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. 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.

BÁCS-KISKUN MEGYE
1.

A programot indító megnevezése:

Főplébániai Karitász Alapítvány

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

03-0053-06
Segítő
szakemberek
felkészítése
pszichiátriai
betegekkel való hatékony munkára, és a pszichiátriai
betegek pszichoszociális ellátásának módszerei
A résztvevők bővítsék pszichiátriai betegségekkel
kapcsolatos
ismereteiket,
ismerjék
meg
az
ellátórendszert, annak módszereit, eszközeit.
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek
otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs
intézménye,
gondozási
központ,
pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali
melegedő, időskorúak gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
pszichiátriai betegek lakóotthona, gyermekjóléti
szolgálat, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
40
2014. február 3., 2014. szeptember 1.
40 óra
5x8 óra
Kecskemét, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Budapest, Csongrád megye, Fejér megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Tolna megye
20 000 Ft
Molnár Ferenc, 76/415-466,
molnarferenc@karitaszalapitvany.t-online.hu
T-02-280/2013
2016. 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:

2.

A programot indító megnevezése:

Főplébániai Karitász Alapítvány

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

03-0053-06
Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel
és azok hozzátartozóival való munkára
A résztvevők fejlesszék addiktológiai ismereteiket,
ismerjék meg az ellátórendszert, annak módszereit,
eszközeit.
családsegítés, idősek otthona, szenvedélybetegek
otthona, hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs
intézménye,
gondozási
központ,
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali
melegedő, időskorúak gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
2014. február 3., 2014. szeptember 1.
40 óra
5x8 óra
Kecskemét, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Budapest, Csongrád megye, Fejér megye, Heves
megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye,
Tolna megye
20 000 Ft
Molnár Ferenc, 76/415-466,
molnarferenc@karitaszalapitvany.t-online.hu
T-02-281/2013
2016. 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:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
3.

A programot indító megnevezése:

Krizment Mentálhigiénés Program Bt.

A program címe:
A program témája:

Konfliktuskezelést fejlesztő tréning
Az interperszonális kapcsolati és konfliktuskezelési,
megküzdési készségfejlesztés, különös tekintettel a
mentálhigiénés szemléletű kapcsolatteremtésre és
önreflexióra.
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
jegyzékben való megjelenés után
40 óra
40 óra, egy hónap alatt 6 alkalom
Miskolc, igény szerint, országos
20 000 Ft
Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079,
valyi.nagyibolya@chello.hu
S-04-020/2013
2016. 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:

BUDAPEST
4.

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

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Interdiszciplináris együttműködés a gyakorlatban
A tanulmányút szakmai programjai során az egymástól
tanulás
módszerére
építve,
a
résztvevők
megismerkednek az interdiszciplináris tevékenységet
végző szervezetek vezetőinek munkájával, az ID
tevékenységből
adódó
speciális
feladatokkal,
munkamódszerekkel.
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
20
közzétételt követően
4 nap
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
U-05-001/2013
2014. december 31.

5.

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:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
Átmeneti szálló szakembereinek szakmai fóruma
Átmeneti szálláson, hajléktalanellátásban dolgozó
szakemberek szakmai képzése, szakmai fórum
formájában.
hajléktalanok
otthona,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
családok átmeneti otthona
15
2014. március 31.
7 fórum
7x2 óra
Budapest, Pest megye
ingyenes
Preszl Éva, 70/389-1535, preszl@hotmail.com
M-05-005/2013
2014. december 31.

6.

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:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
Lakhatási szakmai műhely - hajléktalan személyek
reintegrálásának érdekében
Hajléktalan
emberek
lakhatási,
beilleszkedési
lehetőségeinek javítása. Szociális szakemberek képzése
a témában.
családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok otthona,
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, nappali melegedő,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgálat, családok
átmeneti otthona, egyéb: utcai gondozószolgálat
10
2014. március 3.
6 fórum
6x3 óra
Budapest, Pest megye
ingyenes
Szabó Edit Gabriella, 1/238-9573,
lakhatasiiroda@gmail.com
M-05-006/2013
2014. december 31.

7.

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:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
Addictus szakmai műhely - Szenvedélybeteg
hajléktalanok segítése
Szenvedélybeteg hajléktalanok szakszerű segítésének
kidolgozása, szakmai programok és fórumok szervezése
segítő szakemberek számára.
családsegítés,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, nappali melegedő,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona
15
2014. február
8 fórum
havonta
Budapest, Pest megye
ingyenes
Soós Mária, 1/260-1844, soosmarcsi@gmail.com
M-05-007/2013
2014. december 31.

8.

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:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
Szociális munka az Európai Unióban 2013-ban
Új ismeretek megszerzése, betekintés más országok
társadalmi struktúrájába.
családsegítés,
szenvedélybetegek
otthona,
hajléktalanok otthona, 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, családok átmeneti
otthona
15
2014. február
7 fórum
7x3 óra
Budapest
ingyenes
Fehér Boróka, 1/238-9575, leonardo@bmszki.hu
M-05-008/2013
2014. december 31.

9.

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:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
Foglalkoztatási szakmai műhely - Szociális munkások
ismereteinek bővítése a hajléktalan emberek
foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében
Hajléktalan személyek foglalkoztatása érdekében a jó
gyakorlatok megismerése, és az ügyfelek társadalmi
integrációjának elősegítése.
hajléktalanok
otthona,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs
intézménye,
nappali
melegedő,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti szállása
15
2014. március 27.
7 fórum
7x3 óra
Budapest
ingyenes
Keserű Zsolt, 1/238-9500, kezso8@yahoo.com
M-05-009/2013
2014. december 31.

10.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
Szakmai műhely a fogyatékos személyek aktív
munkaerő-piaci részvételének elősegítéséről
A műhelyek célja a fogyatékos emberek foglalkoztatási
módszereinek megismerése, továbbá a Lantegi-módszer
fejlesztése.
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek
otthona,
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona, egyéb: Lantegimódszert használó szakemberek számára
20
2014. február 13.
6 fórum
6 alkalom, napi 6 órában
Budapest
18 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
M-05-010/2013
2014. december 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 program indításának helyszíne:
Fizetendő díj
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar
Intézménykiváltással
a
fogyatékos
emberek
társadalmi befogadásáért
A közösségi szolgáltatások elterjesztéséért a szakmai
tanácskozás
a
közös
gondolkodásnak
és
tudástranszfernek ad fórumot.
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 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
5
2014. január 30.
1 nap, 8 előadás, 5 szekció, kerekasztal
Budapest
ingyenes
Dr. Radványi Katalin, 1/358-5500-5571,
radvanyi@barczi.elte.hu
K-05-011/2013
2014. december 31.

12.

A programot indító megnevezése:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

A program címe:

A demenciában szenvedők ellátásának aktuális
kérdései
A szakmai műhely keretében a résztvevőknek alkalma
nyílik a demenciával küzdő idősek ellátásával
kapcsolatos új törekvések megismerésére.
idősek otthona, idősek klubja, gondozási központ,
időskorúak gondozóháza
20
2014. március 11., április 15., május 13., június.,
szeptember 16., október 14.
6 alkalom
havonta
Budapest, Pest megye
ingyenes
Kecskés Andrea, 1/254-0101,
kecskes.andrea@pestiut.hu
M-05-011/2013
2014. 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:

13.

A programot indító megnevezése:

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

A program címe:

Kamaszok és fiatal felnőttek a gyermekvédelmi és
szociális ellátórendszerben. Országos Szakmai
Konferencia
A kamaszok és fiatal felnőttek gyermekvédelmi és
szociális ellátásának és fejlesztési feladatainak
számbavétele.
családsegítés, hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok
átmeneti
szállása,
gyermekjóléti
szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: utcai szociális
munka
9
2014. május 27-29.
13 előadás (8 szekció)
3 nap, 18 óra
Budapest
6 000 Ft
Both Éva, 1/323-2920,
both.eva@tegyesz.hu
K-05-012/2013
2014. 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:
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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
Befogadó szülők továbbképzése
A befogadó szülők ismereteinek aktualizálása,
számukra új ismeretek átadása, problémáikra a
lehetséges megoldási javaslatok megvitatása.
nevelőszülői hálózat
10
közzétételt követően
12 előadás
2 alkalommal 6 előadás
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
K-05-015/2013
2014. december 31.

15.

A programot indító megnevezése:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A program címe:

Képzés, tudás, támogatás - Együttműködés és
egymástól tanulás
A TÁMOP 5.4.10. projektben kifejlesztett kreditpontot
érő továbbképzési programok, a képzésekre történő
jelentkezés feltételei.
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:
társterületeken dolgozó szakemberek
5
2014. első negyedév
1 nap
5 előadás
Eger, Győr, Kecskemét, Szolnok, Tatabánya, Pécs,
Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg, Debrecen, Szeged,
Székesfehérvár, Kaposvár, Budapest, Baranya megye,
Bács-Kiskun megye, Győr-Moson-Sopron megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Komárom-Esztergom megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Zala megye
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6700, tamop5410@ncsszi.hu
K-05-016/2013
2014. 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:

16.

A programot indító megnevezése:

Lege Artis Tanácsadó és Oktató Bt.

A program címe:
A program témája:

Gyermekvédelmi/családi mediációs alapképzés
A mediáció elméleti alapjainak megismerése, hogy a
résztvevők képesek legyenek a konfliktusok békés
rendezésére.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona,
hajléktalanok otthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
egyéb: konfliktuskezelésben érintett szakemberek
30
2014. január 15., február 10., március 5.
30 óra
3x10 óra
Budapest, Tatabánya, Berettyóújfalu, Baranya megye,
Békés megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron
megye, Komárom-Esztegom megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, országos
65 000 Ft
Virágné Lovas Zsuzsanna, 1/212-6256,
lovas.zsuzsa@legeartis.hu
S-05-021/2013
2016. december 31.
OKM-4/288/209

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:

17.

A programot indító megnevezése:

Wesley János Lelkészképző Főiskola

A program címe:
A program témája:

Szupervízió szociális intézményben dolgozóknak
Szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a
munkavégzés hatékonyságának fejlesztése, a szakmai
tudatosság növelése és az átélt élmények, tapasztalatok
érzelmi feldolgozása.
családsegítés,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek
átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai betegek
lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30
igény szerint
30 óra
20x90 perc (10 alkalom, 10x3 óra)
Budapest, Kerepes, igény szerint, országos
35 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400/125, langajudit@wjlf.hu
S-05-023/2013
2016. 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:

18.

A programot indító megnevezése:

Topsec Informatikai és Oktatási Kft.

A program címe:
A program témája:

Családi döntéshozó fórum
A résztvevők problémamegoldási eszköztára bővül a
helyreállító technikák és a családi konferencia
eszközeivel.
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
30
2014. tavasz
30 óra
3x10 óra
Budapest, Gödöllő, Pest megye, országos
150 000 Ft
Mihályi Adrienn, 1/266-7600, info@topsec.hu
S-05-024/2013
2016. 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:

19.

A programot indító megnevezése:

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület

A program címe:

Interkulturális
kompetencia
és
szakmai
önismeretfejlesztés a migránsokkal dolgozó szociális
szakembereknek
Szociális szakemberek érzékenyítése, interkulturális
kompetenciájuk erősítése a migráns hátterű kliensekkel
folytatandó segítő munka hatékonyabbá tétele
érdekében.
házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai
betegek otthona, 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
30
2014. február, igény szerint
32 óra
2 hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 8 óra,
résztvevők igényeihez igazodva
Budapest, igény szerint, országos
63 000 Ft
Bognár Katalin, 1/322-1502,
katalin.bognar@menedek.hu
S-05-025/2013
2016. 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:

20.

A programot indító megnevezése:

Vakok Állami Intézete

A program címe:

Fogyatékos
emberek
krízishelyzetben
történő
támogatása
Fogyatékos embereket segítő szakemberek támogatása
érzelmileg megterhelő élethelyzetek professzionális
kezelésében.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona,
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon
30
2014. szeptember
30 óra
4x7,5 óra
Budapest
ingyenes
Virányi Árpád, 20/378-4755,
viranyi.arpad@vakokintezete.hu
S-05-026/2013
2016. 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:

21.

A programot indító megnevezése:

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület

A program címe:
A program témája:

Közvetítői képzés
A résztvevőkkel megismertetni az alternatív
vitarendezés családjába tartozó mediáció filozófiáját és
módszereit.
családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok 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
30
2014. február, június, október
60 óra
6 órás blokkok
Budapest, Kecskemét, Bács-Kiskun megye, Baranye
megye, országos
90 000 Ft
Dr. Herczog Mária, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu
S-05-027/2013
2016. december 31.
957/50/2013

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:

22.

A programot indító megnevezése:

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület

A program címe:
A program témája:

Facilitátorképzés - a jóvátételi eljárás levezetése
A résztvevőkkel megismertetni a helyreállító szemléletű
konfliktuskezelés filozófiáját, eszköztárát, módszereit.
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30
2014. április, május, november
30 óra
3x6 óra képzés, 2x6 óra konzultáció
Budapest, Kecskemét, Bács-Kiskun megye, Baranye
megye, országos
40 000 Ft
Kőműves Ágnes, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu
S-05-028/2013
2016. december 31.
82/185/2012

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 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:

23.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Modern vezetői ismeretek interprofesszionális
szemlélettel
Szervezeti stratégiák és hatékonyságfejlesztés, miként
lehet valódi fejlesztéseket, változásokat létrehozni a
szervezetekben.
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-031/2013
2016. december 31.

24.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Interdiszciplináris vezetői tevékenységhez szükséges
vezetői készségek, kompetenciák fejlesztése
A
szakmaközi
együttműködést
megvalósító
szervezeteket irányító vezetők számára , vezetői stílusok
megismerése, készségfejlesztés, ismeretek, gyakorlat
megszerzésével, hatékonyság növelése 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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-032/2013
2016. december 31.

25.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Együttműködési
stratégiák
a
szakmaközi
együttműködésen alapuló munkára fókuszálva
A csoport összetartás fejlesztése, a csoportmunka
hatékonyságának növeléséhez vezetői kompetenciák
fejlesztése és ismeretek bővítése
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-033/2013
2016. december 31.

26.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Asszertív kommunikációs és más kommunikációs
stratégiák és stílusok fejlesztése interprofesszionális
szemlélettel
A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel a
kommunikáció tudományának alapjait, tudatosítani a
kommunikáció
interaktív
hatásait,
befolyásoló
tényezőit.
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-034/2013
2016. december 31.

27.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Időgazdálkodás, delegálás és stresszmenedzsment,
szakmaközi feladatok megosztása
A résztvevők a tanfolyam alatt hatékony időtervezési
módszereket, eszközöket ismerjenek meg, használatukat
begyakorolják. Az időgazdálkodás mellett a másik fő
téma, a mindennapi stressz és stresszkezelés.
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-035/2013
2016. december 31.

28.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Vezetői önismeret
A sikeres vezetés titka, hogy a vezető önmaga megfelelő
magabiztossággal és önismerettel rendelkezik. A
készségfejlesztés célja, hogy kinek-kinek megtaláljuk a
fejlesztendő területét, és keressünk rá válaszokat.
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-036/2013
2016. december 31.

29.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Előadói és prezentációs kompetenciák fejlesztése a
szakmaközi együttműködés szempontjaira fókuszálva
A képzésen, a meggyőző beszéd, a szónoki képességek,
fejlesztése mellett a prezentációk elemzésében való
jártasság elérése is megvalósul, amelyek segítségével a
résztvevők képessé válnak a hatékony prezentációra és
képesek lesznek tanulni saját és mások előadásainak
tapasztalatából.
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-037/2013
2016. december 31.

30.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Problémamegoldói készségek fejlesztése- különös
figyelemmel az interdiszciplináris tevékenységet
folytató intézmények speciális kihívásaira.
A részvevők kis csoportokra osztva problémamegoldó
helyzetekben és szituációs játékokban vesznek részt, a
kreatívi tás és a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése 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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-038/2013
2016. december 31.

31.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Projektmenedzsment
kultúrafejlesztés
az
interdiszciplináris
tevékenységet
folytató
intézményekben.
A stratégiai szintű projektmenedzsment megismerésével
résztvevők a szervezeti célrendszer, az erőforrások
felhasználásának
optimalizálásával
a
vezetés
eredményességének növelésére vállnak képessé.
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
közzétételt követően
30 óra
3 nap, naponta 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
S-05-039/2013
2016. december 31.

32.

A programot indító megnevezése:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

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

00835-2012
Játékszervező képzés
Hátrányos
helyzetű
gyermekekkel
foglalkozó
szakemberek és önkéntesek felkészítése a gyermekekkel
való foglalkozásra.
családsegítés, gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai
betegek
nappali
intézménye,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat,
egyéb:
játékszervező képzés, GYEP-programok, "Biztos
kezdet" gyermekházak, közösségi házak
30
igény szerint
30 óra
egy hónap alatt 5x6 óra
Budapest, Miskolc, Pécs, országos
25 000 Ft
Lőrincz Norbert, 30/632-4428,
lorincz.norbert@maltai.hu
T-05-282/2013
2016. 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:

33.

A programot indító megnevezése:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

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

00835-2012
Jelenlét - telepi segítő programok képzés
A résztvevők megismerjék a telepi munka alapjait,
képesek legyenek a telepeken való szociális munka
végzésére.
házi segítségnyújtás, családsegítés, gondozási központ,
fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: Jelenlét - telepi segítő
programok,
Jelenlét
típusú
programok,
teleprehabilitációs programok
40
igény szerint
30 óra
egy hónap alatt 5 alkalom, változó óraszámban
Budapest, Miskolc, Pécs, országos
25 000 Ft
Lőrincz Norbert, 30/632-4428,
lorincz.norbert@maltai.hu
T-05-283/2013
2016. 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:

34.

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:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
01-1031-04
"Határmezsgyék", avagy a szociális segítők
kompetenciahatárai, feladatai és együttműködési
kötelezettségei az egészségügyi ellátásra szoruló
hajléktalan emberek intézményi ellátásában.
Szociális
segítők
felkészítése
egészségügyi
problémákkal küzdő hajléktalan emberek ellátására.
családsegítés,
fogyatékos
személyek
otthona,
hajléktalanok
otthona,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona,
gyermekotthon
40
2014. március 1., 2015. március 1., 2016. március 1.
32 óra
5 nap, 4/6/6/8/8 óra
Budapest, Pest megye
15 000 Ft
Vida Judith, 1/238-9525, vida.judith@bmszki.hu
T-05-286/2013
2016. december 31.

35.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
A komplex szükségletfelmérés módszere és gyakorlata
Komplex támogatási szükségletmegőrző eszköz,
szükségletmérés
elméletének
és
gyakorlatának
megismertetése. Felmérők képzése.
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
40
2014. április, október
30 óra
2 elméleti képzési nap, 1 nap gyakorlat, 1 vizsganap
Budapest, országos
50 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
T-05-287/2013
2016. december 31.

36.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
Képzők képzése - Oktatók felkészítése sz Európai
Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő
továbbképzéshez kapcsolódóan
Az Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére
felkészítő képzésünk oktatóinak kiképzése, felkészítése.
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
40
2014. február, október, igény szerint
30 óra
3 (2+1 nap bontásban) + 1 vizsganap
Budapest, országos
50 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
T-05-288/2013
2016. december 31.

37.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
"Enyém a testem" - Tanfolyam az értelmi sérült
felnőttek részére készült szexuális önvédelmi program
oktatóinak képzésére
A képzés az "Enyém a testem" a szexuális visszaélések
megelőzését
segítő
program
oktatására
és
használatának bevezetésére készíti fel a leendő
trénereket.
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek
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, gyermekotthon
40
2014. március, igény szerint
35 óra
2 napos blokkok
Budapest, országos
50 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
T-05-289/2013
2016. december 31.

38.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
Lantegi - Új munkaképesség-felmérő módszer a
megváltozott
munkaképességű
emberek
foglalkoztatása érdekében
A tanfolyam célja bemutatni a Lantegi-módszertant,
személyi és munkaköri profilok mérését, elemzését.
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek
otthona,
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos
személyek
lakóotthona,
egyéb:
megváltozott
munkaképességű
személyek
munkaképesség-felmérése
40
2014. március, október, igény szerint
60 óra
2 nap elmélet, 3 nap gyakorlat, 2 nap elmélet
Budapest, országos
76 200 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
T-05-290/2013
2016. december 31.

39.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
Támogatott döntéshozatal
A támogatottt döntéshozatal elvének érvényesítése a
gyakorlatban, a vonatkozó hazai és nemzetközi
jogszabályoknak megfelelően.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona,
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek
otthona,
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, 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, egyéb: támogató szolgálat
30
2014. március, szeptember
30 óra
2 napos blokkok
Budapest, országos
40 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
T-05-291/2013
2016. december 31.

40.

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:

Kézenfogva
Összefogás
a
Fogyatékosokért
Alapítvány
01-0899-04
Fogyatékos személyeket foglalkoztató szervezetek
komplex
fejlesztésének
támogatását
biztosító
tanácsadók képzése
A képzés célja a fogyatékos személyeket foglalkoztató
szervezetek fejlesztésére való felkészítése, gyakorlati
tapasztalatok átadása.
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek
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, egyéb: fogyatékos
személyeket foglalkoztató szervezetek
30
2014. március, október
64 óra
8 alkalom, napi 8 tanóra keretében, 3+2+3 napos
blokkokban, 1 ill. kéthetente
Budapest, országos
80 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 061/215-5213,
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
T-05-292/2013
2016. december 31.

41.

A programot indító megnevezése:

Vakok Állami Intézete

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

00698-2011
Fogyatékos személyek családtagjainak támogatása
A résztvevők elmélyítik tudásukat a fogyatékos
személyek
hozzátartozóinak
professzionális
segítésében.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona,
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat
40
2014. szeptember
40 óra
havonta 1 nap (5x8 óra)
Budapest
ingyenes
Virányi Árpád, 20/378-4755,
viranyi.arpad@vakokintezete.hu
T-05-293/2013
2016. 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:

42.

A programot indító megnevezése:

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület

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

01-0360-06
A gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése
A résztvevőkkel megismertetni a bántalmazás formáit,
tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre.
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
32
2014. március, május, szeptember
32 óra
4x8 óra
Budapest, Kecskemét, Bács-Kiskun megye, Baranye
megye, országos
40 000 Ft
Dr. Herczog Mária, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu
T-05-294/2013
2016. 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:

43.

A programot indító megnevezése:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

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

01-0073-04
Utcai szociális koordinátor, utcai szociális gondozó
Az utcai szociális munkához és az utcai szociális
gondozáshoz szükséges képességek és készségek
fejlesztése.
családsegítés, 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,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása
40
igény szerint
60 óra
két hónap alatt, 5 nap elmélet, 3 nap gyakorlat
Budapest, országos
60 000 Ft
Kun István, 1/237-6736, istvan.kun@ncsszi.hu
T-05-296/2013
2016. 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:

44.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Helyettes szülők képzése I.
Felkészíteni a befogadó szülőket a gyermek
befogadására. Kifejezett célja a helyettes szülők
felkészítése a vérszerinti családba való visszahelyezés
segítésére.
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-299/2013
2016. december 31.

45.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Helyettes szülők képzése II.
Felkészíteni a befogadó szülőket a gyermek
befogadására. Kifejezett célja a helyettes szülők
felkészítése a vérszerinti családba való visszahelyezés
segítésére.
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-300/2013
2016. december 31.

46.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Helyettes szülők képzése III.
Felkészíteni a befogadó szülőket a gyermek
befogadására. Kifejezett célja a helyettes szülők
felkészítése a vérszerinti családba való visszahelyezés
segítésére.
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-301/2013
2016. december 31.

47.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Helyettes szülők képzése IV.
Felkészíteni a befogadó szülőket a gyermek
befogadására. Kifejezett célja a helyettes szülők
felkészítése a vérszerinti családba való visszahelyezés
segítésére.
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-302/2013
2016. december 31.

48.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése I.
A gyermekvédelmi gyámok munkája hatékonyságának
növelése érdelében figyelemmel kísérni az aktuális
törvényi
változásokat,
valamint
a
szakmai
tapasztalatok
tükrében
fejleszteni
esetkezelési
készségeiket.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-303/2013
2016. december 31.

49.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése II.
A gyermekvédelmi gyámok munkája hatékonyságának
növelése érdelében figyelemmel kísérni az aktuális
törvényi
változásokat,
valamint
a
szakmai
tapasztalatok
tükrében
fejleszteni
esetkezelési
készségeiket.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-304/2013
2016. december 31.

50.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése III.
A gyermekvédelmi gyámok munkája hatékonyságának
növelése érdelében figyelemmel kísérni az aktuális
törvényi
változásokat,
valamint
a
szakmai
tapasztalatok
tükrében
fejleszteni
esetkezelési
készségeiket.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-305/2013
2016. december 31.

51.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos nevelőszülők képzése I.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba került
különleges és speciális ellátási igényű gyermekek
ellátására, gondozására és nevelésére.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-306/2013
2016. december 31.

52.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos nevelőszülők képzése II.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba került
különleges és speciális ellátási igényű gyermekek
ellátására, gondozására és nevelésére.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-307/2013
2016. december 31.

53.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos nevelőszülők képzése III.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba került
különleges és speciális ellátási igényű gyermekek
ellátására, gondozására és nevelésére.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-308/2013
2016. december 31.

54.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos nevelőszülők képzése IV.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba került
különleges és speciális ellátási igényű gyermekek
ellátására, gondozására és nevelésére.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-309/2013
2016. december 31.

55.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Befogadó szülőket segítő szakemberek képzési
programja I.
A szakemberek a képzést elvégezve legyenek képesek a
befogadó szülőkkel való munkájuk során egyéni
élethelyzeteikre ráhangolódni, szakszerű tanácsadói
munkát végezni.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-310/2013
2016. december 31.

56.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Befogadó szülőket segítő szakemberek képzési
programja II.
A szakemberek a képzést elvégezve legyenek képesek a
befogadó szülőkkel való munkájuk során egyéni
élethelyzeteikre ráhangolódni, szakszerű tanácsadói
munkát végezni.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-311/2013
2016. december 31.

57.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Befogadó szülőket segítő szakemberek képzési
programja III.
A szakemberek a képzést elvégezve legyenek képesek a
befogadó szülőkkel való munkájuk során egyéni
élethelyzeteikre ráhangolódni, szakszerű tanácsadói
munkát végezni.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-312/2013
2016. december 31.

58.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Befogadó szülőket segítő szakemberek képzési
programja IV.
A szakemberek a képzést elvégezve legyenek képesek a
befogadó szülőkkel való munkájuk során egyéni
élethelyzeteikre ráhangolódni, szakszerű tanácsadói
munkát végezni.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
50
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-313/2013
2016. december 31.

59.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
A
befogadó
szülőket
segítő
szakemberek
továbbképzése
A befogadó szülőket segítő szakemberek szakmai
ismereteinek és készségeinek bővítése, hatékony
továbbfejlesztése.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30
közzétételt követően
30 óra
3 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-314/2013
2016. december 31.

60.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő és Vezetési
Tanácsadó Kft.
01-0263-07
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok továbbképzése
A gyermekvédelmi gyámok munkája hatékonyságának
növelése érdelében figyelemmel kísérni az aktuális
törvényi
változásokat,
valamint
a
szakmai
tapasztalatok
tükrében
fejleszteni
esetkezelési
készségeiket.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30
közzétételt követően
30 óra
3 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-315/2013
2016. december 31.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
61.

A programot indító megnevezése:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

08-0058-06
Gerontológiai alapismeretek segítő szakemberek
számára
Az oktató az idősödést, az öregkort társadalmi,
egészségügyi megközelítésből, gerontopszichológiai
szempontból a középpontba állítja.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona, hajléktalanok otthona, 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
40
2014 január, 2014. március, 2014. április
40 óra
5 alkalom, napi 8 óra
Győr, Győr-Moson-Sopron megye, Szombathely, Vas
megye, Zalaegerszeg, Zala megye
17 500 Ft
Kissné Teklovics Gabriella, 96/314-322,
kissne.gabriella@eeszi.hu
T-08-277/2013
2016. 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:

62.

A programot indító megnevezése:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

08-0058-06
A demenciában szenvedők teljes körű és személyre
szabott ellátásának követelményei a személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
szolgáltatások
igénybevétele során
A demencia kórképére jellemző sajátosságokat a
holisztikus szemléletmód jegyében mutatja be, a biopszicho-szociális készségek mellé a szociális
szolgáltatások eszközeit rendeli.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona, hajléktalanok otthona, 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
40
2014. január, március, április
40 óra
5 alkalom, napi 8 óra
Győr, Győr-Moson-Sopron megye, Szombathely, Vas
megye, Zalaegerszeg, Zala megye
17 500 Ft
Kissné Teklovics Gabriella, 96/314-322,
kissne.gabriella@eeszi.hu
T-08-278/2013
2016. 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:

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
63.

A programot indító megnevezése:

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

A program címe:
A program témája:

Egyenlő esélyű hozzáférés lélektani összetevői
A résztvevők megismertetése a fogyatékos személyek
maradéktalan elfogadását ösztönző szemléletmóddal.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35
igény szerint
66 óra
11 alkalom, 6 óra/alkalom
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
60 000 Ft
Nemesné Bacsadi Katalin, 52/492-757,
iroda@forrasegyesulet.hu
S-09-030/2013
2016. 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:

HEVES MEGYE
64.

A programot indító megnevezése:

Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület

A program címe:

Művészeti
foglalkoztatás
az
esélyegyenlőség
szolgálatában
Szociális alap és szakosított ellátásban dolgozó
szakemberek
művészetterápiás
eszköztárával
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek frissítése,
bővítése.
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona,
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai
és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai
betegek
lakóotthona,
fogyatékos
személyek
lakóotthona
10
2014. február, március, szeptember
6 fórum
Budapest, Eger, Szekszárd, országos
20 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/530-598, msmme@t-online.hu
M-10-004/2013
2014. december 31.

A program témája:

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:

65.

A programot indító megnevezése:

Godó János

A program címe:
A program témája:

Teamszupervízió
Szociális munkaközösségekben dolgozó szakemberek
együttműködésének javítása és a hivatásbeli
kompetenciájuk
fejlesztése
a
team-szupervízió
módszerével.
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
igény szerint
30 óra
8 vagy 15 alkalom, kétheti vagy havi rendszerességgel
igény szerint, országos
40 000 Ft
Godó János, 30/903-9600, godojanos.eh@gmail.com
S-10-019/2013
2016. 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
66.

A programot indító megnevezése:

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

A program címe:

Health art therapy alkalmazásának lehetőségei a
fogyatékkal élők szocioterápiás foglalkoztatásában
Megismertetni a gyógyító terápia alkalmazásának
lehetőségeit a fogyatékkal élők szocioterápiás
foglalkoztatásában.
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali
intézménye, fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos
személyek lakóotthona
5
2014. március 7.
1 nap
6 előadás
Szigethalom, Pest megye
6 000 Ft
Dr. Kővári Gábor Róbertné, 24/404-573,
info@szeni.hu
K-14-013/2013
2014. 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:

67.

A programot indító megnevezése:

FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány

A program címe:
A program témája:

Bentlakásos szociális intézmények higiéniája
A bentlakásos szociális intézmények dolgozói számára
ad kibővített ismereteket a jó higiénés szemlélet
elsajátításához.
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek
otthona
40
2014. április, október
40 óra
4x10 óra
Pécel, Pest megye
35 000 Ft
Apróné Orosz Margit, 28/454-076, ese@vnet.hu
T-14-279/2013
2016. 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:

SOMOGY MEGYE
68.

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:

Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a
Gyermekekért
Az érzelmi intelligencia fejlesztése
A személyes gondoskodás területén dolgozók érzelmi
intelligenciájának, a társasviselkedés hatékonyságának
a növelése.
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek
otthona, fogyatékos személyek otthona, gyermekjóléti
szolgálat, családi napközi, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
30
igény szerint
30 óra
Hat alkalom, napi 5 óra
igény szerint, országos
25 000 Ft
Simor Péter, 20/977-5174, losze@freemail.hu
S-15-029/2013
2016. december 31.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
69.

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:

Tiszavasvári
Szociális-,
Gyermekjóléti
és
Egészségügyi Szolgáltató Központ
"Segítők segítése" - Fogyatékos és idős személyekkel
foglalkozó szakemberek szakmai ismereteinek
megújítása, bővítése
Elméleti alapokat figyelembe véve a gyakorlatban
alkalmazható
kompetenciák
megszerzésének
elősegítése, innovatív alkalmazások bemutatása.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, idősek klubja, gondozási központ,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családok átmeneti
otthona,
egyéb:
járóbeteg-szakellátás,
védőnői
szolgálat, fogröntgen
5
2014. február
1 nap
8 előadás , 6x20, 2x30 perc
Tiszavasvári, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
országos
5000 Ft (Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgáltató Központ dolgozói részére
ingyenes)
Dóka Tünde, 42/520-002, doka.tunde01@gmail.com
K-16-010/2013
2014. december 31.

70.

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:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete
Komplex
kompetenciafejlesztés
a
fogyatékos
személyekkel foglalkozó szociális és gyermekvédelmi
szakemberek számára
Nem rutinszerűen jelentkező problémákra is hatékony
megoldási módok a segítők számára.
családsegítés,
fogyatékos
személyek
otthona,
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: támogató
szolgálatok
25
2014. február, 2014. március
25 óra
4 egymást követő nap, 6+6+7+6 óra
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
ingyenes
Szarkáné Kövi Márta, 42/504-640,
szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu
S-16-022/2013
2016. december 31.

