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 2015. 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 továbbképzést szervező megnevezése, Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola
7632 Pécs, Kertváros u. 2.
címe:
A program címe:
"Dönteni nehéz" - problémamegoldás és
döntéshozatal a mindennapokban
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szakemberek problémamegoldási és
döntéshozatali technikájának hatékonyabbá
tétele munkájuk során.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport(ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek 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:
32
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember, október, november
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Szekszárd, Siklós, Baranya megye, BácsKiskun megye, Somogy megye, Tolna megye,
Zala megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 23000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Balikó Eszter
telefonszáma, e-mail címe:
72/526-556; balikoe@euszki.hu
A program engedélyszáma:
S-01-010/2015

2.

A továbbképzést szervező megnevezése, Baranya Megyei Önkormányzat
címe:
Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
A program címe:
A drogprevenció korszerű komplex
egészségfejlesztésű megközelítése
A program minősítése érvényes:
2016. június 30.
A program célja, tartalma:
Holisztikus drogprevenciós módszer segítő
szakemberek részére, akik veszélyeztetett
serdülőkkel dolgoznak.
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, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek
átmeneti otthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2015. július 9.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Szemelyácz János
telefonszáma, e-mail címe:
72/315-083; szemjan@indit.hu
A program engedélyszáma:
M-01-006/2015

BÁCS-KISKUN MEGYE
3.

A továbbképzést szervező megnevezése, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u 21.
címe:
A program címe:
Segítő szakemberek felkészítése
szenvedélybetegekkel és azok hozzátartozóival
való hatékony munkára
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Segítő szakemberek felkészítése arra, hogy
együtt tudjanak működni szenvedélybetegek és
hozzátartozóik életminőségének javításában,
életmódjukkal kapcsolatos
ártalomcsökkentésben, kezelésbe vételre való
motivációjukban, delegálni tudják őket az
ellátórendszerben.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport(ok):
idősek otthona, 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, gyermekjóléti
szolgálat, egyéb: falu- és tanyagondnokság
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Kecskemét, Baranya megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Csongrád megye, Fejér megye, GyőrMoson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye,
Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye,
Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye,
Zala megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Csörszné Zelenák Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
76/507-543; mnefalu@t-online.hu
A program engedélyszáma:
T-02-008/2015

4.

A továbbképzést szervező megnevezése, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u 21.
címe:
A program címe:
Alternatív jövedelemszerzési technikák szakmai műhely
A program minősítése érvényes:
2016. június 30.
A program célja, tartalma:
A kiegészítőjövedelem-szerzés lehetőségeinek
bemutatása - gyakorlathangsúlyos, orientáló,
interaktív képzéssel.
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,
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, családok átmeneti otthona, egyéb: falués tanyagondnoki szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Kecskemét, Baranya megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Csongrád megye, Győr-Moson-Sopron
megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye,
Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Tolna megye, Vas megye, Zala megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Csörszné Zelenák Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
76/507-543; mnefalu@t-online.hu
A program engedélyszáma:
M-02-002/2015

5.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport(ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező személy neve,
telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u 21.
Falugondnok segítők kulcsszerepben
2016. június 30.
A falu- és tanyagondnoki munkához kapcsolódó
új módszerek, tapasztalatok ismertetése,
meglévő szaktudás frissítése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
egyéb: falugondnokok
10
2015. december 2-4.
7 előadás
Lakitelek
9000 Ft
Csörszné Zelenák Katalin
76/507-543; mnefalu@t-online.hu
K-02-001/2015

BÉKÉS MEGYE
6.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport(ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező személy neve,
telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
Közösségi szolgálat - önkéntesség
2016. június 30.
A szociális területen tevékenykedő közösségi
szolgálatot teljesítők önkéntessé válásának
elősegítése.
szakdolgozó, középvezető
házi segítségnyújtás, idősek otthona
10
2015. szeptember 2.
6 fórum
Gyula
12000 Ft
Dolozim Emese
66/561-370; bagyi@mail.globonet.hu
M-03-001/2015

BUDAPEST
7.

A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak
mentális és lelki segítségnyújtásához
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális és diakóniai intézetekben ellátott
emberek mentális és lelki segítségnyújtásához
szükséges alapismeretek továbbadása és
elmélyítése az ellátottakkal foglalkozó dolgozók
számára.
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, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-012/2015

8.

A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Tanítható-e a vérszerinti szülő? - Tények Készségek - Eszközök a gyermekvédelemben
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A családi szerepek felelevenítése, a
gyermekvédelemben, alapellátásban gondozott
szülők kompetenciájának illetve annak
hiányának bemutatása. Megoldási stratégiák,
eszköztárbővítés.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
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,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-013/2015

9.

A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Családi szocializáció, családi krízisek a
gyakorlatban
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Gyermekvédelem a gyakorlatban, hogyan
segíthetünk a családoknak különböző
krízishelyzetekben?
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
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,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-014/2015

10. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
A szociális munka és a minőségirányítás
kapcsolata szociális intézményekben
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A kliensközpontú minőségi szolgáltatás
tervezése és végrehajtása, a megelőzés és a
helyesbítő intézkedések megfeleléséhez a
gondozási munkafolyamatban.
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,
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
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: folyamatosan
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: távoktatás, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 22000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-015/2015

11. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Konfliktus - konfliktuskezelés
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A munkahelyen előforduló konfliktusok
összetevőinek elméleti, gyakorlati elemzése,
lehetséges megoldások, kezelési minták
készségszintű átadása.
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, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-016/2015

12. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Egészségügyi ismeretek a szociális
intézményekben
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A négy órát meghaladó gondozásra szoruló
ellátottak miatt megnövekedtek és megváltoztak
a gondozási és ápolási feladatok. Ezek
elvégzéséhez szükséges az ápolási illetve a
szakápolási feladatok felfrissítése és az új
eljárások bevezetésének ismertetése.
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, 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, 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:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-017/2015

13. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Élet az élet végén - Hospice-szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A képzés elméleti és gyakorlati segítséget ad a
szociális ellátásban dolgozóknak a halál,
szenvedés elfogadásához, a haldokló ember
segítéséhez.
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
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
T-05-018/2015

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

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
2018. június 30.
Elméleti és gyakorlati képzés a következő
témakörökben: a pszichiátriai betegekkel való
kommunikáció specifikumai, a szociális munka
kompetenciája, határai a pszichiátria
ellátásban, a közösségi pszichiátria.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport(ok):
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
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:
40
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Langa Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/210-5400/125; langajudit@wjlf.hu
A program engedélyszáma:
T-05-022/2015

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

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Szociális munka szenvedélybetegekkel
2018. június 30.
Elméleti és gyakorlati képzés a következő
témakörökben: általános addiktológiai
ismeretek, kommunikációs zavarok és
specifikumok az addiktológiában,
kompetenciahatárok, motiváció kialakítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport(ok):
otthona, pszichiátriai betegek 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, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, családok átmeneti otthona,
javítóintézet
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Langa Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/210-5400/125; langajudit@wjlf.hu
A program engedélyszáma:
T-05-023/2015

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

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Családi csoport konferencia
2018. június 30.
Célunk, hogy megismertessünk a résztvevőkkel
egy olyan konfliktusmegoldó, döntéshozó
módszert, amelynek igénybevételével a
gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgozó
szakemberek a kliensek fokozottabb mértékű
bevonása révén hatékonyabban tudják
feladataikat ellátni.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes
ellátotti csoport(ok):
szülő, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, javítóintézet, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2015. november, 2016. május
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kőműves Ágnes
telefonszáma, e-mail címe:
1/225-3525; csagyi@csagyi.hu
A program engedélyszáma:
S-05-006/2015

17. A továbbképzést szervező megnevezése, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
címe:
A program címe:
FIKSz-program, a vérszerinti családjuktól
távol élő gyermekek gondozásának,
nevelésének specialitásai a gyermekek
szükségleteinek tükrében
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A gyermekjóléti, -védelmi gondoskodásra
szoruló gyermekek ellátásához szükséges
szakmai készségek fejlesztése.
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,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember, 2016. március
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Tatabánya, Komárom-Esztergom
megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Herczog Mária
telefonszáma, e-mail címe:
1/225-3525; csagyi@csagyi.hu
A program engedélyszáma:
S-05-007/2015

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

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
"Van jogod" gyermekjogi képzés
2018. június 30.
Szakemberek felkészítésével segíteni a
gyermekeket jogaik megismerésében,
alkalmazásában, mások jogainak tiszteletében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
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,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október, 2016. március
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kőműves Ágnes
telefonszáma, e-mail címe:
1/225-3525; csagyi@csagyi.hu
A program engedélyszáma:
S-05-008/2015

19. A továbbképzést szervező megnevezése, Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság
1039 Budapest, Iszap u. 31.
címe:
A program címe:
Mediációs készségkarbantartó
személyiségfejlesztő tréning
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A már mediációs gyakorlatot folytató kollégák
tudásának felfrissítése, szakmai kompetenciájuk
növelése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
ellátotti csoport(ok):
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: oktatási
intézmények
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember 16., október 7., 2016. április
13.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Kardos Ferenc
telefonszáma, e-mail címe:
30/828-5040; kapcsolat2000bt@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-009/2015

20. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
A segítő személyiségének, kompetenciáinak
fejlesztése tapasztalati tanulás útján
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Segítői viselkedési repertoár bővítése, segítő
folyamat és szituációba helyezés,
esetfeldolgozás valamint szupervízió útján.
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, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Musinszki Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/460-0747; felnottkepzes@reformatus.hu
A program engedélyszáma:
S-05-011/2015

21. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
címe:
(MIPE)
1083 Budapest, Práter u. 56. V. emelet 57.
A program címe:
Személyiség a szakmában, szakma a
személyiségben. A "képessé tevő" segítéshez
vezető út a szociális munkában
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális segítők szakmai személyiségének,
mint legfőbb "munkaeszközének", és egyéni
segítő-módszertani készségeinek fejlesztése az
individuálpszichológia bátorító technikái
megismerésének és megtapasztalásának
segítségével.
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, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nagyné Bejczy Emőke
telefonszáma, e-mail címe:
30/413-0650; nagynebejczy@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-014/2015

CSONGRÁD MEGYE
22. A továbbképzést szervező megnevezése, McMillan & Baneth Kft.
6721 Szeged, Juhász Gyula utca 18/A
címe:
A program címe:
Gondozástól a támogatásig - Szemléletváltás a
pszichoszociális gondozásban
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Azon speciális ismeretek átadása, melyek
alkalmassá teszik a bentlakásos
intézményekben, lakóotthonokban dolgozó
szakembereket a kitagolási programban,
támogatott lakhatásban történő aktív, adekvát
szerepvállalásra.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport(ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Budainé Nagy Ida
telefonszáma, e-mail címe:
62/426-655; bnagyida@mbgroup.hu
A program engedélyszáma:
T-06-010/2015

23. A továbbképzést szervező megnevezése, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
címe:
Bölcsődéi
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.
A program címe:
Egymásra hangolva - szakmai műhely
csoportvezető kisgyermeknevelőknek
A program minősítése érvényes:
2016. június 30.
A program célja, tartalma:
Célja ismeretbővítés, jó gyakorlatok
bemutatása, szakmai kompetencia megerősítése,
hatékonyság növelése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
bölcsőde
ellátotti csoport(ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
13
A program indításának tervezett időpontja: 2015. augusztus 25.
A program időtartama:
8 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Szeged
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 6000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Gyuriczáné Botka Emőke
telefonszáma, e-mail címe:
70/708-6632; mocso.szeged@gmail.com
A program engedélyszáma:
M-06-003/2015

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
24. A továbbképzést szervező megnevezése, Egyesített Egészségügyi és Szociális
címe:
Intézmény Győr
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
A program címe:
Interprofesszionális szemléletű demensellátás
alternatívái
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális ellátásban dolgozók felkészítése a
demens idősek és családjuk együttműködésen
alapuló komplex támogatására.
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,
családok átmeneti otthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. július, augusztus, szeptember, november,
december, 2016. február, március, április,
május, szeptember, október, november
A program időtartama:
40 óra

A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Tiszaalpár, Gyula, Hejce, Szikszó,
Budapest, Csongrád, Székesfehérvár,
Nagyvenyim, Győr, Pannonhalma, Sopron,
Debrecen, Eger, Jászberény, Esztergom,
Nyergesújfalu, Szécsény, Dabas, Biatorbágy,
Kaposvár, Nyíregyháza, Szekszárd,
Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg, Baranya
megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád
megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron
megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye, KomáromEsztergom megye, Nógrád megye, Pest megye,
Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém
megye, Zala megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Turcsikné Várallyai Zsuzsanna
telefonszáma, e-mail címe:
96/314-322; turcsikne.zsuzsanna@eeszi.hu
A program engedélyszáma:
T-08-019/2015

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
25. A továbbképzést szervező megnevezése, Ív Produkció Kft.
4033 Debrecen, Szegedi Gergely utca 11/B.
címe:
A program címe:
Konfliktuskezelés - mediáció elmélete és
gyakorlata
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális területen dolgozók konfliktuskezelő
képességeinek fejlesztése, javítása, a
konfliktuskezelés technikáinak megismertetése,
elsajátítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport(ok):
idősek otthona, idősek klubja, időskorúak
gondozóháza, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
38
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
38 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Zámbori Tamás
telefonszáma, e-mail címe:
20/289-9181; zambori.tamas72@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-09-026/2015

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

Ív Produkció Kft.
4033 Debrecen, Szegedi Gergely utca 11/B.
Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése
2018. június 30.
A képzésben résztvevők a jövőben szakszerűen
tudják felismerni a konfliktus kialakulásának
okait, típusait.
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:
38
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
38 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Zámbori Tamás
telefonszáma, e-mail címe:
20/289-9181; zambori.tamas72@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-09-027/2015

HEVES MEGYE
27. A továbbképzést szervező megnevezése, Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV
címe:
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári utca 49.
A program címe:
Tanulmányút RÉV-es dolgozók számára
Szegeden és környékén
A program minősítése érvényes:
2016. június 30.
A program célja, tartalma:
Más szenvedélybeteg-ellátó intézmények
megismerése, ezáltal a RÉV-dolgozók
szakértelmének növelése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
szenvedélybetegek nappali intézménye, egyéb:
ellátotti csoport(ok):
szenvedélybetegek közösségi ellátása,
alacsonyküszöbű ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember
A program időtartama:
3 nap
A program indításának tervezett helyszíne: Szeged, Szatymaz, Csongrád megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Kovács Veronika
telefonszáma, e-mail címe:
36/518-328; egerrev@gmail.com
A program engedélyszáma:
U-10-001/2015

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

Mónosbéli Gyermekotthon
3345 Mónosbél, Dózsa György utca 12.
Alkotó-fejlesztő meseterápia
2018. június 30.
Felkészítés arra, hogy a meséket miként lehet
beépíteni a nevelés folyamatába prevencióként
vagy a problémák kezeléseként.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport(ok):
fogyatékos személyek otthona, gyermekjóléti
szolgálat, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015. november 2-4.; 2015. november 23-25.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Mónosbél
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Istványiné Perge Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
36/554-330; postmaster@gyotthon.t-online.hu
A program engedélyszáma:
T-10-002/2015

29. A továbbképzést szervező megnevezése, Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona
címe:
és Módszertani Intézete
3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 25.
A program címe:
Énerősítés önismereti módszerekkel a kiégés
ellen
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Feltárni a sikeres munkavégzéshez szükséges
pszichológiai tényezőket és mellérendelni a
személyiségkapacitást.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
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, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos
személyek lakóotthona, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32
A program indításának tervezett időpontja: 2015. július 1-jétől igény szerint
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Bélapátfalva, Heves megye, Borsod-AbaújZemplén megye, Nógrád megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 22000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Szabó Emese
telefonszáma, e-mail címe:
36/554-310; titkarsag@ifomi.hu
A program engedélyszáma:
S-10-015/2015

SOMOGY MEGYE
30. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei
címe:
Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
A program címe:
Amíg a mentő megérkezik. A sürgősségi ellátás
legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A képzésen résztvevők olyan elméleti és
gyakorlati elsősegély-nyújtási ismeretekhez
jussanak, melyek birtokában szükség esetén
szakszerűen és eredményesen tudnak elsősegélyt
nyújtani.
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:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember, november, igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Kaposvár, Somogy megye, Baranya megye,
Fejér megye, Tolna megye, Veszprém megye,
Zala megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Boldizsár Szilvia
telefonszáma, e-mail címe:
82/310-133; boldizsar_szilvia@mvksomogy.hu
A program engedélyszáma:
T-15-020/2015

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
31. A továbbképzést szervező megnevezése, Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
címe:
A program címe:
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek
felkészítése a szenvedélybetegség felismerésére
és kezelésére
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A speciális problémák, rizikótényezők, a
jelenleg piacon lévő kábítószerek, a hatékony
drogprevenció.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
ellátotti csoport(ok):
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2953; info.szentpiroska@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-16-001/2015

32. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális Szakvizsga Szak- és Továbbképzési
Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
A program címe:
Szociális problémák kezelése a segítő munka
eszközeivel
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális problémák felismerése, kezelése, a
segítő munka eszközeinek gyakorlatban történő
felhasználása.
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,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október, 2016. február, igény szerint
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar
megye, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Miklósi Erzsébet
telefonszáma, e-mail címe:
30/969-6756; miklosi.erzsebet@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
T-16-025/2015

33. A továbbképzést szervező megnevezése, Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
címe:
A program címe:
Az idősekkel való foglalkozásban rejlő
nehézségek, és kiutak - együttműködés,
bizalom, kommunikáció - esetmegbeszélő
csoport
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Nehézségek, megoldási és kezelési lehetőségek
feltárása az idősellátásban. Együttműködés a
kollégák között.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport(ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2953; info.szentpiroska@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-16-001/2015

34. A továbbképzést szervező megnevezése, Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
címe:
A program címe:
Bibliai példabeszédek segítségül hívása a
segítő szakmában dolgozók lelki
megfáradásának megelőzéséhez
(kiégésmegelőző program)
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A kiégés megelőzése, az önismeret fejlesztése,
asszertív kommunikációs és konfliktuskezelési
stratégiák elsajátításával.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport(ok):
pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2953; info.szentpiroska@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-16-002/2015

35. A továbbképzést szervező megnevezése, Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
címe:
A program címe:
Devianciával küzdő gyermekek a
gyermekvédelmi szakellátásban esetmegbeszélő csoport mentális, emocionális
és pszichés tüneteket mutató gyermekekkel
dolgozó szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
Devianciákkal küzdő gyermekekkel dolgozó
szakemberek segítése - esetmegbeszélő csoport.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi
ellátotti csoport(ok):
napközi, helyettes szülő, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2953; info.szentpiroska@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-16-003/2015

36. A továbbképzést szervező megnevezése, Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
címe:
A program címe:
Elvesztés - elengedés, útkeresés
krízishelyzetekben, a veszteségek oldása a
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó
szakemberek és nevelőszülők részére
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A program célja a csoportban résztvevők
munkáját végigkísérő, elengedés-elvesztés
segítése, oldása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti
ellátotti csoport(ok):
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2953; info.szentpiroska@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-16-004/2015

37. A továbbképzést szervező megnevezése, Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
címe:
A program címe:
"Pályaszocializáció hatékony
módszerkombinációkkal" (pszichodráma,
mese- és művészetterápiás módszerek)
személyiségfejlesztő foglalkozás
gyermekvédelmi ellátásban dolgozó
szakemberek részére
A program minősítése érvényes:
2018. június 30.
A program célja, tartalma:
A szakemberek személyes teherbírásának
növelése, a belső énerők hozzáférése a meséken
keresztül.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi
ellátotti csoport(ok):
napközi, helyettes szülő, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kiss Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2953; info.szentpiroska@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-16-005/2015

38. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális Szakvizsga Szak- és Továbbképzési
Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
A program címe:
Átalakulások a szociális gondozásban
A program minősítése érvényes:
2016. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális ágazatban dolgozók a mindennapi
munka során szerzett új szakmai eredményeiket
be tudják építeni tevékenységükbe.
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:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október
A program időtartama:
8 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Vasmegyer
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Miklósi Erzsébet
telefonszáma, e-mail címe:
30/969-6756; miklosi.erzsebet@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
K-16-002/2015

