
1.

A programot indító megnevezése:

Providus Alapítvány

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

00687-2010
Élhetőbb időskor: egészség és közérzet az idősödés
folyamatában
Olyan lehetőségeket ismertet meg a résztvevőkkel,
melyekkel segítséget tudnak nyújtani az idősek
életminőségének javításában.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek
klubja, gondozási központ, időskorúak gondozóháza
30 pont
2013. július, szeptember, november
32 óra
8 alkalommal 4 óra vagy 4 alkalommal 8 óra
Békéscsaba, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Csongrád megye, Pest megye, országosan
35 000 Ft
Gurzó-Boka Erika 66/633-011
kepzes.providus@gmail.com
T- 03-007 /2013
2016. június 30.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2.

A programot indító megnevezése:

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

01132-2009
Sajátos gondozást igénylő személyek megértésének,
ellátásának mentálhigiénés megközelítése
Olyan átfogó, mentálhigiénés viszonyulást segítő
ismeret közvetítése, aminek segítségével a résztvevő
ráláthat a sajátos nevelést igénylő gondozottak
lelkiállapotára, szükségleteire.
pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek
otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona,
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, nappali melegedő,
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
40 pont
2013., a Szociális Közlöny megjelenése után
30 óra
havi 4 alkalom, alkalmanként 7,5 óra
KRIZMENT Bt. Budapest, országos
20 000 Ft
Vályi-Nagy Ibolya 30/958-0079
valyi.nagyibolya@chello.hu
T- 04-001 /2013
2016. június 30.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

3.

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:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Tanyaés
Falugondnokok Egyesülete
01074-2008
Szakmai dilemmák kezelése a segítő munkában
A szakmai dilemmák és kompetenciakérdések
megválaszolása, szociális szemléletformálás.
Egyéb: falugondnoki szolgálat
45 pont
2013 őszétől
48 óra
heti egy alkalom, 4x6 és 5x4,5 óra
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
28 000 Ft
Kiss Józsefné 20/496-1174
bazfalu@chello.hu
T- 04-009 /2013
2016. június 30.

BUDAPEST
4.

A programot indító megnevezése:

EDUCON Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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

00619-2009
EQ, érzelmi intelligencia fejlesztése
EQ-ra vonatkozó általános és specifikus ismeretek
átadása, érzelmekkel való bánásmód képességének
fejlesztése.
idősek otthona, gondozási központ
30 pont
2013. III. negyedév
32 óra
2 hetente 1 nap, 8 tanóra (két hónap alatt)
Kölked, Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Budapest, Pest megye
40 000 Ft
Biró Endréné 20/918-2562
info@educon.hu
T- 05-008 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

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:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
00763-2008
Autizmus-spektrumzavarral
élő
gyermekek
Autizmus-szempontú
infokommunikációs
akadálymentesítés
a
szolgáltatásokban
Alapismeretek szolgáltatók és szolgáltatásszervezők
számára
A program célja az autizmussal élő gyermekekkel
kapcsolatos
érzékenyítés,
ismeretátadás,
készségfejlesztés.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 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, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
50 pont
előre egyeztetett időpontban
60 óra
6 nap, naponta 10 óra
Cegléd, Budapest, Nyíregyháza, országosan igény
szerint
50 000 Ft (TÁMOP 5.4.6 esetén ingyenes)
Musinszki Judit 30/871-1984
felnottkepzes@reformatus.hu
T- 05-010 /2013
2016. június 30.

6.

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:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
00763-2008
Autizmus-spektrumzavarral élő felnőttek - Autizmusszempontú infokommunikációs akadálymentesítés a
szolgáltatásokban - Alapismeretek szolgáltatók és
szolgáltatásszervezők számára
A program célja az autizmussal élő felnőttekkel
kapcsolatos
érzékenyítés,
ismeretátadás,
készségfejlesztés.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 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, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
45 pont
előre egyeztetett időpontban
45 óra
4x1 és 1x fél nap, 10 óra/nap
Cegléd, Budapest, Nyíregyháza, országosan igény
szerint
37 500 Ft (TÁMOP 5.4.6 esetén ingyenes)
Musinszki Judit 30/871-1984
felnottkepzes@reformatus.hu
T- 05-011 /2013
2016. június 30.

7.

A programot indító megnevezése:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete

A program címe:
A program témája:

Resztoratív vitarendezés
Az alternatív vitarendezés kultúrájának megalapozása,
eszköztárának megismertetése.
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
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
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint, országos
40 000-75 000 Ft (bentlakásos)
Geskó Sándor 20/923-1924
gesko@konszenzus.org
S- 05-002 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

8.

A programot indító megnevezése:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete

A program címe:
A program témája:

Ügyfélkommunikációs képzés
A szociális területen dolgozó szakemberek felkészítése
problémát
okozó
kommunikációs
helyzetek
megoldására.
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
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
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint, országos
40 000-75 000 Ft (bentlakásos)
Geskó Sándor 20/923-1924
gesko@konszenzus.org
S- 05-003 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

9.

A programot indító megnevezése:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete

A program címe:
A program témája:

Szupervízió
A segítő szupervízió szemléletének, alapelveinek,
valamint az esetbemutatás és elemzés alapvető
módszereinek elsajátítása.
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
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
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint, országos
40 000-75 000 Ft (bentlakásos)
Geskó Sándor 20/923-1924
gesko@konszenzus.org
S- 05-004 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

10.

A programot indító megnevezése:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete

A program címe:
A program témája:

Projektmenedzsment-képzés
Projektmenedzsmenttel kapcsolatos ismeretek, kézségek
fejlesztése.
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
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
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint, országos
40 000-75 000 Ft (bentlakásos)
Geskó Sándor 20/923-1924
gesko@konszenzus.org
S- 05-005 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

11.

A programot indító megnevezése:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete

A program címe:
A program témája:

Pályázatírói képzés
A pályázatírással kapcsolatos ismeretek, készségek
fejlesztése.
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
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
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint, országos
40 000-75 000 Ft (bentlakásos)
Geskó Sándor 20/923-1924
gesko@konszenzus.org
S- 05-006 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

12.

A programot indító megnevezése:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete

A program címe:
A program témája:

Kommunikációs képzés
A sikeres kommunikáció módszereinek megismertetése
az eredményesebb munka érdekében.
házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos
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
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint, országos
40 000-75 000 Ft (bentlakásos)
Geskó Sándor 20/923-1924
gesko@konszenzus.org
S- 05-007 /2013
2016. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

13.

A programot indító megnevezése:

Wesley János Lelkészképző Főiskola

A program címe:
A program témája:

Hibák és tévedések a szociális munka gyakorlatában
A szociális munkás képzésben az alkalmazható
eszközök pozitív kifejtése áll. A gyakorlatban követünk
el hibákat, ezek elemzése éppoly tanulságos lehet.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona,
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza,
fogyatékosok
gondozóháza,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti szállása, 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
5 pont
2013. október
5 előadás 6 workshop
3 nap, első nap 8 óra, második nap 9 óra, harmadik nap
3 óra
Balatonföldvár
35 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, 125. mellék.
langajudit@wjlf.hu
K- 05-003 /2013
2014. június 30.

A program célcsoportja:

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

14.

A programot indító megnevezése:

Autisták Országos Szövetsége

A program címe:
A program témája:

Autism-Europe International Congress
Az autizmus területén a legfrissebb nemzetközi kutatási
eredmények bemutatása.
pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek
otthona,
pszichiátriai
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, gyermekjóléti
szolgálat,
bölcsőde,
családi
napközi,
házi
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon
10 pont
2013. szeptember 26-28.
100 előadás
Budapesti Kongresszusi Központ
105 530 Ft
Piszár Zsuzsanna 20/510-0940
bacenter@esoember.hu
K- 05-005 /2013
2014. június 30.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

15.

A programot indító megnevezése:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A program címe:

KÉPZÉS, TUDÁS, TÁMOGATÁS - szakmai
továbbképzések fejlesztése a szociális szférában
Ismeretbővítési, képzési, továbbképzési lehetőségek
benutatása a TÁMOP 5.4.10 szociális képzések
rendszerének modernizációja című uniós projekt
keretében.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási
központ,
fogyatékosok
nappali
intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, 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:
társaterületeken dolgozó szakemberek, befogadó szülői
ellátásban dolgozó és belépő szakemberek
5 pont
2013.07.02., 2013.07.04., 2013.07.09., 2013.07.11.,
2013.07.16., 2013.07.18., 2013.08.27., 2013.08.28.,
2013.08.29., 2013.09.03., 2013.09.04., 2013.09.05.,
2013.09.10., 2013.09.11., 2013.09.12., 2013.09.17.,
2013.09.18., 2013.09.19., 2013.09.24., 2013.09.25.
5 előadás
5 előadás egy nap alatt
Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Kaposvár, Salgótarján,
Szolnok, Békéscsaba, Szekszárd, Miskolc, Szeged,
Debrecen, Budapest, Eger, Nyíregyháza, Tatabánya,
Győr, Kecskemét, Pécs, Veszprém, Szombathely
ingyenes
Kovács Katalin 1/237-6700
toborzas_5410@ncsszi.hu
K- 05-006 /2013
2014. június 30.

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

FEJÉR MEGYE
16.

A programot indító megnevezése:

Székesfehérvári Csemete Alapítvány

A program címe:
A program témája:

Ünnepi szakmai konferencia a bölcsődék napjára
A program célja a 7/2010. (II.19.) SZMM rendeletben
meghatározott Bölcsődék Napjának a megünneplése.
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet
5 pont
2014. április
5 előadás
Székesfehérvár, Fejér megye
3000 Ft
Palkovics Józsefné 22/507-579
anna.palkovics.tb@gmail.com
K- 07-004 /2013
2014. június 30.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
17. 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:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Bibliai Ismeretterjesztő Társulat (BIT) Egyesület
00697-2010
Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek
között
Szakmai tanfolyam az esélyegyenlőség, az esélyteremtő
kommunikáció elősegítése érdekében.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona,fogyatékos személyek
otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási
központ,
fogyatékosok
nappali
intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, 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
30 pont
2013. július 1-től december 31-ig
30 óra
5 nap, 6 óra/nap
Debrecen, Borsod-Abaúj Zemplén megye, Hajdú-Bihar
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Heves megye
- igény szerint akadálymentesített helyszín
35 000 Ft
Szilvási Henrietta 20/296-5905
hszilvasi@gmail.com
T- 09-004 /2013
2016. június 30.

18.

A programot indító megnevezése:

Jelenlét Műhely Egyesület

A program címe:

Nem vagy egyedül, LRD-alapú mentálhigiéniés
személyiség- és készségfejlesztő program
LRD-alapú
mentálhigiéniés
érzékenyítés,
kiégésmegelőzés
és
hivatásbeli
erőforrások
tudatosítása.
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs
intézménye,
gondozási
központ,
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,
javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
igény szerint
30 óra
3 nap: 3x10 óra; igény szerint 1x 3 egymást követő
nap vagy 3 x 1nap 1,5 hónapon belül
igény szerint, országos
39 000 Ft
Dr. Mézes Zsolt László 20/ 824-7329
zsmezes@gmail.com
S- 09-009 /2013
2016. június 30.

A program témája:
A program célcsoportja:

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
19.

A programot indító megnevezése:
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:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és
Módszertani Központ
Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek
között
A különböző fogyatékosságtípusokhoz kapcsolható
kommunikációs helyzetek alkalmazott technikáinak
elsajátítása.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona,
pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek
otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona,
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, 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, gyermekek
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2013. július, szeptember
30 óra
5x6 vagy 6x5 óra
Nyíregyháza, Kisvárda, Kisléta, Borsod-AbaújZemplén megye, Hajdú-Bihar megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
32 000 Ft
Varga Éva 42/400-378
info@szocioeast.hu
S- 16-008 /2013
2016. június 30.

II. rész

BARANYA MEGYE
1.

A programot indító megnevezése:

Szociális Háló Egyesület

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

02-0143-04
Konfliktuskezelő rekreációs készségfejlesztő tréning
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek
legyenek szervezeten belüli, munkaügyi, szervezeten
kívüli, egyéb viták békés rendezésére a tanult technikák
segítségével.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek
nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó
intézményei, szakápolás és hospice ellátás
30
negyedévente, illetve igény szerint
40 óra
1 hét, 5 nap, napi 8 óra
Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény
szerint
22 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné 72/210-667 szohe@freemail.hu
T-01-021/2010
2013. december 31.
24342/2012

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM. rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

2.

A programot indító megnevezése:

Szociális Háló Egyesület

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

02-0143-04
Pályázatírási technikák tréningje
A tréning célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az
Európai
Uniós
ismereteket
és
pályázatírási
technikákat, a pályázatkészítés módszereit, melyek
alapján képesek lesznek a tanfolyamot eredményesen
elvégző hallgatók sikeres pályázati dokumentációt
készíteni.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek
nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó
intézményei, egészségügyi és szociális területen
dolgozók
30
negyedévente, illetve igény szerint
40 óra
1 hét, 5 nap, napi 8 óra
Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény
szerint
22 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné 72/210-667 szohe@freemail.hu
T-01-022/2010
2013. december 31.

A program célcsoportja:

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

BÉKÉS MEGYE
3.

A programot indító megnevezése:

Reményhír Alapítvány

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

00806-2010
Geriátria a szociális szolgáltatások gyakorlatában
A szociális szolgáltatásokban dolgozók szélesebb körű
ismereteket szerezhetnek az idősgondozásról, az
időskori betegségek hatékony és korszerű ellátásáról.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
40
2013. július és igény szerint
40 óra
5 alkalom, napi 8 óra.
Békés, Gyula, Békés megye
30 000 Ft
Gajdács - Leszkó Georgina 70/423-8590
leszkogeorgina@gmail.com
T-03-056/2011
2015. március 31.

A program célcsoportja:

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

BUDAPEST
4.

A programot indító megnevezése:

Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

00066-2008
Gyermekközpontú közvetítés (ifjúsági és családi
mediációs készségfejlesztő tréning)
A családokban, gyermek- és családvédelmi, illetve
oktatási intézményekben előforduló konfliktushelyzetek
mediációval történő megoldására alkalmassá tenni a
segítő
szakembereket,
pedagógusokat,
intézményvezetőket.
családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30
2013. július, augusztus, szeptember
60 óra
1. hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 2. hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 3.
hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 4. héten hétfő 5 óra
konzultáció, majd egy-két hónap múlva újabb 5 óra
szupervízió. Közben 5 óra hospitálás a tréner által
ajánlott valamelyik kapcsolatfelügyeleten.
Szeged, Budapest, országos
90 000 Ft
Dr. Kardos Ferenc 30/828-5040 kapcsolat2000@tonline.hu
S-05-003/2011
2015. március 31.
OK-410/89/2010

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:

5.

A programot indító megnevezése:

Életkorona Szociális Alapítvány

A program címe:

A segítő kapcsolatban rejlő lehetőségek és
nehézségek. Esetmegbeszélő csoport
A segítő hivatás gyakorlása, a rendszeres kapcsolat a
rászorulókkal komoly érzelmi terhet ró a
szakemberekre. Az esetmegbeszélő csoport lehetőséget
ad arra, hogy a segítő munkatársak ne maradjanak
magukra kérdéseikkel.
idősek klubja, demens személyek nappali intézménye,
idősek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai
betegek
bentlakást
nyújtó
intézményei,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei
25
2013. október
30 óra
6 x 5 óra, összesen 30 óra, 6 hét alatt.
Budapest, országos
18 000 Ft
Lukácsi Ilona 30/603-5032 apolasig@kamerdo.hu
S-05-045/2010
2013. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

6.

A programot indító megnevezése:

Budapest Esély Nonprofit Kft.

A program címe:

Személyiségfejlesztés, önismeret II. - szociális
szakembereknek
A segítő szereppel kapcsolatos empátiás készségek
fejlesztése, előítéletek kezelése kommunikációs
eszközök alkalmazásával.
Családsegítőben,
gyermekjóléti
területen,
idősellátásban, fogyatékos-ellátásban, hajléktalanellátásban dolgozók, foglalkoztatási területen dolgozók,
egyéb ügyfelekkel dolgozók
25
2013. szeptember 25-27.
30 óra
Három egymást követő napon.
Budapest, országos
35 000 Ft
Erdélyi Tea 70/336-3884 info@pestesely.hu
S-05-099/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:

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

7.

A programot indító megnevezése:

Budapest Esély Nonprofit Kft.

A program címe:

Kommunikáció
speciális
helyzetű
társadalmi
csoportokkal
Védett tulajdonságú, hátrányos helyzetű, nehezen
kezelhető ügyfelekkel való hatékony bánásmód
eszköztárának fejlesztése.
szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek klubja, demens személyek nappali intézménye,
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat,
közösségi
pszichiátriai
ellátás,
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei,
családok átmeneti otthona, egyéb: foglalkoztatási
területen dolgozó intézmény
32
2013. november
28 óra
Két egymást követő hónapban 2-2 összefüggő nap.
Budapest, országos
35 000 Ft
Erdélyi Tea 70/336-3884 info@pestesely.hu
S-05-102/2010
2013. december 31.

A program témája:
A program célcsoportja:

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

8.

A programot indító megnevezése:

Budapest Esély Nonprofit Kft.

A program címe:
A program témája:

Hálózatépítés és együttműködés fejlesztése
Ismeret- és gyakorlat szerzés ágazatok és szektorok
közötti, regionális/kistérségi együttműködési hálózatok
építésében.
szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek klubja, demens személyek nappali intézménye,
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat,
közösségi
pszichiátriai
ellátás,
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei,
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi,
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
35
2013. szeptember
48 óra
Két egymást követő hónapban 3-3 összefüggő nap.
Budapest, országos
70 000 Ft
Erdélyi Tea 70/336-3884 info@pestesely.hu
S-05-103/2010
2013. december 31.

A program célcsoportja:

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

9.

A programot indító megnevezése:

Budapest Esély Nonprofit Kft.

A program címe:
A program témája:

Segítő szakemberek mint munkáltatói kapcsolattartók
A képzés célja ismeretátadás és -rendezés, valamint
készségfejlesztés a munkaerő - piaci (re-) integráció
témában.
családsegítés, támogató szolgálat, falugondnoki és
tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka,
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, nappali melegedő, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti
otthona, foglalkozási területen dolgozó intézmény,
egyéb: civil vagy nonprofit szervezet
35
2013. szeptember
48 óra
Két egymást követő hónapban 3-3 összefüggő nap.
Budapest, országos
70 000 Ft
Erdélyi Tea 70/336-3884 info@pestesely.hu
S-05-104/2010
2013. december 31.

A program célcsoportja:

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

10.

A programot indító megnevezése:
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:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Kék
Pont
Drogkonzultációs
Központ
és
Drogambulancia Alapítvány
Az Addikció Súlyossági Interjú (ASI) felvételének
elsajátítása tréning formában
Az
alkohol
és
drogproblémákkal
küszködők
állapotfelmérését célzó félig struktúrált interjú (ASI)
felvételéhez szükséges elméleti és gyakorlati készségek
átadása abból a célból, hogy a tréningen részt vettek
alkalmassá váljanak az ASI önálló felvételére.
Családsegítés, utcai szociális munka, közösségi
szenvedélybeteg ellátás, nappali szenvedélybeteg
ellátás, szenvedélybetegek bentlaklást nyújtó ellátása,
egyéb: addiktológiai gondozó, drogbeteg gondozó
drogambulancia
29
2013. III. és IV. negyedévben igény szerint
40 óra
Első és második szakasz két nap 2x 10 óra, harmadik
szakasz 1 hónapon belül egyénileg (5 ASI-10 óra),
negyedik szakasz 10 óra
Budapest
20 000 Ft
Dr. Rácz József 1/215-7833 raczj@t-online.hu
S-05-106/2011
2015. március 31.

11.

A programot indító megnevezése:
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:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Kék
Pont
Drogkonzultációs
Központ
és
Drogambulancia Alapítvány
A Serdülőkori Problémák Értékelő Interjúja
(EuroADAD) felvételének elsajátítása tréning
formában
Az alkohol a drogproblémákkal küszködő serdülők
állapotfelmérését célzó félig strukturált interjú
(EuroADAD) felvételéhez szükséges elméleti és
gyakorlati készségek átadása abból a célból, hogy a
tréningen részt vettek alkalmassá váljanak az ADAD
önállófelvételére, használatára.
Családsegítés, utcai szociális munka, közösségi
szenvedélybeteg ellátás, nappali szenvedélybeteg
ellátás, szenvedélybetegek bentlaklást nyújtó ellátása,
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon,
egyéb: drogambulanciák, addiktológiai gondozó,
drogbeteg gondozó
30
2013. III. és IV. negyedévben igény szerint
40 óra
Első és második szakasz két nap 2x10 óra, harmadik
szakasz 1 hónapon belül egyénileg (5 ADAD-10 óra),
negyedik szakasz 10 óra
Budapest
20 000 Ft
Dr. Rácz József 1/215-7833 raczj@t-online.hu
S-05-107/2011
2015. március 31.

12.

A programot indító megnevezése:

MZSB Logos Bt.

A program címe:

"Farkas vagy áldozat…?" A bántalmazók segítésének
lehetőségei
Bemutatni a résztvevőknek az agresszorrá válás lelki
fejlődésbeni hátterét, az agresszor és áldozat közötti
interakciós dinamikát; ezekre alapozva fejleszteni azon
készségeiket, amelyek a bántalmazókkal történő
foglalkozás során nélkülözhetetlenek az agresszíó
megismétlődése veszélyének csökkentéséhez.
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátás,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
32
igény szerint
30 óra
30 órás intenzív tréning, 3 napra bontva, minden nap
10 óra foglalkozás.
igény szerint
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs 30/408-1237
4081237@t-email.hu
S-05-109/2011
2015. március 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

13.

A programot indító megnevezése:

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

A program címe:

Szociális készségek fejlesztése a magatartás menedzsment eszközeivel
Gyerekek és csoportok magatartásának és életvezetési
készségeinek fejlesztése a magatartás - menedzsment
rendszerrel.
gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, helyettes
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
35
igény szerint
30 óra
Kétszer egy nap, kétszer fél nap (összesen 4 alkalom, 3
nap), maximum két hónap alatt lebonyolítva. (Teljes
nap: 10 óra, fél nap 5 óra.)
igény szerint
50 000 Ft
Rózsa Mónika 1/785-4242 mrozsa@pressleyridge.org
S-05-121/2010
2013. december 31.

A program témája:
A program célcsoportja:

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

14.

A programot indító megnevezése:

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

A program címe:
A program témája:

Személyiségfejlesztés a re-edukáció módszerével
Gyerekek adaptív viselkedés mintáinak fejlesztése a
környezet erőforrásainak bevonásával.
gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, helyettes
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
35
igény szerint
30 óra
Kétszer egy nap, kétszer fél nap (összesen 4 alkalom, 3
nap), maximum két hónap alatt lebonyolítva. (Teljes
nap: 10 óra, fél nap 5 óra.)
igény szerint országosan
50 000 Ft
Rózsa Mónika 1/785-4242 mrozsa@pressleyridge.org
S-05-122/2010
2013. december 31.

A program célcsoportja:

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

PEST MEGYE
15.

A programot indító megnevezése:

Tüske Kft.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

13-0076-04
Egészségügyi kártevők által okozott fertőzések a
bentlakásos intézményekben
A továbbképzés célja, hogy az egészségügyi kártevőkről
meglévő ismereteket bővítse, ezzel segítve a hatékony
védekezést az elterjedésük megelőzését a bentlakásos
intézményekben.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon
30
2013. szeptember, november
40 óra
5 x 8 óra, összesen: 40 óra 5 nap alatt.
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Dobos Zsuzsanna 23/428-185 dobos.zsuzsa@tuske.tonline.hu
T-14-075/2011
2015. március 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

16.

A programot indító megnevezése:
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:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

HumánEgészségügyi
Szakképző
Intézet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Személyiségfejlesztés a segítő szakmában dolgozók
részére
A segítő szakmában dolgozó személy felé irányuló
sokrétű és nagyfokú terhelésnek megfelelő, magasan
integrált, emocionálisan reakcióképes, szakmai
kompetenciahatárait ismerő személyiség fejlődésének
elősegítése.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens
személyek nappali intézménye, támogató szolgálat,
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi
pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális
munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, nappali melegedő, idősek
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
intézményei,
gyermekjóléti
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
35
igény szerint
36 óra
Az oktatás napi 6-8 órában történik. Heti 2-3
alkalommal.
Budapest, illetve igény szerint
27 000 Ft
Karoliny Lajos 1/244-8239 info@heszki.hu
S-14-004/2010
2013. december 31.

17.

A programot indító megnevezése:

Farkas Ibolya Mária

A program címe:
A program témája:

Gyászban lenni
Gyász- és veszteségfeldolgozó önismeret, a feldolgozó
stratégiák kialakítása, fejlesztése.
Szociális
konyha
vagy
népkonyha,
házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali
intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és
tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai
ellátás,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka,
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, nappali melegedő, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó intézménye, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó intézménye, pszichiátriai betegek
bentlakást nyújtó intézménye, szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
intézménye,
gyermekjóléti
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
25
igény szerint
40 óra
igény szerint
20 000 Ft
Farkas Ibolya Mária 70/945-5243
farkasneibolya@gmail.com
S-14-052/2011
2015. március 31.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

18.

A programot indító megnevezése:

Tüske Kft.

A program címe:

Személyes és társas erőforrások a segítő szakmában Hogyan előzzük meg a kiégést?
A segítő szakmában dolgozók személyes és társas
erőforrásainak feltárása, aktiválása a kiégés
megelőzése, hatásainak csökkentése céljából.
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
nappali
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
gyermekotthon
25
2013. szeptember, november
30 óra
3 x 10 óra, összesen 30 óra, 3 nap alatt.
Budapest, illetve igény szerint
24 000 Ft
Dobos Zsuzsanna 23/428-185 dobos.zsuzsa@tuske.tonline.hu
S-14-098/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
19.

A programot indító megnevezése:

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola

A program címe:

Az idősekkel való foglalkozásban rejlő nehézségek, és
kiutak - együttműködés, bizalom, kommunikáció esetmegbeszélő csoport
Nehézségek, megoldási és kezelési lehetőségek
feltárása az idősellátásban. Együttműködés a kollégák
között.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása
35
igény szerint
48 óra
Kéthetente egy alkalom, 8 alkalom, alkalmankánt 6
óra.
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
35 000 Ft
Kiss Gabriella 30/482-2953
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-082/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

20.

A programot indító megnevezése:

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola

A program címe:

Bibliai példabeszédek segítségül hívása a segítő
szakmában
dolgozók
lelki
megfáradásának
megelőzéséhez
A kiégés megelőzése, az önismeret fejlesztése, asszertív
kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiák
elsajátításával.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása
30
igény szerint
48 óra
Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 8 óra.
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
45 000 Ft
Kiss Gabriella 30/482-2953
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-083/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:

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

21.

A programot indító megnevezése:

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola

A program címe:

"Elvesztés - elengedés, útkeresés krízishelyzetekben, a
veszteségek oldása a gyermekvédelmi szakellátásban
dolgozó szakemberek és nevelőszülők részére”
A program célja a csoportban résztvevők munkáját
végigkísérő, elengedés- elvesztés segítése, oldása.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
35
igény szerint
48 óra
Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 8 óra.
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
45 000 Ft
Kiss Gabriella 30/482-2953
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-084/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

22.

A programot indító megnevezése:

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola

A program címe:

"Pályaszocializáció
hatékony
módszerkombinációkkal." (pszichodráma, mese- és
művészetterápiás módszerek) személyiségfejlesztő
foglalkozás gyermekvédelmi ellátásban dolgozó
szakemberek részére
A szakemberek személyes teherbírásának növelése, a
belső én - erők hozzáférése a meséken keresztül.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30
igény szerint
48 óra
Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 8 óra.
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
45 000 Ft
Kiss Gabriella 30/482-2953
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-092/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

23.

A programot indító megnevezése:

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola

A program címe:

Devianciával küzdő gyermekek a gyermekvédelmi
szakellátásban - esetmegbeszélő csoport mentális,
emocionális és pszichés tüneteket mutató gyermekek
nevelőszülei számára
Devianciákkal küzdő gyermekek nevelőszülőinek
segítése- esetmegbeszélő csoport.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
35
igény szerint
48 óra
Kéthetente egy alkalom, 8 alkalom, alkalmanként 6
óra.
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
35 000 Ft
Kiss Gabriella 30/482-2953
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-117/2011
2015. március 31.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

VESZPRÉM MEGYE
24.

A programot indító megnevezése:

HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT

A program címe:

"JÁTÉK - MŰVÉSZ" - tematikus tréning jellegű
csoportok vezetése
A foglalkozás során azokat az alap - készségeket
tapasztalják meg saját élmény jelleggel - szimulált
gyakorlatok, játékok során átélve bizonyos csoport dinamikai elvek működését, majd megbeszélve,
átfordítva
a
megtapasztaltakat
a
gyakorlati
alkalmazási lehetőségekre- a résztvevők, amelyek
elengedhetetlenek a sikeres tréning jellegű csoportvezetéshez.
családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti
szolgáltatás, családi napközi, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
25
igény szerint
32 óra
2 x 2 napos bontásban, napi 8 óra.
igény szerint
55 000 Ft
Major Zsolt Balázs 30/408-1237
4081237@t-email.hu
S-19-016/2010
2013. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

25.

A programot indító megnevezése:

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

A program címe:

"A segítők segítése" szupervízió a szociális ellátásban
dolgozók számára
A szociális ellátásban dolgozó szakemberek szakmai
kompetenciájának bővülése, a szakmai identitás
erősödése,
személyiség
karbantartása,
foglalkozás/hivatásközpontú önismerete.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, utcai
szociális munka, nappali melegedő, idősek bentlakást
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó intézményei
25
igény szerint
30 óra
2-3 hetente (2 illetve 4 óra).
Ajka, Tatabánya, Székesfehérvár, Fejér, Komárom Esztergom, Veszprém megye
34 000 Ft
Gasztonyi Ágota 88/508-320 csaladsegito@ajkanet.hu
S-19-049/2010
2013. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

26.

A programot indító megnevezése:

HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT

A program címe:

"Fotel vagy karfa": Gyakorlat-, és eszköz központú
szervezetfejlesztés gyermek-, és lakásotthonok, otthont
nyújtó ellátást biztosító gondozási helyek számára
Az otthonok és az otthont nyújtó ellátást biztosító
gondozási helyek hatékonyabb működését támogató, a
gondozott
gyermekek
személyiségének
és
viselkedésének sajátosságaira épülő, konkrét eszközök
és módszerek átadása.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30
igény szerint
25 óra
25 órás szervezetfejlesztő tréning 3 napra bontva: 1.
nap: 9 óra; 2-3. nap: 8-8 óra foglalkozás.
igény szerint
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs 30/408-1237
S-19-078/2011
2015. március 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

27.

A programot indító megnevezése:

HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT

A program címe:

"Változtatni Lehetetlen, Változni lehetséges" Változásmenedzsment a gyermekvédelemben
A program célja a résztvevők szemléletének formálása
a változásmenedzsment irányába a folyamatos változás
sajátosságának tudatosításán keresztül, ebből kiindulva
egyben az ahhoz való alkalmazkodáshoz szükséges
egyéni
és
csapat
készségeik
fejlesztése
a
gyermekvédelmi specifikumokra fókuszálva, azokhoz
illeszkedve.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
25
igény szerint
25 óra
25 órás szervezetfejlesztő tréning 3 napra bontva: 1.
nap: 9 óra; 2-3. nap: 8-8 óra foglalkozás.
igény szerint
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs 30/408-1237
S-19-080/2011
2015. március 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

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

