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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
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 Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2017. 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.

BÉKÉS MEGYE
1.

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:

PROVIDUS Alapítvány
5742 Elek, Gyulai út 18.
Alapszolgáltatások adminisztrációja a változó
jogszabályi környezetben - online képzés
távoktatásban
2020. december 31.
Célja a szociális alapszolgáltatásban dolgozók
felkészítése a változó jogszabályok
maradéktalan betartására.
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
egyéb: valamennyi szociális szolgáltató
30
egész évben
32 óra
országos
9000 Ft
Szentgróti Viktor
66/633-011; kepzes.providus@gmail.com
T-03-033/2017

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2.

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

Konnektív Felnőttképző Kft.
3529 Miskolc, Farkas Jenő u. 4.
Komplementer hormonegyensúly tanácsadás
2020. december 31.
A hormonális egyensúlyvesztés okozta
problémák minél alaposabb megismerése,
megértése és megoldása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2018. január 1.
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 18000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nyerjákné Sári Róza Mária
telefonszáma, e-mail címe:
46/342-617; info@konnektiv.hu
A program engedélyszáma:
T-04-041/2017

BUDAPEST
3.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:

Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
Ápolási, gondozási praktikák nyomási
fekélynél
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A nemzetközi irányelvek megismerésével a
résztvevők felismerik a decubitus stádiumait,
szakszerű segítséget tudnak nyújtani.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, időskorúak gondozóháza
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2018. március
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Hanga Péter
telefonszáma, e-mail címe:
1/374-9084; peter.hanga@replant4care.hu
A program engedélyszáma:
T-05-032/2017

4.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
A program címe:
A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti
háttere és működtetése
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A résztvevők képessé váljanak a támogatott
lakhatás szolgáltatás működtetésére, az
érintettek támogatására.
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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, egyéb: támogatott
lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45
A program indításának tervezett időpontja: 2018. első negyedév
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nagy Zsuzsa Anita
telefonszáma, e-mail címe:
1/450-3239; nagy.zsuzsa@fszk.hu
A program engedélyszáma:
T-05-034/2017

5.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
A program címe:
Fogyatékosságügyi tanácsadó - alapozó képzés
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör
ellátásához szükséges alapismeretek,
báziskészségek elsajátításának biztosítása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek otthona, fogyatékos személyek otthona,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, egyéb: CSGYJK,
CSGYJSZ
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2018. első negyedév
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 65000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nagy Zsuzsa Anita
telefonszáma, e-mail címe:
1/450-3239; nagy.zsuzsa@fszk.hu
A program engedélyszáma:
T-05-035/2017

6.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
A program címe:
Változó vezetői szerepek és megújuló
kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási
(IFK) folyamatban
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFKfolyamat során az új szolgáltató struktúra
kialakítása és működtetése érdekében.
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, egyéb: támogatott
lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2018. első negyedév
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 65000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Nagy Zsuzsa Anita
telefonszáma, e-mail címe:
1/450-3239; nagy.zsuzsa@fszk.hu
A program engedélyszáma:
T-05-036/2017

7.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző
munkatársak szakmai felkészítése
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
Egyéni kiváltást és felkészítést támogató
szükségletfelmérés és tervezés módszertanának
átadása.
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,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2018. február
A program időtartama:
50 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-037/2017

8.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

KézenFogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
A program címe:
Felkészülés a közösségi, támogatott életvitelre
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
Fogyatékos személyek támogatott életvitelének
kialakításában közreműködő szakemberek
felkészítése.
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, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45
A program indításának tervezett időpontja: 2018. április
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Sebestyén Gabriella
telefonszáma, e-mail címe:
1/215-5213;
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu
A program engedélyszáma:
T-05-038/2017

9.

A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Szociális ellátások és integrációt segítő
megoldások
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A szociális ellátásokra való jogosultságok és
azok érvényesítésének hajléktalan emberekre
vonatkozó speciális szabályainak megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, hajléktalanok otthona,
ellátotti csoport (ok):
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti
szolgálat, családok átmeneti otthona, egyéb:
utcai gondozó szolgálat, korházak szociális
dolgozói
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2018. február, 2019. február, 2020 február
A program időtartama:
47 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 27000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Andorkó Éva
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9500; andorko.eva@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
T-05-043/2017

10. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és
Kiadó Kft.
1188 Budapest, Brigád utca 12/B
A program címe:
Veszteségek feldolgozása, kríziskezelés
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A segítők megismerjék a krízis, a stressz, a
gyász folyamatát, a feldolgozás szakaszait és a
különböző megküzdési módszereket.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2018. január
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Békés megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mosonyi Bernadett
telefonszáma, e-mail címe:
20/539-9940; info@multilearn.hu
A program engedélyszáma:
T-05-044/2017

11. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:

Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
Tapasztalati és kísérő szakértők képzése a
pszichoszociális fogyatékosságból való
felépülés terén
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A pszichoszociális fogyatékosságból való
felépülést segítő tapasztalati és kísérő szakértők
akkreditált kiképzése.
A program célcsoportja:
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai
betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona,
egyéb: önsegítő csoportok és beteg-, ill.
hozzátartozói szervezetek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2018-ban, közzétételt követően
A program időtartama:
60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező személy neve,
dr. Harangozó Judit
telefonszáma, e-mail címe:
20/825-0178; drharangozojudit@gmail.com
A program engedélyszáma:
T-05-045/2017

12. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
A közösségi pszichiátriai megközelítés
lehetőségei hajléktalan és más szociális
szolgáltatásokban
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A program célja, hogy a segítő munkakörben
dolgozók megismerkedjenek a különböző
pszichiátriai kórképekkel, azok kezelési
módjával.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
nappali melegedő, 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:
50
A program indításának tervezett időpontja: 2018 tavasz, 2019 tavasz, 2020 tavasz
A program időtartama:
50 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Andorkó Éva
telefonszáma, e-mail címe:
1/238-9527; andorko.eva@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
T-05-047/2017

13. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Érzékenyítő tréning a szegregált környezetben,
mélyszegénységben élők hátrányainak
csökkentésére a Jelenlét-módszertan
alkalmazásával
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
Felkészítést nyújt a mélyszegénységben élők
hátrányainak csökkentése, sikeres
integrációjának elősegítése 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, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb:
érzékenyítő tréning a szegregált környezetben,
mélyszegénységben élők hátrányainak
csökkentésére a Jelenlét-módszertan
alkalmazásával
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint, a lezajlott
igényfelmérés alapján
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Victor-Kovács Balázs
telefonszáma, e-mail címe:
30/820-5576; victorkovacs.balazs@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
S-05-034/2017

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

Szociális Esély Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Kmety György u. 31.
Szupervízió (a folyamat hatékonysága)
2020. december 31.
A szupervízió célja a szakmai kompetencia
növelése, a kooperáció és a hatékonyság
fejlesztése. Elősegíti az intervenciós lehetőségek
tudatosítását.
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:
egészségügyben dolgozók, szociális munkát
végzők számára
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes az EFOP 1.9.3.-VEKOP-17-00001
számú pályázaton belül; projekten kívül
részvételi díj: 40 000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mihály János
telefonszáma, e-mail címe:
30/456 3476; mihalyjanosszoesely@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-039/2017

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

Szociális Esély Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Kmety György u. 31.
Kiégésmegelőző tréning
2020. december 31.
Tudatosítás, prevenció, intervenció.
Iránymutatók, mindenki a saját személyiségéhez
alakítja. A lényeg a tapasztalati tudás.
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:
egészségügyben dolgozók, szociális munkát
végzők számára
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes az EFOP 1.9.3.-VEKOP-17-00001
számú pályázaton belül; projekten kívül
részvételi díj: 40 000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mihály János
telefonszáma, e-mail címe:
30/456-3476; mihalyjanosszoesely@gmail.com
A program engedélyszáma:
S-05-040/2017

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

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
1081 Budapest, Népszínház u. 16. III/3.
Közösségi munka bevándorlókkal
2020. december 31.
A cél, hogy a migráns hátterű kliensekkel is
foglalkozó szakemberek hatékonyan
alkalmazzák a közösségi munkát,
közösségfejlesztést.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok
otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: kísérő nélküli kiskorúak
otthona, menekülteket befogadó állomás,
idegenrendészeti őrzött szállás, menekültügyi
őrzött befogadó központ, civil szervezetek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
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: 70000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Medjesi Anna
telefonszáma, e-mail címe:
1/322-1502; anna.medjesi@menedek.hu
A program engedélyszáma:
S-05-041/2017

17. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és
Kiadó Kft.
1188 Budapest, Brigád utca 12/B
A program címe:
Kiégésmegelőzés és személyiségfejlesztés a
segítő szakmában
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A segítők lelki egészségének elősegítése és
szakmai repertoárjának színesítése munkájuk
eredményesebbé tétele érdekében.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai
ellátotti csoport (ok):
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye, idősek
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2018. január
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Békés megye,
országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Mosonyi Bernadett
telefonszáma, e-mail címe:
20/539-9940; info@multilearn.hu
A program engedélyszáma:
S-05-045/2017

18. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:

Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.
Keresztény házban dolgozom - Elköteleződés a
szociális, diakóniai hivatásunkban
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A szociális szektorban, diakóniában dolgozó
munkatársak hivatásbeli elkötelezettségének
erősítése, kiégésük megelőzése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, fogyatékos személyek otthona,
hajléktalanok otthona, idősek klubja, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali
melegedő, időskorúak gondozóháza,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, családi napközi, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2018. február 9-11.
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Révfülöp, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Bak Péter
telefonszáma, e-mail címe:
30/626-8309; felnottkepzes@lutheran.hu
A program engedélyszáma:
S-05-046/2017

19. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:

Artemisszió Alapítvány
1016 Budapest, Mészáros utca 10.
Interkulturális kompetenciafejlesztés a
szociális és civil területen dolgozók számára
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
Az interkulturális kommunikációs helyzetekkel,
kulturális különbséggel való szembesülés
képességének fejlesztése.
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: lelki és
vallási közösségek munkatársai, civil
szervezetek munkatársai
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: igény szerint
A program időtartama:
48 óra
A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Németh Andrea
telefonszáma, e-mail címe:
70/420-7362; andrea.nemeth@artemisszio.hu
A program engedélyszáma:
S-05-048/2017

20. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:
A program címe:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Szociális és gyermekjóléti területen
megvalósuló szolgáltatások munkatársainak
készségfejlesző képzése
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A képzés célcsoportja legyen képes a
gyermekszegénységből fakadó igényekre
professzionális szolgáltatást nyújtani.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátotti csoport (ok):
ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: járási és helyi
gyermekszegénység csökkentését célzó
projekteket, programokat és szolgáltatásokat
megvalósító Gyerekesély Programok tagjai,
szociális és gyermekjóléti szolgálat munkatársai
és azok partnerei (pályázatírók, helyi
döntéshozók, társszakmák képviselői,
köztisztviselők, civil szervezetek munkatársai)
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád
megye, Somogy megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes; EFOP-1.4.1.-15 projekt célcsoportja
és partnerei számára indított képzés, mely így a
résztvevők számára térítésmentes (európai uniós
forrásból finanszírozott)
A továbbképzést szervező személy neve,
Kovács Erika
telefonszáma, e-mail címe:
70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
S-05-049/2017

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Ifjúsági közösségi munka
2020. december 31.
A résztvevők ismerjék meg a fiatalok körében
végzett hatékony közösségi munka alapjait.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
ellátotti csoport (ok):
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: közösségi terek
(pl. közösségi ház, ifjúsági pont, tanoda)
munkatársai, iskolai szociális munkások,
ifjúsági vagy gyermekközösséggel dolgozó
szakemberek, ifjúsági közösségi munkát segítő
szakemberek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád
megye, Somogy megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes; EFOP-1.4.1.-15 projekt célcsoportja
és partnerei számára indított képzés, mely így a
résztvevők számára térítésmentes (európai uniós
forrásból finanszírozott)
A továbbképzést szervező személy neve,
Kovács Erika
telefonszáma, e-mail címe:
70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
S-05-050/2017

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Hatékony jelzőrendszeri együttműködés
2020. december 31.
A képzés csoportja legyen képes a
gyermekszegénységből fakadó igényekre
professzionális szolgáltatást nyújtani.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátotti csoport (ok):
ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb, éspedig: közösségi terek
(pl. közösségi ház, ifjúsági pont, tanoda)
munkatársai, iskolai szociális munkások,
ifjúsági vagy gyermekközösséggel dolgozó
szakemberek, ifjúsági közösségi munkát segítő
szakemberek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
35
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád
megye, Somogy megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes; EFOP-1.4.1.-15 projekt célcsoportja
és partnerei számára indított képzés, mely így a
résztvevők számára térítésmentes (európai uniós
forrásból finanszírozott)
A továbbképzést szervező személy neve,
Kovács Erika
telefonszáma, e-mail címe:
70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu
A program engedélyszáma:
S-05-051/2017

23. 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 XVI. szakmai műhely
2018. december 31.
A szakmai műhely bepillantást enged a magyar
bölcsődék kezdeti időszakába, a Bölcsődei
Múzeum anyagának gyűjtésébe, újabb kutatások
eredményeibe.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, egyéb:
ellátotti csoport (ok):
minden érdeklődő
A szerezhető továbbképzési pontérték:
12
A program indításának tervezett időpontja: 2018. március 7.
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; vokony@gmail.com
A program engedélyszáma:
M-05-017/2017

24. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
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:
2018. 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
idősek otthona, hajléktalanok otthona,
ellátotti csoport (ok):
hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti
szállása
A szerezhető továbbképzési pontérték:
15
A program indításának tervezett időpontja: 2018. március 29.
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:
1/217-6920; keseru.zsolt@bmszki.hu
A program engedélyszáma:
M-05-020/2017

25. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A program címe:
Addictus szakmai műhely - Szenvedélybeteg
hajléktalanok segítése
A program minősítése érvényes:
2018. 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
családsegítés, pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok
otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs
intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek
nappali intézménye, pszichiátriai betegek
nappali intézménye, nappali melegedő,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,
családok átmeneti otthona, egyéb: utcai
gondozó szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
15
A program indításának tervezett időpontja: 2018. március
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-05-021/2017

HEVES MEGYE
26. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Magyar Speciális Művészeti Műhely
Egyesület
3300 Eger, Széchenyi u. 40.
A program címe:
A színjátszás mint a képességfejlesztés eszköze
a szociális és gyermekvédelmi intézményekben
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A szociális és gyermekvédelmi intézményekben
ellátott személyek művészeti felkészítését,
foglalkoztatását végző szociális szakemberek
szakmai továbbképzése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
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, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2018. március
A program időtartama:
42 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Eger, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Asztalos Zsolt
telefonszáma, e-mail címe:
36/530-598; msmme@t-online.hu
A program engedélyszáma:
T-10-046/2017

VAS MEGYE
27. A továbbképzést szervező megnevezése,
címe:

Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi
Idősek Otthona
9700 Szombathely, Bogáti u. 72.
A program címe:
Segítek, segíthetek… Mások is segítenek… Én
is segíthetek?
A program minősítése érvényes:
2020. december 31.
A program célja, tartalma:
A segítő attitűd, mentalitás, a segítő személye és
a segítés alapvető készségeinek tudatosítása
tréningmódszerekkel.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, idősek otthona,
ellátotti csoport (ok):
pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, idősek klubja, gondozási központ,
fogyatékosok nappali intézménye,
szenvedélybetegek nappali intézménye,
pszichiátriai betegek nappali intézménye,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2018. április
A program időtartama:
30 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely, Vas megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve,
Vass Péter
telefonszáma, e-mail címe:
94/508-036; bogat@t-online.hu
A program engedélyszáma:
S-18-044/2017

