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 2014. II. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.
A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A
megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek
megfelelően szervezhetők.

BARANYA MEGYE
1. A 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:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Gyermekvédelem Romániában - Székelyföldön
Közvetlen tapasztalatszerzés a székelyföldi
állami és egyházi fenntartású gyermekvédelmi
rendszer felépítéséről és módszereiről.
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
20
2014. III. negyedév
5 nap (utazással 7 nap)
napi 8 óra
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság, Hargita megye, Csíkszereda,
Szabadság tér 5.; Csíksomlyó - Szent István
Gyermekvédelmi Központ, Hargita megye,
Csíksomlyó, Szék u. 152.
1000 Ft/nap étkezés, szállás + utazási költség
Dr. Bogács Ernő, 72/226-128,
e.bogacs@gmail.com
U-01-001/2014
2015. június 30.

2.

A programot indító megnevezése:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

A program címe:
A program témája:

Nevelőszülői ellátás gyakorlati aktualitásai
Aktualitásokra koncentráló együttgondolkodás
a nevelőszülői ellátást közvetve vagy közvetlenül
érintő intézmények részvételével.
nevelőszülői hálózat
20
2014. szeptember 22.
6 fórum
szeptembertől márciusig havi 1 alkalom
Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 1081
Budapest, Alföldi u. 9-13.
6.000 Ft
Schmidtné Solymosi Éva, 72/518-304,
nszmpecs@gmail.com
M-01-001/2014
2015. 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:

BÁCS-KISKUN MEGYE
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:

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
03-0067-05
Tanyasegítők - A falu- és tanyagondnoki
munkáról szociális területen dolgozóknak
A falu- és tanyagondnokok munkájának
megismertetése a szociális szakma más
területén dolgozóival.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, fogyatékos személyek otthona,
idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye,
időskorúak
gondozóháza,
gyermekjóléti szolgálat
35
2014. szeptember
40 óra
5 héten keresztül heti 1 alkalom, napi 7 óra, 6.
alkalom 5 óra
Kecskemét, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Pest megye
40.000 Ft
Csörszné Zelenák Katalin, 76/507-543,
mnefalu@t-online.hu
T-02-007/2014
2017. június 30.

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

Humán Tréning Központ (Labáth Ferencné
egyéni vállalkozó)
00360-2013
Födelek és utak a családvédelemben és
családgondozásban
Hagyományos és új keretekben megvalósuló
szakmai
kooperáció
fejlesztése
a
családvédelemben és családgondozásban.
családsegítés, gondozási központ, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
30
a továbbképzési jegyzék megjelenését követően
30 óra
1 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 5 óra,
igény szerint
Bács-Kiskun megye, Budapest, Csongrád
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, igény
szerint
30.000 Ft-40.000 Ft
Labáth Ferencné, 20/491-5569,
labathne@humantrening.eu
T-02-008/2014
2017. június 30.

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:

Humán Tréning Központ (Labáth Ferencné
egyéni vállalkozó)
Éned a forrás - segítő hivatásúak kiégést
megelőző tréningje
Segítők
énhatékonyságának
növelése,
kiégésének elkerülése, csökkentése.
családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok
otthona, idősek klubja, gondozási központ,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti
otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30
a továbbképzési jegyzék megjelenését követően
30 óra
hetente 6 óra, 5 alkalommal, igény szerint
Budapest, Bács-Kiskun megye, Csongrád
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, igény
szerint
30.000 Ft-40.000 Ft
Labáth Ferencné, 20/491-5569,
labathne@humantrening.eu
S-02-013/2014
2017. június 30.

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:

Humán Tréning Központ (Labáth Ferencné
egyéni vállalkozó)
Szupervízió - a foglalkozásközpontú önismeret
Személyes gondoskodást végzők egymásra
hangolt csoportos szupervíziója.
családsegítés, idősek otthona, idősek klubja,
gondozási központ, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti
otthona,
családok
átmeneti
otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
30
a továbbképzési jegyzék megjelenését követően
30 óra
2-3 hetente, alkalmanként 3 óra, 10 alkalom,
igény szerint
Budapest, Bács-Kiskun megye, Csongrád
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, igény
szerint
30.000 Ft-40.000 Ft
Labáth Ferencné, 20/491-5569,
labathne@humantrening.eu
S-02-014/2014
2017. június 30.

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:

Humán Tréning Központ (Labáth Ferencné
egyéni vállalkozó)
Falak helyett hidak - asszertív tréning a
szociális szférában
Asszertív kommunikációs készségfejlesztés a
segítő kapcsolatokhoz.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona, hajléktalanok otthona, idősek klubja,
gondozási központ, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde,
családi
napközi,
házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
30
a továbbképzési jegyzék megjelenését követően
30 óra
hetente, alkalmanként 5 óra, 6 alkalom, igény
szerint
Budapest, Bács-Kiskun megye, Csongrád
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, igény
szerint
30.000 Ft-40.000 Ft
Labáth Ferencné, 20/491-5569,
labathne@humantrening.eu
S-02-015/2014
2017. június 30.

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és
Falugondnokok Egyesülete
KözÉPen - Együtt többek lehetünk!
A szakemberek felkészítése a kliensek kapcsolati
hálójának bővítésére a csoportos közösségi
munka eszközeivel.
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
otthona,
nappali
melegedő,
időskorúak
gondozóháza, gyermekjóléti szolgálat, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
egyéb: falugondnok
20
megfelelő számú jelentkező esetén
7 fórum
távoktatás, országos
9.000 Ft
Lippai Szabolcsné, 20/496-1174,
bazfalu@chello.hu
M-04-002/2014
2015. június 30.

BUDAPEST
9. 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
01-1013-04
Interjútechnikák
A tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben
dolgozók megismerjenek és a gyakorlatban
kipróbálhassanak különböző interjús formákat,
melyek nem részei a felsőoktatási képzési
rendszernek.
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, fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek
nappali
intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali
melegedő,
pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, családok
átmeneti otthona
40
2014. szeptember
57 óra
12 alkalom, alkalmanként 4-6 óra, összesen 3
hónap alatt
Budapest
30.000 Ft
Breitner Péter, 1/238-9529,
breitner.peter@bmszki.hu
T-05-006/2014
2017. június 30.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés az átmenetileg
hajléktalanná váltak társadalmi befogadása
érdekében
(Interdiszciplináris
szemléletű
továbbképzés 1.)
Az átmenetileg hajléktalanná vált kliensek
ellátásában dolgozók felkészítése a szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
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: utcai
szociális munka
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-009/2014
2017. június 30.

11. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a tartósan hajlék
nélküliek életminőség-javítása érdekében
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés 2.)
A tartósan hajlék nélkülivé vált kliensek
bentlakásos intézményi ellátásában dolgozók
felkészítése a szakmaközi együttműködésben
való részvételre.
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
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-010/2014
2017. június 30.

12. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi
együttműködés
a
szenvedélybetegek és a mentálisan sérültek
életminőségének
javításáért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés 3.)
A szenvedélybetegek és a mentálisan sérült
kliensek bentlakásos intézményi ellátásában
dolgozók
felkészítése
a
szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
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:
közösségi ellátás
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-011/2014
2017. június 30.

13. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi
együttműködés
a
szenvedélybetegek és a mentálisan sérültek
aktivizálásáért (Interdiszciplináris szemléletű
továbbképzés 4.)
Az otthonukban élő szenvedélybetegek és
mentálisan sérült kliensek gondozásában
dolgozók
felkészítése
a
szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
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:
közösségi ellátás
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-012/2014
2017. június 30.

14. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés az autisták
életminőségének
javításáért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés 5.)
Az autista személyek ellátásában dolgozók
felkészítése a szakmaközi együttműködésben
való részvételre.
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:
támogató szolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-013/2014
2017. június 30.

15. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés az enyhe fokú
fogyatékkal élők aktivizálása és társadalmi
befogadása érdekében (Interdiszciplináris
szemléletű továbbképzés 6.)
Az enyhe fokú fogyatékkal élők ellátásában
dolgozók
felkészítése
a
szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
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:
támogató szolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-014/2014
2017. június 30.

16. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a középsúlyos
fogyatékossággal
élők
aktivizálása
és
életminőségének
javítása
érdekében
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés 7.)
A középsúlyos fogyatékossággal élő személyek
ellátásában dolgozók felkészítése a szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
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:
támogató szolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-015/2014
2017. június 30.

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:

Corporate Values Szervezetfejlesztő
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a súlyosan,
halmozottan
fogyatékos
személyek
életminőségének
javítása
érdekében
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés 8.)
A súlyosan, halmozottan sérült személyek
ellátásában dolgozók felkészítése a szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
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:
támogató szolgáltatás
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-016/2014
2017. június 30.

18. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a demenciával
küzdő idősek életminőségének javításáért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés 9.)
Az otthonukban élő, demenciával küzdő idős
kliensek gondozását végző dolgozók felkészítése
a
szakmaközi
együttműködésben
való
részvételre.
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
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-017/2014
2017. június 30.

19. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés az intézményekben
élő idősek életminőségének javításáért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés
10.)
Az idősek bentlakásos intézményi ellátásában
dolgozók
felkészítése
a
szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek
otthona,
fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye,
fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye,
időskorúak
gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde,
családi
napközi,
házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-018/2014
2017. június 30.

20. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés az otthonukban
élő
idős
emberek
aktivizálásáért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés
11.)
Az
otthonukban élő idősek gondozásában
közreműködő szakemberek felkészítése a
szakmaközi együttműködésben való részvételre.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek
otthona,
fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye,
fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye,
időskorúak
gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde,
családi
napközi,
házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-019/2014
2017. június 30.

21. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmai együttműködés a bűnelkövetők
társadalmi befogadásáért és aktivizálásáért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés
12.)
A
bűnelkövetők
gondozásában
és
támogatásában közreműködő szakemberek
felkészítése a szakmaközi együttműködésben
való részvételre.
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
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-020/2014
2017. június 30.

22. 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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a kisgyermekes,
sokproblémás
családok
társadalmi
befogadásáért (Interdiszciplináris szemléletű
továbbképzés 13.)
A hátrányos helyzetű, kisgyermekes családok
gondozásában
közreműködő
szakemberek
felkészítése a szakmaközi együttműködésben
való részvételre.
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
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-021/2014
2017. június 30.

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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a deviáns fiatalok
társadalmi
beilleszkedéséért
(Interdiszciplináris szemléletű továbbképzés
14.)
A deviáns fiatalok ellátásában közreműködő
szakemberek
felkészítése
a
szakmaközi
együttműködésben való részvételre.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, 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, gondozási központ,
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, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-022/2014
2017. június 30.

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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi együttműködés a veszélyeztetett és
védelembe vett gyermekek életminőségének
javításáért
(Interdiszciplináris
szemléletű
továbbképzés 15.)
A veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek
gondozásában
közreműködő
szakemberek
felkészítése a szakmaközi együttműködésben
való részvételre.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, 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, gondozási központ,
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, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-023/2014
2017. június 30.

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
Vezetési Tanácsadó Kft.
01-0263-07

és

Szakmaközi
együttműködés
a
romák
társadalmi integrációjáért (Interdiszciplináris
szemléletű továbbképzés 16.)
A hátrányos helyzetű roma célcsoport
gondozását végző szakemberek felkészítése a
szakmaközi együttműködésben való részvételre.
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
40
közzétételt követően
50 óra
10 óra távoktatás, 4x10 kontakt óra (4
munkanap)
igény szerint, országos
ingyenes
Németh Gergely Tibor, 1/787-5947,
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
T-05-024/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-025/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-026/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-027/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-028/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-029/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-030/2014
2017. június 30.

32. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-031/2014
2017. június 30.

33. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-032/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására I.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba
került különleges és speciális ellátási igényű
gyermekek
ellátására,
gondozására
és
nevelésére.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-033/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására II.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba
került különleges és speciális ellátási igényű
gyermekek
ellátására,
gondozására
és
nevelésére.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-034/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására III.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba
került különleges és speciális ellátási igényű
gyermekek
ellátására,
gondozására
és
nevelésére.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-035/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására IV.
Fekészíteni a nevelőszülőket a családjukba
került különleges és speciális ellátási igényű
gyermekek
ellátására,
gondozására
és
nevelésére.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-036/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése
I.
A
gyermekvédelmi
gyámok
munkája
hatékonyságának
növelése
érdekében
figyelemmel kísérni az aktuális törvényi
változásokat, valamint a szakmai tapasztalatok
tükrében fejleszteni esetkezelési készségeiket.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-037/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése
II.
A
gyermekvédelmi
gyámok
munkája
hatékonyságának
növelése
érdekében
figyelemmel kísérni az aktuális törvényi
változásokat, valamint a szakmai tapasztalatok
tükrében fejleszteni esetkezelési készségeiket.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-038/2014
2017. június 30.

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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése
III.
A
gyermekvédelmi
gyámok
munkája
hatékonyságának
növelése
érdekében
figyelemmel kísérni az aktuális törvényi
változásokat, valamint a szakmai tapasztalatok
tükrében fejleszteni esetkezelési készségeiket.
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40
közzétételt követően
50 óra
5 alkalommal 10 óra
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-039/2014
2017. június 30.

41. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
01-0073-04
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
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
T-05-040/2014
2017. június 30.

42. 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:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit
Kft.)
Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó
szakemberek személyiségfejlesztő tréningje
Személyiséget erősítő önismereti, stresszoldó
technikák és pozitív megerősítés szemléletének
elsajátítása.
házi segítségnyújtás, 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
35
2014 júniusában és ezt követően negyedévente
36 óra
havonta 2, összesen 6 alkalom, alkalmanként 6
óra
Budapest, Bakonyoszlop, igény szerint,
országos
65.000 Ft
Szabó Gabriella, 30/678-0292,
szabo.gabi@fszk.hu
S-05-004/2014
2017. június 30.

43. 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:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit
Kft.)
Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó
szakemberek kommunikációs tréningje
Kommunikációs attitűd és eszköztár kialakítása
a konfliktusok, a stressz és a szakmai kiégés
megelőzésére fókuszálva.
házi segítségnyújtás, 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
30
2014 júniusában és ezt követően negyedévente
30 óra
havi 2 alkalom +1, összesen 5 alkalom,
alkalmanként 6 óra
Budapest, Bakonyoszlop, igény szerint,
országos
55.000 Ft
Szabó Gabriella, 30/678-0292,
szabo.gabi@fszk.hu
S-05-005/2014
2017. június 30.

44. 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:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit
Kft.)
Fogyatékos
emberek
ellátásában,
integrációjában
dolgozó
szakemberek
szupervíziója
A szakmai személyiség és kompetencia
megerősítése, a tapasztalati tudás önreflektív
módjának kialakítása.
házi segítségnyújtás, 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, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő,
nevelőszülői
hálózat,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
32
2014 júniusában és ezt követően negyedévente
32 óra
havonta 2 alkalom, kétheti rendszerességgel, 8
alkalom x 4 óra
Budapest, Bakonyoszlop, igény szerint,
országos
65.000 Ft
Szabó Gabriella, 30/678-0292,
szabo.gabi@fszk.hu
S-05-006/2014
2017. június 30.

45. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-016/2014
2017. június 30.

46. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interdiszciplináris vezetői tevékenységhez
szükséges vezetői készségek, kompetenciák
fejlesztése
A szakmaközi együttműködést megvalósító
szervezeteket irányító vezetők számára vezetői
stílusok
megismerése,
készségfejlesztés,
ismeretek,
gyakorlat
megszerzésével,
a
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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-017/2014
2017. június 30.

47. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Együttműködési stratégiák a szakmaközi
együttműködésen alapuló munkára fókuszálva
A
csoportösszetartás
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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-018/2014
2017. június 30.

48. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-019/2014
2017. június 30.

49. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Időgazdálkodás, delegálás, motiváció és
stresszmenedzsment, szakmaközi feladatok
megosztása
A résztvevők a tanfolyam alatt hatékony
időtervezési módszereket, eszközöket ismerjenek
meg, használatukat begyakorolják. Mindennapi
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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-020/2014
2017. június 30.

50. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Vezetői önismeret
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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-021/2014
2017. június 30.

51. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
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.
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: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-022/2014
2017. június 30.

52. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Problémamegoldói készségek fejlesztése különös figyelemmel az interdiszciplináris
tevékenységet folytató intézmények speciális
kihívásaira
A
résztvevők
kis
csoportokra
osztva
problémamegoldó
helyzetekben
és
szituációkban vesznek részt, a kreativitás 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, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-023/2014
2017. június 30.

53. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Projektmenedzsment
és
szervezeti
kultúrafejlesztés
az
interdiszciplináris
tevékenységet folytató intézményekben
A stratégiai szintű projektmenedzsment
megismerésével a résztvevők növelhetik a
vezetés eredményességét.
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: ágazati
irányításban dolgozók
30
közzétételt követően
30 óra
30 óra, 3 nap, napi 10 óra
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
S-05-024/2014
2017. június 30.

54. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Befogadó szülők továbbképzése
A befogadó szülők ismereteinek aktualizálása,
számukra új ismeretek átadása, problémáikra a
lehetséges megoldási javaslatok megvitatása.
nevelőszülői hálózat
7
közzétételt követően
1 nap
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
K-05-003/2014
2015. június 30.

55. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interdiszciplináris
együttműködés
a
gyakorlatban
A
tanulmányút
során
a
résztvevők
megismerkednek
az
interdiszciplináris
tevékenységet végző szervezetek munkájával.
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: ágazati
irányításban dolgozók
20
közzétételt követően
4 nap (30 óra)
országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
U-05-002/2014
2015. június 30.

56. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus
a
sokproblémás
családok szociális gondozásának fejlesztéséért.
A hátrányos helyzetű családok szükségleteihez
igazodó ellátás, a szakemberek szakmaközi
együttműködésekben
való
hatékonyabb
részvételével.
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
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-003/2014
2015. június 30.

57. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus
a
fogyatékos
személyek gondozásának fejlesztéséért
A fogyatékos személyek szükségleteihez igazodó
ellátás,
a
szakemberek
szakmaközi
együttműködésekben
való
hatékonyabb
részvételével.
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:
támogató szolgálat
20
közzétételt követően
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-004/2014
2015. június 30.

58. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus a hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett
gyermekek
gondozásának
fejlesztéséért
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek
szükségleteihez igazodó ellátás, a szakemberek
szakmaközi
együttműködésekben
való
hatékonyabb részvételével.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, 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, gondozási központ,
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, 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
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-005/2014
2015. június 30.

59. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus a védelembe vett
gyermekek gondozásának fejlesztéséért
A hátrányos helyzetű családok szükségleteihez
igazodó ellátás, a szakemberek szakmaközi
együttműködésekben
való
hatékonyabb
részvételével.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, 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, gondozási központ,
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, 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
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-006/2014
2015. június 30.

60. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus
a
hajléktalan
személyek szociális gondozásának fejlesztéséért
A hajléktalan személyek szükségleteihez igazodó
ellátás,
a
szakemberek
szakmaközi
együttműködésekben
való
hatékonyabb
részvételével.
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: utcai
szociális munka
20
közzétételt követően
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-007/2014
2015. június 30.

61. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus az idősek szociális
gondozásának fejlesztéséért
Cél, hogy az idős ellátottak szükségleteikhez
igazodó, személyre szabott komplex ellátásban
részesüljenek.
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
20
közzétételt követően
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-008/2014
2015. június 30.

62. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Interprofesszionalizmus a pszichiátriai- és
szenvedélybetegek szociális gondozásának
fejlesztéséért
A pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátottak
szükségleteihez igazodó ellátás, a szakemberek
szakmaközi
együttműködésekben
való
hatékonyabb részvételével.
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:
közösségi ellátás
20
közzétételt követően
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-009/2014
2015. június 30.

63. 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:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Képzési programok, tananyagok véleményező
és fejlesztő fóruma
Az értékelő fórumokon a képzési programok
kidolgozói és a tanfolyamokon részt vevők
tapasztalatait és javaslatait gyűjtik össze, a
tananyag továbbfejlesztéséhez.
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
6 fórum
6 műhely, műhelyenként 4 óra (1 óra = 45 perc)
igény szerint, országos
ingyenes
Kovács Katalin, 1/237-6748,
tamop5410@ncsszi.hu
M-05-010/2014
2015. június 30.

CSONGRÁD
64. 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:

Heavy Mental Bt.
Személyes hatékonyság és együttműködési
készségek fejlesztése teamszupervízió keretében
A
személyes
gondoskodást
nyújtó
intézményekben együtt dolgozó munkatársak
szakmai
tudatosságának
növelése,
kompetenciájuk, szerepbiztonságuk erősítése,
kooperációs készségük fejlesztése a szervezeti
szinten
jelentkező
konfliktusok
reflektív
feldolgozásával.
egyéb: a program bármely ellátási forma esetén
alkalmas a kitűzött cél megvalósítására
30
2014. július, igény szerint
30 óra
A csoportüléseket öt alkalommal, alkalmanként
6 óra időtartamban tartjuk, kéthetenkénti
ritmusban. A kihelyezett képzések esetén ettől
eltérő ütemezés is elképzelhető.
Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Budapest, Csongrád megye, JászNagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom
megye, Pest megye, igény szerint, országos
20.000 Ft
Váriné Feró Mária, 30/240-7144,
varinef@gmail.com
S-06-001/2014
2017. június 30.

FEJÉR MEGYE
65. 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:

Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete
a Gyermekekért
LOSZE XII. Országos Konferenciája
Személyes gondoskodást végző szakemberek
szakmai konferenciája.
gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
7
2014. szeptember 25.
5 előadás
Balatonvilágos, Fejér megye
25.000 Ft
Virág László, 20/620-0549, losze@freemail.hu
K-07-002/2014
2015. június 30.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
66. 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:

Itt és Most Egyesület
Játszmák, bevonódás, ellenállás a segítő
kapcsolatokban
A képzés célja, hogy a résztvevő készségeket
sajátítson el a játszmák és az ellenállás
kezelésében, és a bevonódás megelőzésében.
házi
segítségnyújtás,
szenvedélybetegek
otthona,
hajléktalanok
otthona,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs
intézménye,
szenvedélybetegek
nappali
intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek
átmeneti otthona
25
2014. július, igény szerint
25 óra
2 nap x 8 óra, és 1 nap x 9 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Zala megye, igény szerint
60.000 Ft
Nagyné Barta Judit, 70/953-6455,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-007/2014
2017. június 30.

67. 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:

Itt és Most Egyesület
Demens betegek ápolása és gondozása a házi
segítségnyújtásban
Megismertetni a résztvevőkkel azokat a
minőségi követelményeket, amelyek szükségesek
a feladatellátáshoz.
házi segítségnyújtás
30
2014. július, igény szerint
30 óra
3x10 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Zala megye, igény szerint
72.000 Ft
Nagyné Barta Judit, 70/953-6455,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-008/2014
2017. június 30.

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:

Itt és Most Egyesület
Konfliktuskezelés a házi segítségnyújtásban
Konstruktív
konfliktuskezelési
technikák
elsajátítása,
gyakorlati
alkalmazása,
a
konfliktus okainak felismerése.
házi segítségnyújtás
25
2014. július, igény szerint
25 óra
2 nap x 8 óra, és 1 nap x 9 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Zala megye, igény szerint
60.000 Ft
Nagyné Barta Judit, 70/953-6455,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-009/2014
2017. június 30.

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:

Itt és Most Egyesület
Problémamegoldó tanácsadás a segítő
kapcsolatokban
A résztvevők olyan módszereket ismerhetnek
meg, amellyel pozitívan befolyásolhatják az
ellátottak döntéseit, cselekvését.
házi
segítségnyújtás,
szenvedélybetegek
otthona,
hajléktalanok
otthona,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek
nappali
intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona
25
2014. július, igény szerint
25 óra
2 nap x 8 óra, és 1 nap x 9 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Zala megye, igény szerint
60.000 Ft
Nagyné Barta Judit, 70/953-6455,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-010/2014
2017. június 30.

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:

Itt és Most Egyesület
Pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
gondozásának minőségi követelményei
A résztvevők meglévő tudásának bővítése a
jelenleg
érvényes
szakmai
követelmény
szintjére.
házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek
otthona,
szenvedélybetegek
otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek
nappali
intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona
30
2014. július, igény szerint
30 óra
3x10 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Zala megye, igény szerint
72.000 Ft
Nagyné Barta Judit, 70/953-6455,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-011/2014
2017. június 30.

71. 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:

Itt és Most Egyesület
Szellemi aktivitás szerepe és lehetősége az
idősgondozásban
A résztvevők készségfejlesztése az idősek
szellemi
aktivitásának
fenntartására,
fejlesztésére.
házi segítségnyújtás
25
2014. július, igény szerint
25 óra
2 nap x 8 óra, és 1 nap x 9 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Zala megye, igény szerint
60.000 Ft
Nagyné Barta Judit, 70/953-6455,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-012/2014
2017. június 30.

HEVES MEGYE
72. 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:

Bella-Hungária Kft.
Az inkontinencia mint népegészségügyi
probléma Magyarországon - ápolási teendők
Olyan
szakmai
anyag
bemutatása
a
szakdolgozók számára, amelyekkel nap mint
nap szembesülnek az inkontinens ellátottak
ápolása-gondozása során.
házi
segítségnyújtás,
idősek
otthona,
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs
intézménye,
fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok
gondozóháza,
pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona
5
igény szerint
5 előadás
Egerszalók, Heves megye, Esztergom,
Komárom-Esztergom megye,
Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun megye,
országos
ingyenes
dr. Mersányné Gömzsik Eleonóra, 36/547-300,
eleonora@bella.hu
K-10-001/2014
2015. június 30.

PEST MEGYE
73. 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:

Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek
Otthona
Demenciában szenvedő személyek (DSZSZ)
világa
A
demenciában
szenvedő
személyek
életminőségét meghatározza az őket ellátók
hozzáállása. A továbbképzés a szakembereknek
segítséget ad a gondozás módszertanában.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
idősek klubja, gondozási központ, időskorúak
gondozóháza
30
2014. október, 2015-től évente kétszer
30 óra
3 nap, folyamatos továbbképzés bentlakással
Dabas, Pest megye, országos
15.000 Ft
Vizy Zsigmondné, 30/791-0929,
zardakert@szeretetszolgalat.hu
S-14-003/2014
2017. június 30.

