NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
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 Rehabilitációs és Szociális Hivatal a
közlemény mellékleteként közzéteszi a 2015. 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,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

M-Stúdium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Kolozsvár u. 16.
Támogatott döntéshozatal
2018. szeptember 30.
A képzés célja, hogy a szakemberek ismerjék
meg a támogatott döntéshozatal célját,
fogalmát, a kirendelés folyamatát, a támogató
feladatait.
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, pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, egyéb: egészségügyi
alapellátásban és szakellátásban dolgozók,
önkormányzatokban/járási hivatalokban,
önkormányzatok dolgozói és alapellátási
feladatokra szerződésben álló civil és egyházi
szervezetek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október, november
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Dombóvár, Tolna megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Megyeri Tiborné
telefonszáma, e-mail címe:
30/385-8917; megyeri.marcsi@mstudium.hu
A program engedélyszáma:
T-01-033/2015

2.

A továbbképzést szervező megnevezése, M-Stúdium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Kolozsvár u. 16.
címe:
A program címe:
A segítő beszélgetés mint a kiégés
megelőzésének egyik módszere
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A képzés célja, hogy a dolgozó szakemberek
elsajátíthassák a kiégési tünetek felismerésének
és megelőzésének módszereit, megvédve
magukat az elfásulástól.
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, 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:
egészségügyi alapellátásban és szakellátásban
dolgozók, önkormányzatokban/járási
hivatalokban, önkormányzatok dolgozói és
alapellátási feladatokra szerződésben álló civil
és egyházi szervezetek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október, november
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Dombóvár, Tolna megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Megyeri Tiborné
telefonszáma, e-mail címe:
30/385-8917; megyeri.marcsi@mstudium.hu
A program engedélyszáma:
T-01-034/2015

3.

A továbbképzést szervező megnevezése, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
címe:
Kisgyermek Szociális Intézmények
Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.
A program címe:
Változó világban dolgozunk: önismereti képzés
az identitásról és a társadalmi sokszínűségről
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó
szakemberek előítéleteinek tudatosítása és
oldása, empatikus képességük növelése.
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, egyéb: Biztos
Kezdet Gyerekházak munkatársai, alternatív
napközbeni ellátást végzők
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016 első negyedéve, igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Baranya megye, Somogy megye, Tolna
megye, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Dallosné Kaurek Csilla
telefonszáma, e-mail címe:
30/576-0133; kaurekcsilla@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-01-024/2015

4.

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. szeptember 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. november 5.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Kaposvár, Somogy megye
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-01-007/2015

BÁCS-KISKUN MEGYE
5.

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

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.
Idősgondozással kapcsolatos ismeretek
2018. szeptember 30.
A képzési program tematikája öt
tudományterület időseket érintő feldolgozásával
kíván használható elméleti ismereteket és
gyakorlati készséget adni.
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, egyéb: falu- és tanyagondnokok
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október 13.
A program időtartama:
32 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Kiskunmajsa, Baranya megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye, Csongrád megye, HajdúBihar megye, Heves megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Nógrád megye, Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye,
Vas megye, Zala megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Csörszné Zelenák Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
76/507-543; mnefalu@t-online.hu
A program engedélyszáma:
T-02-029/2015

BUDAPEST
6.

A továbbképzést szervező megnevezése, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló
címe:
Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest, Amerikai út 14.
A program címe:
Sorstárssegítő képzés
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Önkéntes szülőpárok felkészítése
rendellenességgel született gyermek szüleinek
nyújtandó korai sorstársi támogatásra.
A program célcsoportja:
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
egyéb: sorstárssegítő
ellátotti csoport(ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Gruiz Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
1/363-6353; gruiz@hu.inter.net
A program engedélyszáma:
T-05-028/2015

7.

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 Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi utca 9-13.
Gyermekvédelmi gyámi továbbképzés
2018. szeptember 30.
A gyermekvédelmi gyámság elméleti és
gyakorlati ismereteit összegző továbbképzés
elsősorban gyermekvédelmi gyámok részére.
középvezető, tanácsadó
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
40
2015. október, 2016. április, október
40 óra
Budapest
35000 Ft
Both Éva
20/406-1602; both.eva@tegyesz.hu
T-05-035/2015

8.

A továbbképzést szervező megnevezése, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
címe:
A program címe:
Szülőkísérés sérülékeny kisgyermekes
családoknál
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A családokkal dolgozó (közép- és felsőfokú
végzettséggel rendelkező) szakemberek
megismerik a társadalmi környezet és a korai
tanulási képességek közötti összefüggéseket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport(ok):
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: családi
gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni
ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozó
otthon, kórházi szociális munka, támogatott
lakhatás, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, támogató szolgálat, falu- és
tanyagondnoki szolgálat
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: 65000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Rózsahegyi Szandra és Kun István
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6700; info@ncsszi.hu
A program engedélyszáma:
T-05-036/2015

9.

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

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Védőfaktorok a családok erősítésében
2018. szeptember 30.
A családokat erősítő védőfaktorokra épülő, a
koragyermekkori fejlődést támogató elméleti
keret és módszerkombináció megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport(ok):
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: családi
gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni
ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozó
otthon, kórházi szociális munka, támogatott
lakhatás, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, támogató szolgálat, falu- és
tanyagondnoki szolgálat
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: 65000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Rózsahegyi Szandra és Kun István
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6700; info@ncsszi.hu
A program engedélyszáma:
T-05-037/2015

10. A továbbképzést szervező megnevezése, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
címe:
A program címe:
Családi védőfaktorok alkalmazása a
gyakorlatban
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A családokat erősítő védőfaktorokra épülő, a
koragyermekkori fejlődést támogató elméleti
keret és módszerkombináció megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport(ok):
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: családi
gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni
ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozó
otthon, kórházi szociális munka, támogatott
lakhatás, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, támogató szolgálat, falu- és
tanyagondnoki szolgálat
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: 65000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Rózsahegyi Szandra és Kun István
telefonszáma, e-mail címe:
1/237-6700; info@ncsszi.hu
A program engedélyszáma:
T-05-038/2015

11. 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.
Fókuszban az ember
2018. szeptember 30.
Szociális szolgáltatást végzők esetelemzési
készségének fejlesztése; szakmai támogatásuk és
mentális megerősítésük a jó gondozás
érdekében.
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, egyéb:
támogatott lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
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: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Langa Judit
telefonszáma, e-mail címe:
1/210-5400/125; langajudit@wjlf.hu
A program engedélyszáma:
S-05-018/2015

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

Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.
Segítségnyújtás látássérült személyek számára
2018. szeptember 30.
A képzés segíti a látássérült emberekhez
kapcsolódó előítéletek eloszlatását, nehézségeik
iránti fogékonyabbá válást.
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, egyéb:
támogatott lakhatás intézményeiben
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015 őszén
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 26000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Falvai Rita
telefonszáma, e-mail címe:
1/872-9590/578; falvai.rita@vakokintezete.hu
A program engedélyszáma:
S-05-019/2015

13. A továbbképzést szervező megnevezése, Lakatos Éva
1094 Budapest, Ferenc krt. 29. 4/2.
címe:
A program címe:
"Senki nem olyan okos, mint mi
mindannyian" - Szakmai személyiségfejlesztés
szupervízió és szupervízió alapú coaching
eszközeivel. Szociális és gyermekvédelmi
területen dolgozó szakemberek team- és
csoport-szupervíziója
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A teamben dolgozók együttműködésének,
kompetenciájának fejlesztése. Felmerülő
kérdések, elakadások tisztázása, együttes célok
megjelölése önismereti tanulás során.
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: 2015. októbertől
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Lakatos Éva
telefonszáma, e-mail címe:
20/407-7338; evalocksmith@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-023/2015

14. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Református Egyház
címe:
Szeretetszolgálati Iroda Református
Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A program címe:
Szupervízió - felhasználási készségek
fejlesztése
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szakmai személyiség - mint "munkaeszköz" védelmi eszközeinek megismerése, és a
szupervíziós támogatás igényének kialakítása a
szupervízió folyamatában.
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: 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-05-025/2015

15. 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 Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi utca 9-13.
Gyermekvédelmi gyámok szakmai műhelye
2016. szeptember 30.
A gyermekvédelmi gyámok számára lehetőséget
biztosítani arra, hogy megismerjék egymás
munkaszervezési módszereit, új ismereteket,
információkat és kapcsolatokat építsenek ki
országosan.
szakdolgozó
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
10
2016. január
6 fórum
Budapest
17500 Ft
Banga Éva
70/412-1932; banga.eva@tegyesz.hu
M-05-009/2015

16. 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:
2016. 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, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
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, egyéb:
komplex támogatási szükségletfelmérő eszközt
használó szakemberek számára
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október 30.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
M-05-010/2015

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

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi utca 9-13.
Gyermekvédelem a digitális korban - 2015
2016. szeptember 30.
Azon eljárás és módszerek bemutatása, amelyek
a szakmai együttműködést digitális eszközökkel,
módszerekkel támogatják.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes
ellátotti csoport(ok):
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 27.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Farkas Attila
telefonszáma, e-mail címe:
1/323-2949; farkas.attila@tegyesz.hu
A program engedélyszáma:
K-05-011/2015

18. A továbbképzést szervező megnevezése, Irmák Nonprofit Kft.
2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.
címe:
A program címe:
A sikeres támogatott lakhatás
megvalósításának tényezői
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A szolgáltatás megszervezése során fontos
szakmai teendők, kulcstényezők és azok
összefüggéseinek bemutatása.
A program célcsoportja:
középvezető, magasabb vezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
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: 2015. október 7.
A program időtartama:
6 előadás + 2 szekcióülés
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mátékovitsné Petróci Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
30/299-9548; petroczikatalin@irmak.hu
A program engedélyszáma:
K-05-012/2015

19. A továbbképzést szervező megnevezése, XV. Ker. Önkormányzat ESZI Területi
címe:
Gondozás / Szociális Klaszter Egyesület
1152 Budapest, Széchenyi tér 10.
A program címe:
"Az öregedő elme" - a demencia korai
felismerése és kezelése
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Széleskörű együttműködés előkészítése a
demensekkel való foglalkozásban.
Kezdeményezések, eredmények bemutatása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek
ellátotti csoport(ok):
klubja, gondozási központ, időskorúak
gondozóháza, egyéb: háziorvosok
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015 október 2.
A program időtartama:
11 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Jobbágy Mária
telefonszáma, e-mail címe:
1/418-1713; 20/912-0937;
jobbagy8@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-05-014/2015

20. A továbbképzést szervező megnevezése, Magyarországi Szociális Szakemberek
címe:
Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
1094 Budapest, Liliom u. 8.
A program címe:
Országos Tudományos Szociális Konferencia "Helyi tudásokkal felvértezve" - Kutatások és
innovatív gyakorlatok a szociális munkában
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A konferencia a szociális munka kutatásait és
innovatív gyakorlatait vitatja meg és mutatja be,
ezzel gazdagítva a szociális hivatást.
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. november 20.
A program időtartama:
20 előadás (szekciónként 3-4)
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 1000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Kocsis Erzsébet
telefonszáma, e-mail címe:
30/476-6018; liza@igyk.pte.hu
A program engedélyszáma:
K-05-015/2015

21. A továbbképzést szervező megnevezése, Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
címe:
A program címe:
XVI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és
Mentálhigiénés Konferencia
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Trauma és terápia, valamint a kitagolás és
védett lakhatás - magyarországi és nemzetközi
tapasztalatok.
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, 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: 2015. október 21.
A program időtartama:
5 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Harangozó Judit
telefonszáma, e-mail címe:
20/825-0178; drharangozojudit@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-05-016/2015

FEJÉR MEGYE
22. A továbbképzést szervező megnevezése, Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete
címe:
a Gyermekekért
8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.
A program címe:
LOSZE XIII. Országos Konferenciája
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Személyes gondoskodást végző szakemberek
szakmai konferenciája.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti
ellátotti csoport(ok):
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október 1.
A program időtartama:
5 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Balatonvilágos, Fejér megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Virág László
telefonszáma, e-mail címe:
20/6200-549; losze@freemail.hu
A program engedélyszáma:
K-07-005/2015

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
23. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
9027 Győr, Avar u. 3.
A lelki megelőzés határterületei
2016. szeptember 30.
A XII. alkalommal megrendezésre kerülő
konferencia célja a szociális területen dolgozók
számára bemutatni a mentálhigiéné
interdiszciplináris megközelítését.
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,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015. november 12.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 4700 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Valastyán Beáta
telefonszáma, e-mail címe:
20/923-0758; beatavalastyan@gmail.com
A program engedélyszáma:
K-08-010/2015

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
24. A továbbképzést szervező megnevezése, AVP Hungary Közhasznú Egyesület
4029 Debrecen, Lórántffy u. 16.
címe:
A program címe:
Konfliktuskezelés haladó szinten az AVP
módszereivel
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A tréning célja az AVP konfliktuskezelő
módszereivel haladó szinten is megismertetni a
szociális ágazatban, különböző munkaterületen
dolgozókat. Központi témája a saját és
ráirányuló félelem, harag, düh kezelése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport(ok):
otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
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: 23000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Patkó Kornélia
telefonszáma, e-mail címe:
52/486-321; drlia@freemail.hu
A program engedélyszáma:
S-09-022/2015

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
25. A továbbképzést szervező megnevezése, Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 20.
címe:
A program címe:
Családon belüli erőszak kezelése
Magyarországon: élet a bántalmazás után IV.
A program minősítése érvényes:
2016. 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: 2015. október 15.
A program időtartama:
7 előadás, valamint esetfeldolgozás
A program indításának tervezett helyszíne: Oroszlány, Komárom-Esztergom megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 2000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mátics Katalin
telefonszáma, e-mail címe:
34/560-070; oszocszolg@oszocszolg.hu
A program engedélyszáma:
K-12-017/2015

NÓGRÁD MEGYE
26. A továbbképzést szervező megnevezése, Szociális Igazgatók és Szakemberek
címe:
Magyarországi Egyesülete Nógrád Megyei
Tagozata
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út. 44.
A program címe:
Nyitottság és küldetéstudat - Az önkéntes
tevékenység alappillérei
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Az önkéntes tevékenység szükségességének,
jelentőségének bemutatása. Az önkéntes segítés
szépségeinek ismertetése.
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,
gondozási központ, pszichiátriai betegek
lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október 27.
A program időtartama:
6 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Balassagyarmat, Nógrád megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 3000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Fehér Edit
telefonszáma, e-mail címe:
35/300-844; remenysugar@szgyfnograd.hu
A program engedélyszáma:
K-13-008/2015

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
27. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

PROJEKT Oktatási és Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 35/2.
Idősek szociális ellátása
2018. szeptember 30.
Az időskorúak ellátását hivatásul választók új,
aktuális ismereteket szerezzenek, kompetenciáik
bővülhessenek.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport(ok):
idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, időskorúak gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október 1.
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Vásárosnamény, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Szerényi Lászlóné
telefonszáma, e-mail címe:
20/366-6194; szerenyi.laszlone@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-16-031/2015

28. A továbbképzést szervező megnevezése, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
címe:
Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési
Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
A program címe:
Innovációs lehetőségek az idősgondozásban
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A tanácskozás megismerteti az
öregedéstudomány azon eredményeit, amelyek
közvetlenül meghatározzák az időskorúak
gondozásának technikáit, gyakorlati módszereit.
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, 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:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015. december
A program időtartama:
8 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Semsei Imre
telefonszáma, e-mail címe:
42/404-411; semsei.imre@foh.unideb.hu
A program engedélyszáma:
K-16-013/2015

VAS MEGYE
29. A továbbképzést szervező megnevezése, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő
címe:
Egyesület
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
A program címe:
Sürgősségi kórképek ellátása és
infekciókontroll az ápolást, gondozást nyújtó
intézményekben
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Rosszullétek és balesetek első szintű kezelése és
ismeretek kialakítása, bővítése az
infekciókontroll témakörében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport(ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, időskorúak gondozóháza,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015. ősz-tél (október-december), ezt követően
igény szerint
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely, Ivánc, Hegyfalu, Acsád, Kőszeg,
Szentgotthárd, Vas megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 29000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Simon Zoltán Péter
telefonszáma, e-mail címe:
94/509-500; simon.zoltan@vasitit.hu
A program engedélyszáma:
T-18-032/2015

30. A továbbképzést szervező megnevezése, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő
címe:
Egyesület
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
A program címe:
Krízis- és agressziókezelési technikákat fejlesző
tréning
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Megismerni a krízis- és agressziókezelési
technikákat, alkalmazni azokat, megtanulni
kezelni a fellépő helyzeteket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
ellátotti csoport(ok):
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2015. ősz-tél (október-december)
A program időtartama:
25 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely, Vas megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35900 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Simon Zoltán Péter
telefonszáma, e-mail címe:
94/509-500; simon.zoltan@vasitit.hu
A program engedélyszáma:
S-18-020/2015

31. A továbbképzést szervező megnevezése, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő
címe:
Egyesület
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
A program címe:
Stresszkezelő és kiégést megelőző tréning
A program minősítése érvényes:
2018. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
Saját élmény a stressz-, burn out elkerülési
módszerekről. Képességfejlesztés a testi-lelki
egészségegyensúly fenntartásához.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport(ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, időskorúak gondozóháza,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekek átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
25
A program indításának tervezett időpontja: 2015. ősz-tél (október-december), ezt követően
igény szerint
A program időtartama:
25 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely, Ivánc, Hegyfalu, Acsád, Kőszeg,
Szentgotthárd, Vas megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35900 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Simon Zoltán Péter
telefonszáma, e-mail címe:
94/509-500; simon.zoltan@vasitit.hu
A program engedélyszáma:
S-18-021/2015

32. A továbbképzést szervező megnevezése, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő
címe:
Egyesület
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
A program címe:
Az egészséges táplálkozás gyakorlata és
kialakítása gyermekeknél
A program minősítése érvényes:
2016. szeptember 30.
A program célja, tartalma:
A bevezetésre kerülő új közétkeztetési
szabályok, ételkészítési ismeretek
megismertetése a gyermekvédelemben
dolgozókkal.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
ellátotti csoport(ok):
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon
A szerezhető továbbképzési pontérték:
5
A program indításának tervezett időpontja: 2015. ősz-tél (október-december)
A program időtartama:
5 előadás
A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely, Vas megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Simon Zoltán Péter
telefonszáma, e-mail címe:
94/509-500; simon.zoltan@vasitit.hu
A program engedélyszáma:
K-18-009/2015

VESZPRÉM MEGYE
33. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Főnix-Füred Bt.
8230 Balatonfüred, Déry T. u. 14.
Játszmák és konfliktuskezelés
2018. szeptember 30.
A tréning megismerteti a segítő szakmák
dolgozóit az éretlen személyiségű kliensek és
hozzátartozóik jellegzetes játszmaszerepeivel.
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, egyéb: falu- és
tanyagondnoki szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2015. október, november
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Zalaszentgrót, Balatonfüred, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 29000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Abány Klára
telefonszáma, e-mail címe:
20/327-2177; fonixfured@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-19-026/2015

34. 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:
2016. 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: 2015. 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-19-008/2015

