SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
közleménye
a személyes gondoskodást végző személyek munkakörhöz kötött és kötelező
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. § (6b) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező munkakörhöz kötött és kötelező továbbképzési
programjainak a 2. számú mellékletben meghatározott adatait a közlemény mellékleteként a honlapján és a
Szociális Ágazati Portálon folyamatosan közzéteszi.
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.
A minősített továbbképzések az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületre (OJKF) bejelentkezve a
Továbbképzések menüpont alatt található Elérhető továbbképzések almenüpontban kerülnek listázásra. Ezen a
felületen lesz lehetőség a képzési csoportokba történő jelentkezésre.

1.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Kamaszkori problémák kezelése (függőség,
engedély nélküli eltávozás)
A továbbképzés célja, hogy erősödjön a
résztvevők szenvedélybetegséggel/függőséggel
kapcsolatos
prevenciós
tevékenységének
hatékonysága,
megalapozott
ismereteket
szerezzenek,
ismerjék
meg
kompetenciahatáraikat, ismerjenek meg saját
szolgálati helyükön is alkalmazható megelőzési
modelleket,
szerezzenek
tudomást
a
problémamegoldásban igénybe vehető egyéb
szolgálatok tevékenységéről, a velük való
kapcsolatfelvétel módjáról, valamint kapjanak
módszertani segítséget az engedély nélküli
eltávozások megelőzése, illetve csökkentése
érdekében végzendő feladatokhoz.
gyermekvédelmi
javítóintézetek

szakellátások

és

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és
javítóintézeti nevelés területén:
nevelőszülői
tanácsadó,
nevelőszülő,
növendékügyi
előadó,
gyermekgondozó,
gyermekvédelmi
ügyintéző,
nevelő,
gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő,
pszichológus,
gyógypedagógus,
fejlesztő
pedagógus, ápoló, védőnő, kisgyermeknevelő,
orvos, pszichiáter, bizottsági családgondozó,
örökbefogadási tanácsadó, iskolai tanár, tanító,
szakoktató, munkaoktató, gyermekvédelmi
gyám, jogász, közvetítő, elhelyezési ügyintéző,
utógondozó, rendész
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó
otthon, utógondozói ellátás
32

A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

továbbképzési jegyzék közzétételét követően
30 óra
Országos
51.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-T-20/2019
2022. március 31.
2023. március 31.

-

-

2.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Az önsorsrontó viselkedés mintázati háttere,
megjelenési formái
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő
szakembereket érzékenyítse az önmaguk ellen
forduló
kamaszokkal
való
munkával
kapcsolatban. A szakmai tanfolyam során
megismerkednek a kamaszori krízisekkel, az
önsorsrontó viselkedés tüneteivel, valamint a
segítés lehetséges módjaival is.
gyermekvédelmi
javítóintézetek

szakellátások

és

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és
javítóintézeti nevelés területén:
nevelőszülő,
gyermekgondozó,
nevelő,
gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő,
pszichológus,
gyógypedagógus,
fejlesztő
pedagógus, ápoló, védőnő, orvos, bizottsági
családgondozó, örökbefogadási tanácsadó,
szakoktató, munkaoktató, gyermekvédelmi
gyám, utógondozó, rendész
A program által közvetlenül érintett
nevelőszülői
hálózat,
javítóintézet,
ellátotti csoport, csoportok:
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó
otthon, utógondozói ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
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A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 51.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-T-21/2019
2022. március 31.
2023. március 31.

-

-

3.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A nevelőszülői tanácsadás hatékonyságának
növelése
A továbbképzés elvégzésével képes lesz a
tevékenységével kapcsolatos, a gyermek
gondozásával,
nevelésével
összefüggő
információkat összegyűjteni, összegezni és
strukturálni, valamint meg fogja tudni határozni
a szükséges fejlesztési és/vagy rehabilitációs
területeket.
gyermekvédelmi
javítóintézetek

szakellátások

és

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és
javítóintézeti nevelés területén:
nevelőszülői tanácsadó, pszichológus
nevelőszülői hálózat
20
továbbképzési jegyzék közzétételét követően
30 óra
Igény szerint
51.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-M-01/2019
2020. március 31.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

2023. március 31.

-

-

4..

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Mobilizálás, betegmozgatás
A mobilizálás és a betegmozgatás szabályainak
átfogó ismerete a mindennapos gondozói munka
megvalósítása során.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
ápoló (idős, pszichiátriai, fogyatékos ccs.),
gondozó (idős, pszichiátriai, fogyatékos, ccs.),
segítő

házi
segítségnyújtás,
idősek
otthona,
pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye,
időskorúak
gondozóháza,
fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona,
egyéb,
éspedig:
támogató
szolgáltatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
8
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
10 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Igény szerint

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

17.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-K-01/2019
2020. március 31.
2023. március 31.

-

-

5..

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A komplex szükségletfelmérés hatása a
szolgáltatási tervre
A komplex szükségletfelmérés a fogyatékos,
pszichiátriai
problémákkal
élő,
illetve
szenvedélybetegek támogatási szükségletének
felmérésére kidolgozott módszer, amelyet a
támogatott lakhatásban alkalmaznak. A
továbbképzés segíti a résztvevőket a felmérő
eszközből kinyert adatokat, szolgáltatási
idényeket, elemeket átfordítani szolgáltatási
tervre.
szociális szakosított ellátások területén
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
esetfelelős
egyéb, éspedig: támogatott lakhatás
8
továbbképzési jegyzék közzétételét követően
10 óra
Igény szerint
17.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-K-02/2019
2020. március 31.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

2023. március 31.

-

-

6..

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:
A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Jó
gyakorlatok
az
idősek
funkciómegtartásában
Az idősellátás helyi gyakorlatainak a
megismerése, hogyan segíthetjük elő az idősek
önállóságát az őket körülvevő környezetben.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
falu- és tanyagondnok, szociális munkatárs,
terápiás munkatárs (idős ccs.), ápoló (idős ccs.),
gondozó (idős ccs.)

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona,
hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, időskorúak gondozóháza,
hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb, éspedig:
falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
18
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
24 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40.800 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-M-02/2019
2020. március 31.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

2023. március 31.

-

-

7.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Jó
gyakorlatok
a
gyógypedagógiai
fejlesztésben
A szakmai műhely célja az olvasás, írás,
számolás,
interpeszonális
kapcsolatok,
kommunikációt segítő technikák, szabadidő
eltöltés, IT eszközök használata területén olyan
ígéretes gyakorlatok bemutatása, amelyek a
szociális intézményi és szolgáltatási hálózat
keretén belül elérhetőek hazai és nemzetközi
színtereken. A műhely fórumain tartott
előadásokon a résztvevők megismerhetnek jó
gyakorlatokat, majd a műhelybeszélgetések
során átgondolhatják saját gyakorlataikat,
valamint az új ismeretek adaptálásának
lehetőségeit.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
terápiás munkatárs (fogyatékos ccs)
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
18
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
24 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40.800 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-M-03/2019
2020. március 31.
2023. március 31.

-

-

8.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Gyógyászati segédeszközök ismerete és
használata
A szakmai tanácskozás célja, hogy olyan
szemléletet és együttműködési lehetőséget adjon
át a résztvevőknek, amelyek segítségével a
fogyatékos személyek a támogató-segítő
eszközök és technológiák használatával
önrendelkező módon érhetik el az önálló
életvitel különböző szintjeit. Az előadásokon
hallottak, valamint a megfelelő eszközök
használatával az érintett fogyatékos személyek,
családjaik, valamint az őket támogató
szakemberek minőségben jobb, tartalmasabb
életet élhetnek.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
szociális munkatárs, terápiás munkatárs
(fogyatékos, idős ccs), gondozó (idős,
pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos,
hajléktalan ccs.), segítő
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport, csoportok:
hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, időskorúak gondozóháza,
fogyatékosok
gondozóháza,
hajléktalanos
átmeneti szállása, egyéb, éspedig: támogató
szolgáltatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
8
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
10 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Igény szerint

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

17.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-K-03/2019
2020. március 31.
2023. március 31.

-

-

9.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Falués
tanyagondnoki
feladatok
dokumentációi
A szakmai e-learning továbbképzés során a
résztvevő
falués
tanyagondnokok
megismerkednek a dokumentációs rendszerek
általános fontosságával és céljával, valamint a
szolgáltatások
folyamatosságának
biztosításával. Az alapos dokumentáció mind a
szolgáltatást
működtető számára, mind a
munkatársak vagy esetleges utódjuk, illetve a
fenntartó/ellenőrző hatóságnak információs
bázisként és támpontként szolgálhat. A
megfelelő
dokumentáció
segítheti
az
információk átadását és az információáramlás
folyamatosságát, valamint megkönnyíti a
szolgáltatások jövőbeli tervezését.
szociális alapszolgáltatások területén
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
falu- és tanyagondnok
egyéb, éspedig: falugondnoki, tanyagondnoki
szolgálat
6
továbbképzési jegyzék közzétételét követően
5 óra
Országos
ingyenes
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-E-02/2019
2022. március 31.
2023. március 31.

-

-

10. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A felépülés alapú gondozási megközelítés
A
továbbképzési
program
azokat
a
szakembereket segíti a felépülés alapú
megközelítés gyakorlati alkalmazásában, akik a
szenvedélybetegekkel, a mentális betegségekkel
érintett személyekkel és hozzátartozóikkal
foglalkoznak. A tanácskozás résztvevői képet
kapnak a hozzátartozókkal és a természetes
támogató hálót alkotó személyekkel való
konzultációkról és azok lefolytatásának
módszereiről. Ezen kívül szerepet kap a
szerződéskötés, a célok és a keretek
kijelölésének
fontossága.
A
résztvevők
megismerik a stressz egyéni állapotokra
gyakorolt hatásait, illetve a stresszkezelési
technikák
alkalmazását,
és
az
állapotrosszabbodás
vagy
visszaesések
megelőzésének lehetőségeit.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
szociális munkatárs, terápiás munkatárs
(pszichiátriai, szenvedélybeteg ccs), ápoló
((pszichiátriai, szenvedélybeteg ccs ), gondozó
(pszichiátriai, szenvedélybeteg ccs)

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek
otthona,
hajléktalanos
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali
intézménye,
pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, egyéb, éspedig: közösségi
ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
20 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-K-04/2019
2020. március 31.

A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
2023. március 31.
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

11. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Munkaerő-piaci ismeretek, eszközök, jó
gyakorlatok
A szakmai tanácskozás célja, hogy a résztvevők
új ismereteket szerezzenek arról, hogy mivel
tudják
kiegészíteni
meglévő
szociális
szolgáltatásukat,
milyen
módszereket
alkalmazhatnak, milyen lehetőségek vannak az
adott
célcsoport
munkaerő-piaci
reintegrációjára, illetve kiket és mely
szolgáltatókat kereshetnek meg, ha kérdéseik
vannak, illetve ha klienseiknek ilyen
szolgáltatásra van szükségük.

szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén
A program által közvetlenül érintett
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
munkakörök:
alapellátás területén:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén családsegítő, szociális munkatárs, terápiás
töltendő ki.):
munkatárs
(pszichiátriai,
fogyatékos,
szenvedélybeteg ccs.), esetfelelős
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport, csoportok:
szenvedélybetegek
otthona,
fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézménye,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali
intézménye,
szenvedélybetegek
nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, fogyatékosok
gondozóháza,
pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb, éspedig:
támogatott lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
10
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően

A program időtartama
20 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Igény szerint
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
e-mail-címe:
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
SZOC-Munk-SZGYF-K-05/2019
A program minősítése érvényes:
2020. március 31.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
2023. március 31.
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

12. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:
A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A megfigyelés jelentősége az ellátásban,
helyzet-felismerési technikák
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők az
ápolás-gondozás
holisztikus
szemléletével
ismerkedjenek meg. A mindennapi munkájuk
során tapasztalt jelenségek során miket
szükséges megfigyelniük, hogy az intézmény
lakóinak állapotát megfelelően át tudják látni.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
alapellátás területén:
szociális munkatárs, ápoló (idős, pszichiátriai,
szenvedélybeteg
ccs.),
gondozó
(idős,
pszichiátriai, szenvedélybeteg, hajléktalan ccs.),
esetfelelős
Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és
javítóintézeti nevelés területén:
ápoló
házi
segítségnyújtás,
idősek
otthona,
pszichiátriai
betegek
otthona,
szenvedélybetegek
otthona,
hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitáiciós
intézménye,
hajléktalan
személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondoási központ, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza,
pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
átmeneti
otthona,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok
átmenneti
szállása,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: támogatott
lakhatás
8

A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

továbbképzési jegyzék közzétételét követően
10 óra
Igény szerint
17.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-K-06/2019
2020. március 31.
2023. március 31.

-

-

13. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Az infekciókontroll alkalmazása a szakosított
szociális ellátások során
Szakmai tanfolyam keretében az ápolók és
gondozók az infekciókontroll tevékenységhez
szükséges
alapvető
ismereteket
tudják
megszerezni 30 óra alatt.

szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén
A program által közvetlenül érintett
Munkakörök a szociális és gyermekjóléti
munkakörök:
alapellátás területén:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén ápoló (idős, pszichiátriai, szenvedélybeteg,
töltendő ki.):
fogyatékos ccs.), gondozó (idős, pszichiátriai,
szenvedélybeteg, fogyatékos, hajléktalan ccs.),
esetfelelős
A program által közvetlenül érintett
házi
segítségnyújtás,
idősek
otthona,
ellátotti csoport, csoportok:
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,
időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, egyéb, éspedig: támogatott
lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
32
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Országos

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

51.000 Ft/fő
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
SZOC-Munk-SZGYF-T-22/2019
2022. március 31.
2023. március 31.

-

-

14. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Jelzőrendszer
ismertetése,
gyermekbántalmazás prevenciója
A továbbképzés alapvető célja, hogy komplex
szemléletet
alakítson
ki
a
szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben
különböző szinten feladatot ellátó szakemberek
számára a jelzőrendszer működése és a
gyermekbántalmazás prevenciója témájában. A
továbbképzésben résztvevők tudatosabban,
felelősségteljesebben tudják ellátni az észlelőés
jelzőrendszerbeli
feladataikat,
hatékonyabban
tudnak
fellépni
a
gyermekbántalmazás megelőzése érdekében.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén, gyermekjóléti
alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások és
javítóintézetek

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

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, bölcsődei
ellátás (a) bölcsőde, b) mini bölcsőde, c)
munkahelyi bölcsőde, d) családi bölcsőde),
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó
otthon, utógondozói ellátás, támogatott lakhatás,
közösségi ellátások, fejlesztő foglalkoztatás,
Biztos Kezdet Gyerekház, falugondnokitanyagondnoki
szolgáltatás,
támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka
A szerezhető továbbképzési pontérték:
6
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
5 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
e-mail-címe:
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
SZOC-Kot-SZGYF-E-01/2019
A program minősítése érvényes:
2022. március 31.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

2023. március 31.

-

-

15. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-,
gyermek-, betegjogok
A program a hatályos jogszabályi rendelkezések
alapján a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások rendszeréről
nyújt átfogó tájékoztatást. A program célja,
hogy a szociális továbbképzésben résztvevők –
munkakörüktől függetlenül – megismerjék a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatási rendszer alapjait, és megszerezzék
azokat az általános ismereteket, amelyek
megalapozzák a speciális, a munkakörükhöz
közvetlenül kapcsolódó továbbképzések sikeres
elvégzését.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén, gyermekjóléti
alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások és
javítóintézetek

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

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, bölcsődei
ellátás (a) bölcsőde, b) mini bölcsőde, c)
munkahelyi bölcsőde, d) családi bölcsőde),
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó
otthon, utógondozói ellátás, támogatott lakhatás,
közösségi ellátások, fejlesztő foglalkoztatás,
Biztos Kezdet Gyerekház, falugondnokitanyagondnoki
szolgáltatás,
támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka
A szerezhető továbbképzési pontérték:
6
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
5 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
e-mail-címe:
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
SZOC-Kot-SZGYF-E-02/2019
A program minősítése érvényes:
2022. március 31.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

2023. március 31.

-

-

16. A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

választható továbbképzés
kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
ENSZ egyezmények, szakmai etika kérdései,
önkéntesség
A
program
célja,
hogy
valamennyi
továbbképzésre kötelezett rendelkezzen az adott
témakörök
keretében
megszerezhető
ismeretekkel. Ennek megfelelően a továbbképzés
tartalma úgy lett kialakítva, hogy a
továbbképzésben részt vevő ismeretet szerezzen
a gyermeki jogok és a sérülékeny társadalmi
csoportok jogait érintően a nemzetközi és hazai
jogszabályokról, valamint a szakmai etika
kérdéseiről és az önkéntességről.
szociális alapszolgáltatások területén, szociális
szakosított ellátások területén, gyermekjóléti
alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások és
javítóintézetek

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:

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, bölcsődei
ellátás (a) bölcsőde, b) mini bölcsőde, c)
munkahelyi bölcsőde, d) családi bölcsőde),
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó
otthon, utógondozói ellátás, támogatott lakhatás,
közösségi ellátások, fejlesztő foglalkoztatás,
Biztos Kezdet Gyerekház, falugondnokitanyagondnoki
szolgáltatás,
támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka
A szerezhető továbbképzési pontérték:
6
A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően
A program időtartama
5 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP7.5.1-16-2016-00001
azonosító
számú,
Szociális humán erőforrás fejlesztése című
kiemelt
projektek
keretében:
TÉRÍTÉSMENTES
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498,
e-mail-címe:
70/668-7497
szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu,
merkl.timea@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
SZOC-Kot- SZGYF-E-03/2019
A program minősítése érvényes:
2022. március 31.

A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
2023. március 31.
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

