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 (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2015. IV. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.
A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A
megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek
megfelelően szervezhetők.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
1.
A továbbképzést szervező megnevezése, SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató
címe:
Közhasznú Nonprofit Kft.
3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 26.
A program címe:
Időskorúak gondozási szükségleteinek
felmérése, szükségletspecifikus szociális
ellátása
A program minősítése érvényes:
2018. december 31.
A program célja, tartalma:
Szociális ellátásban dolgozók felkészítése
időskorú gondozottaik valós szükségletein
alapuló ellátására.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, idősek otthona, időskorúak
ellátotti csoport (ok):
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2016. január-március
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Békés, Hencida, Hajdúsámson, Kalocsa,
Mátészalka, Miskolc, Ózd, Pécs, Szeged,
Tatabánya, Várpalota, Verpelét, Baranya
megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád
megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye,
Komárom-Esztergom megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye, Veszprém megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Dobai Szabolcs
telefonszáma, e-mail címe:
20/203-2002; szabolcs.dobai@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-04-047/2015

BUDAPEST
2.
A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Addikciók, függőségek, terápiák
A program minősítése érvényes:
2018. december 31.
A program célja, tartalma:
Függőségekkel kapcsolatos alapismeretek
elsajátítása. Felépülési terápiák, módszerek,
modellek megismerése.
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: utcai
gondozó szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32
A program indításának tervezett időpontja: 2016. III. negyedév, 2017. III. negyedév, 2018.
III. negyedév
A program időtartama:
42 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Soós Mária
telefonszáma, e-mail címe:
1/260-1844; soos.maria@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
T-05-049/2015

3.
A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Foglalkoztatási szakmai műhely - Szociális
munkások ismereteinek bővítése a hajléktalan
emberek foglalkoztatási helyzetének javítása
érdekében
A program minősítése érvényes:
2016. december 31.
A program célja, tartalma:
Hajléktalan személyek foglalkoztatása
érdekében a jó gyakorlatok megismerése, és az
ügyfelek társadalmi integrációjának elősegítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, hajléktalanok otthona, hajléktalan
ellátotti csoport (ok):
személyek rehabilitációs intézménye, nappali
melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása
A szerezhető továbbképzési pontérték:
13
A program indításának tervezett időpontja: 2016. március 31.
A program időtartama:
7 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Keserű Zsolt
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9500; keseru.zsolt@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
M-05-016/2015

4.
A továbbképzést szervező megnevezése, Budapesti Módszertani Szociális Központ és
címe:
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Addictus szakmai műhely - Szenvedélybeteg
hajléktalanok segítése
A program minősítése érvényes:
2016. december 31.
A program célja, tartalma:
Szenvedélybeteg hajléktalanok szakszerű
segítésének kidolgozása, szakmai programok és
fórumok szervezése segítő szakemberek
számára.
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, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
egyéb: utcai gondozó szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2016. február
A program időtartama:
7 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
Soós Mária
telefonszáma, e-mail címe:
1/260-1844; soos.maria@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
M-05-017/2015

5.
A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Bölcsődei Múzeum Alapítvány
1083 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Bölcsődetörténet XIV. szakmai műhely
2016. december 31.
A szakmai műhely bepillantást enged a magyar
bölcsődék kezdeti időszakába, a Bölcsődei
Múzeum anyagának gyűjtésébe, újabb kutatások
eredményeiről kaphatunk ismereteket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, egyéb:
ellátotti csoport (ok):
minden érdeklődő
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: 2016. március 9.
A program időtartama:
6 fórum
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vokony Éva
telefonszáma, e-mail címe:
30/859-9903; budaors@pitypangbolcsi.tonline.hu
A program engedélyszáma:
M-05-018/2015

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 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:

Contact Nkft.
5000 Szolnok Tószegi út 43.
Antidiszkrimináció, esélyegyenlőség
2018. december 31.
Szociális szakemberek számára
esélyegyenlőségi interkulturális tanulás,
hogy előítéletek nélkül dolgozzanak
másokkal.
szakdolgozó, középvezető, magasabb
vezető
étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, idősek otthona,
pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye,
idősek klubja, gondozási központ,
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása,
pszichiátriai betegek lakóotthona,
fogyatékos személyek lakóotthona,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: rehabilitációs
terület
30
2016. január
30 óra
országos
25 000 Ft
Boros Mónika
30/314-8748;
boros.monika@contactnkft.hu
T-11-043/2015

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:

Contact Nkft.
5000 Szolnok Tószegi út 43.
Szupervízió
2018. december 31.
Problémás kliensek, esetek feldolgozása, a
szociális dolgozók lelki terhelésének
csökkentése, kiégésének megelőzése.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, nappali melegedő,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb:
rehabilitációs terület
25
2016. január
30 óra
országos
25 000 Ft
Boros Mónika
30/314-8748; boros.monika@contactnkft.hu
S-11-028/2015

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
8.
A továbbképzést szervező megnevezése, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi
címe:
Főiskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
A program címe:
Szakmai identitás és hatékonyság erősítése
A program minősítése érvényes:
2018. december 31.
A program célja, tartalma:
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek
hétköznapi munkájához való segítségnyújtás
elméleti és gyakorlati szinten.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon
ellátotti csoport (ok):
A szerezhető továbbképzési pontérték:
34
A program indításának tervezett időpontja: 2016. január
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Morvai Anikó
telefonszáma, e-mail címe:
30/482-2957; dr.morvai.aniko@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-16-042/2015

ZALA MEGYE
9.
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:

FLONOMOSZ-IL Bt.
8868 Letenye, Királyi Pál u. 24.
Sajátos helyzetben, azaz vannak-e még
lehetőségek a szociális szférában dolgozók
motivációjára, motiválására?
2018. december 31.
Segíteni a szociális területen dolgozók
munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának
felkeltését, erősítését, fenntartását.
szakdolgozó, középvezető
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon
30
2016. január
30 óra
országos
21 600 Ft
Boros Mónika
30/314-8748; boros_monika@freemail.hu
T-20-046/2015

