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

BARANYA MEGYE
1. A továbbképzést szervező megnevezése, Az emberség erejével Alapítvány
7621 Pécs, József utca 34.
címe:
A program címe:
Én és mások: önismereti tréning identitásról,
társadalmi sokszínűségről és előítéletekről
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A gyermekekkel és családokkal foglalkozó
szakemberek előítéleteinek tudatosítása és
oldása, a "mássággal" való mindennapi munka
megkönnyítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
ellátotti csoport (ok):
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2015. első félév, igény szerint
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Baranya megye, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nyirati András
telefonszáma, e-mail címe:
30/276-2047; nyiroike@freemail.hu
A program engedélyszáma:
S-01-031/2014

BUDAPEST
2. A továbbképzést szervező megnevezése, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló
címe:
Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 14.
A program címe:
Szociális integráció szociális segítőknek
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A tanfolyam az integráció és az inklúzió
fogalmát, fajtáit, szintjeit és gyakorlati
megoldásait tárgyalja.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, 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, pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 20.
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Gruiz Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
20/536-7696; down@downalapitvany.hu
A program engedélyszáma:
T-05-001/2014

3.

A továbbképzést szervező megnevezése, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló
címe:
Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 14.
A program címe:
Alternatív lakhatás, támogatott lakhatás,
szolgáltatási centrumok irányítása
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek
támogatott, önálló életének részeként felmerülő
lakhatási formák ismertetése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 27.
A program időtartama (óra):
34 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Gruiz Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
20/536-7696; down@downalapitvany.hu
A program engedélyszáma:
T-05-002/2014

4.

A továbbképzést szervező megnevezése, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló
címe:
Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 14.
A program címe:
Innovatív szociális szolgáltatások értelmi
fogyatékosoknak születéstől időskorig
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az alapítvány szolgáltatásrendszerének feladata
biztosítani a gyerek jó egészségi és mentális
állapotát, családban nevelkedést, felnőttként
teljes életet.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
fogyatékos személyek otthona, fogyatékosok
ellátotti csoport (ok):
nappali intézménye, fogyatékos személyek
lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 13.
A program időtartama (óra):
34 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Gruiz Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
20/536-7696; down@downalapitvany.hu
A program engedélyszáma:
T-05-003/2014

5.

A továbbképzést szervező megnevezése, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló
címe:
Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 14.
A program címe:
Szükségletek és igények komplex felmérése
szociális szolgáltatásokat igénybe vevő értelmi
fogyatékos ügyfelek számára
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az értelmi fogyatékos ügyfelek komplex
felmérésének területei: egészségi állapot,
értelmi képességek, foglalkoztatással
kapcsolatos készségek, szociális állapot,
kockázatok.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
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, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 6.
A program időtartama (óra):
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Gruiz Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
20/536-7696; down@downalapitvany.hu
A program engedélyszáma:
T-05-004/2014

6.

A továbbképzést szervező megnevezése, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló
címe:
Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 14.
A program címe:
Támogatott lakhatást segítők képzése
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az alapvető szaktudáson kívüli holisztikus
szemléletet, tudatos etikát és a folytonos
fejlődést, az életfogytig tanulást szem előtt tartó
proaktív és interaktív attitűdöt megalapozó
tanfolyam.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november 3.
A program időtartama (óra):
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Gruiz Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
20/536-7696; down@downalapitvany.hu
A program engedélyszáma:
T-05-005/2014

7.

A továbbképzést szervező megnevezése, Bischitz Johanna Integrált Humán
címe:
Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár utca 7.
A program címe:
Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú
finanszírozás tükrében - A Területi alapú
Ellátási Modell bevezetése és tapasztalatai
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Megismerjék az eü. és szoc. ágazati stratégiát, a
szolgáltatási tervet, a mintaprogramot és a
TEM-programot.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, egyéb: eü. intézmények
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 1-jétől
A program időtartama (óra):
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vas Zsuzsanna
telefonszáma, e-mail címe:
1/413-3639; kepzes@bjhuman.hu
A program engedélyszáma:
T-05-042/2014

8.

A továbbképzést szervező megnevezése, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
címe:
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit
Kft.)
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
A program címe:
Autizmusspecifikus felnőtt életet támogató
képzés (képzők képzése)
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Autizmusspecifikus ismerettel és tapasztalattal
rendelkező szakdolgozók számára támogatott
életvitel-módszertan oktatása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport (ok):
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, fogyatékos személyek lakóotthona,
egyéb: támogató szolgálat, pszichiátriai
gondozó
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: III-IV. negyedév
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Tata, Komárom-Esztergom megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nagy Zsuzsa Anita
telefonszáma, e-mail címe:
1/450-3248; nagy.zsuzsa@fszk.hu
A program engedélyszáma:
T-05-044/2014

9.

A továbbképzést szervező megnevezése, Corporate Values Szervezetfejlesztő és
címe:
Vezetési Tanácsadó Kft.
1012 Budapest, Logodi u. 51.
A program címe:
Projektmenedzsmentkultúra-fejlesztés az
interdiszciplináris tevékenységet folytató
intézményekben
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A stratégiai szintű projektmenedzsment
megismerésével a résztvevők a szervezeti
célrendszer, az erőforrások felhasználásának
optimalizálásával a vezetés eredményességének
növelésére válnak képessé.
A program célcsoportja:
középvezető, magasabb vezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Németh Gergely Tibor
telefonszáma, e-mail címe:
1/787-5947;
nemeth.gergely@corporatevalues.hu
A program engedélyszáma:
T-05-048/2014

10. A továbbképzést szervező megnevezése, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
címe:
A program címe:
Projektmenedzsmentkultúra-fejlesztés az
interdiszciplináris tevékenységet folytató
intézményekben
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A stratégiai szintű projektmenedzsment
megismerésével a résztvevők a szervezeti
célrendszer, az erőforrások felhasználásának
optimalizálásával a vezetés eredményességének
növelésére válnak képessé.
A program célcsoportja:
középvezető, magasabb vezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: ágazati
irányításban dolgozók
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Kovács Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6748; tamop5410@ncsszi.hu
A program engedélyszáma:
T-05-049/2014

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

Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17.
Családi konfliktusok mediációja
2017. szeptember 30.
Felkészíteni a résztvevőket arra, hogy tudják
alkalmazni a család rendszerszemléletű
megközelítéséből adódó beavatkozási
lehetőségeket: családi konfliktusok, válás,
gyermekelhelyezés, intergenerációs konfliktusok
stb.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. II. félév, 2015. I. félév
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Barcy Magdolna
telefonszáma, e-mail címe:
30/397-6704; mbarcy@upcmail.hu
A program engedélyszáma:
S-05-025/2014

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

Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17.
Közösségi konfliktusok mediációja
2017. szeptember 30.
Felkészítés a kisebbségi helyzetből, másságból
fakadó nézeteltérések, konfliktusok, a deviancia
kezelésére. Az esélyegyenlőség megteremtése
közvetítéses vitarendezéssel. A jóvátétel
gyakorlatának megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. ősz, 2015. tavasz
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Barcy Magdolna
telefonszáma, e-mail címe:
30/397-6704; mbarcy@upcmail.hu
A program engedélyszáma:
S-05-026/2014

13. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapest Esély Nonprofit Kft.
1084 Budapest, Őr u. 5-7.
címe:
A program címe:
Kommunikáció speciális helyzetű társadalmi
csoportokkal
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Empátiás készségek fejlesztése, a speciális
csoportokkal használható kommunikációs
eszközök megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: foglalkoztatási területen
dolgozó intézmény
A szerezhető továbbképzési pontérték:
28
A program indításának tervezett időpontja: 2014 szeptemberétől kéthavonta
A program időtartama (óra):
28 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Erdélyi Tea
telefonszáma, e-mail címe:
70/336-3884; erdelyi@pestesely.hu
A program engedélyszáma:
S-05-028/2014

14. A továbbképzést szervező megnevezése, E-motion Tanácsadó Kft.
1132 Budapest, Kádár u. 9-11.
címe:
A program címe:
Williams Életkészségek - hatékony
problémamegoldó, stresszkezelő,
kommunikációs rendszer a szociális munka
gyakorlatában
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Kommunikációs készségfejlesztés,
problémamegoldás, stresszkezelő technikák,
agressziómentes konfliktuskezelés elsajátítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2014. szeptember-október
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Százhalombatta, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 37500 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Zoltán Gábor
telefonszáma, e-mail címe:
20/924-3757; zkiss@chello.hu
A program engedélyszáma:
S-05-029/2014

15. A továbbképzést szervező megnevezése, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
címe:
Egyesület
1074 Budapest, Dohány u. 71. 1/5. Postacím:
1447 Budapest, Pf. 502.
A program címe:
Segítő munka a párkapcsolati erőszak
áldozataival és gyerekeikkel
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Felkészíteni a segítőket az erőszaknak kitett
felnőttek és gyerekek támogatására,
megerősítésére.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: utcai szociális munkás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2014. szeptember, 2014. december, 2015.
március
A program időtartama (óra):
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Zalaegerszeg, Zala megye,
Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron
megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Tóth Györgyi
telefonszáma, e-mail címe:
1/337-2865; tothgy@nane.hu
A program engedélyszáma:
S-05-030/2014

16. A továbbképzést szervező megnevezése, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
címe:
A program címe:
Magas szocializációs kockázatú gyerekek,
serdülők a nevelőszülős családokban
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A program célja a (származási, nevelő) család
általános és specifikus jellemzőinek a
felismerése. A családtagok általános és az
egyénre jellemző viselkedésének azonosítása. A
viselkedések egymásra gyakorolt hatása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő,
ellátotti csoport (ok):
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb:
nevelőszülők (befogadó szülők)
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 27000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kun István
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6736; istvan.kun@ncsszi.hu
A program engedélyszáma:
M-05-011/2014

17. A továbbképzést szervező megnevezése, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
címe:
A program címe:
A gyerekeket elhanyagoló és/vagy bántalmazó
családokkal való foglalkozás
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A program célja a család általános és specifikus
jellemzőinek felismerése. A családtagok
általános és az egyénre jellemző viselkedésének
azonosítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes
ellátotti csoport (ok):
szülő, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb:
nevelőszülők (befogadó szülők)
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kun István
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6736; istvan.kun@ncsszi.hu
A program engedélyszáma:
M-05-012/2014

18. A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
A segítő munka különböző színterei - közös
ügyfelekkel
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Hajléktalan emberek segítői szereznek
ismereteket és kapcsolatokat a
hajléktalanellátás határterületeiről.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek
ellátotti csoport (ok):
rehabilitációs intézménye, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
nappali melegedő
A szerezhető továbbképzési pontérték:
16
A program indításának tervezett időpontja: 2014. szeptember
A program időtartama:
10 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Breitner Péter
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9529; breitner.peter@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
M-05-014/2014

19. A továbbképzést szervező megnevezése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi
címe:
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
A program címe:
Érzékenyítő tréning nem, vagy alig beszélő
személyek oktatói, segítői számára
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Augmentatív és Alternatív Kommunikáció
(AAK) elterjesztése beszédükben akadályozott
személyek fejlesztésénél.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos
ellátotti csoport (ok):
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, fogyatékos személyek
lakóotthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
12
A program indításának tervezett időpontja: 2014. novembertől
A program időtartama:
7 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Radványi Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
1/358-5571; radvanyi@barczi.elte.hu
A program engedélyszáma:
M-05-015/2014

20. A továbbképzést szervező megnevezése, Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
címe:
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Szakmai műhely "A komplex
szükségletfelmérés módszere és gyakorlata"
továbbképzést végzett szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A műhelyek célja a komplex szükségletmérés
módszertanának és gyakorlatának célcsoportspecifikus elmélyítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, 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, egyéb: komplex támogatási
szükségletmérő eszközt használó szakemberek
számára
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 31.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 24000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
M-05-017/2014

21. A továbbképzést szervező megnevezése, Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány
1024 Budapest, Rómer Fl. u. 26.; Postacím:
címe:
1158 Bp. Adria u. 69.
A program címe:
Összebeszélünk - I. Ifjúságügyi Kongresszus
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák
közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy
integratív megközelítésének elősegítését kívánja
szolgálni.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi
ellátotti csoport (ok):
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: valamennyi az ifjúságügy
iránt érdeklődő, de elsősorban az ezt (is)
hivatásuknak tekintők: pedagógusok, a
neveléstudomány képviselői, szociológusok,
szociális munkások, politológusok,
pszichológusok, ifjúságsegítők, családsegítő
szolgálatoknál és gyermekvédelemben
szakmailag érintettek, civil vezetők stb.
A szerezhető továbbképzési pontérték:
8
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 30.
A program időtartama:
8 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9900 Ft (étkezéssel, szállással), 4900 Ft
(étkezéssel)
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Nagy Ádám
telefonszáma, e-mail címe:
1/222-6601; adam@nagydr.hu
A program engedélyszáma:
K-05-004/2014

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

Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
Mások tükrében - A segítő identitása
2015. szeptember 30.
A hazai közösségi ellátás kulcskérdései
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november 4.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 7000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Harangozó Judit
telefonszáma, e-mail címe:
20/825-0178; ebredesekalapitvany@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-05-006/2014

23. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.
címe:
A program címe:
Szociális munka mint értékteremtő
tevékenység / Diakóniai Konferencia 2014
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális, diakóniai területen dolgozó
munkatársak továbbképzése, tapasztalatcseréje.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, fogyatékos személyek otthona,
hajléktalanok otthona, idősek klubja, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali
melegedő, időskorúak gondozóháza,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, családi napközi, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november 6.
A program időtartama:
10 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Bak Péter
telefonszáma, e-mail címe:
30/626-8309; felnottkepzes@lutheran.hu
A program engedélyszáma:
K-05-007/2014

24. A továbbképzést szervező megnevezése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi
címe:
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
A program címe:
Beszéden innen, beszéden túl: nonverbális
területeken való jártasság a hosszú távú,
hatékony segítségnyújtás érdekében
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma
Az ArtMan Egyesületben meghonosított
szomatikus módszerek bemutatása, későbbi
tanfolyami igény felmérése
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2014. novembertől
A program időtartama:
7 előadás, illetve workshop
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Bóta Ildikó
telefonszáma, e-mail címe:
30/212-8061; ildi.bota@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-05-008/2014

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
25. A továbbképzést szervező megnevezése, Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor út 20.
címe:
A program címe:
Családon belüli erőszak kezelése
Magyarországon: Élet a bántalmazás után III.
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szakemberek párbeszédének elindítása,
ismeretek közvetítése, a családon
belüli/kapcsolaton belüli erőszak témájában.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 9.
A program időtartama:
7 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Oroszlány, Komárom-Esztergom megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 1000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mátics Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
34/560-070; oszocszolg@oszocszolg.hu
A program engedélyszáma:
K-12-010/2014

SOMOGY MEGYE
26. A továbbképzést szervező megnevezése, Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs
címe:
Alapítvány
8674 Nágocs, Ady E. u. 11.
A program címe:
Szenvedélybetegek hatékony kezelése bio-,
pszichoszociális szemléletmód alkalmazásával Bázis Program
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A képzés célja a függőségek bio-,
pszichoszociális megközelítésének
megismertetése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok
otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, 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, családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október, igény szerint
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Horváth-Benyes Rita
telefonszáma, e-mail címe:
72/242-478; addikt.kozossegi@gmail.com
A program engedélyszáma:
M-15-016/2014

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
27. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
Szociális Szakvizsga Szak - és Továbbképzési
Központja
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
A program címe:
A képességek szinten tartására irányuló
módszerek a demenciával élő idősek
gondozásában.
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A képzés a demenciával élő idősek körében
végezhető olyan gondozási módszereket mutatja
be, melyek segítenek a fizikai és kognitív státus
megőrzésében, ezáltal lassítják a kompetenciák
hanyatlását.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok átmeneti szállása,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november 1., igény szerint
A program időtartama (óra):
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Patyán László
telefonszáma, e-mail címe:
42/404-411; patyan.laszlo@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
T-16-045/2014

28. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
Szociális Szakvizsga Szak - és Továbbképzési
Központja
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
A program címe:
Egyéni gondozási-ápolási tervek készítésének
gyakorlata az idősellátásban
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A tanfolyam a gondozók idősek személyes
gondoskodást nyújtó ellátási formáiban
alkalmazható gondozási tervek készítésével,
vezetésével kapcsolatos ismereteit bővíti.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
idősek klubja, gondozási központ, időskorúak
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november 1., igény szerint
A program időtartama (óra):
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Patyán László
telefonszáma, e-mail címe:
42/404-411; patyan.laszlo@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
T-16-046/2014

29. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
Szociális Szakvizsga Szak - és Továbbképzési
Központja
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
A program címe:
Szakma és etika a gyakorlatban
A program minősítése érvényes:
2017. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A képzés lehetőséget nyújt a szociális ellátásban
dolgozó szakemberek számára a mindennapi
szakmai kihívások értelmezésére, azok szakmaietikai tartalmának elemzésére.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
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
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november 1., igény szerint
A program időtartama (óra):
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Patyán László
telefonszáma, e-mail címe:
42/404-411; patyan.laszlo@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
T-16-047/2014

30. A továbbképzést szervező megnevezése, Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és
címe:
Egészségügyi Szolgáltató Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.
A program címe:
"Együttműködés és innováció" - Szociális,
gyermekjóléti és egészségügyi ellátásban
foglalkozó szakemberek szakmai ismereteinek
megújítása, bővítése
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi
ellátás fejlődésének, alkalmazható
kompetenciák megszerzésének elősegítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
otthona, pszichiátriai betegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, idősek klubja,
gondozási központ, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, egyéb: járóbeteg-szakellátás,
laboratórium, védőnői szolgálat, fogröntgen,
házi segítségnyújtás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november
A program időtartama:
10 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Tiszavasvári, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft (munkavállalóiknak ingyenes)
A továbbképzést szervező személy neve,
Dóka Tünde
telefonszáma, e-mail címe:
42/520-002; doka.tunde01@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-16-009/2014

TOLNA MEGYE
31. A továbbképzést szervező megnevezése, Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9.
címe:
A program címe:
"Merengés" - A szociális szolgáltatások
szakmai kérdései
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szociális szolgáltatásban dolgozók számára a
mindennapi munka során jelentkező szakmai
kérdések feldolgozása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2014. október 15.
A program időtartama:
12 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Szekszárd, Tolna megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Bán Edit
telefonszáma, e-mail címe:
74/432-414; csillaotthon@tmiszi.hu
A program engedélyszáma:
K-17-005/2014

VESZPRÉM MEGYE
32. A továbbképzést szervező megnevezése, "Mi is vagyunk" Alapítvány
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 4/D. fsz. 4.
címe:
A program címe:
Szakmai műhely területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok örökbefogadási tanácsadóinak
és örökbefogadással foglalkozó
pszichológusainak
A program minősítése érvényes:
2015. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A rendszeres találkozás, tapasztalatcsere,
szakmai konzultáció és új ismeretek
megszerzésének lehetőségét biztosítani a
megyékben dolgozó örökbefogadási tanácsadók
és örökbefogadással foglalkozó pszichológusok
számára.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
ellátotti csoport (ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2014. november
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Holl Magdolna
telefonszáma, e-mail címe:
70/420-5872; miisvagyunk@gmail.com
A program engedélyszáma:
M-19-013/2014

