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

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek munkakörhöz kötött  

továbbképzését 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 továbbképzési programnak 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 továbbképzés a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek 

megfelelően szervezhető. 

 

 

 



 

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: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 

 A program címe: A tipikus fejlődésmenet sajátosságai, a 

környezet hatása a fejlődésre, az eltérő fejlődés 

felhívó jelei a kora gyermekkorban - blended 

learning 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakemberek ismerjék meg a 0-6 éves 

életkorban a gyermeki fejlődés jellemzőit és a 

figyelemfelkeltő jeleket. Váljanak képessé más 

szakemberekkel és szülőkkel a gyermek 

érdekében kommunikálni. Ismerjenek meg új 

módszereket, eszközöket. Szerezzenek 

tapasztalatot az esetmegbeszélések során a 

rendszerszemléletű megközelítésben, 

támogatásban. 

 A program célcsoportja: Szociális alapszolgáltatások területén, 

Gyermekjóléti alapellátások, Gyermekvédelmi 

szakellátások és javítóintézetek 



 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: 

családgondozó, családsegítő, terápiás munkatárs 

(pszichiátriai, fogyatékos, idős, szenvedélybeteg 

ccs.) esetmenedzser, gyermekfelügyelő, 

helyettes szülői tanácsadó, szakgondozó 

(gyermekjóléti alapellátás), kisgyermeknevelő 

(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde), szaktanácsadó 

(bölcsőde), egyéb: gyógypedagógus (bölcsőde), 

Biztos Kezdet Gyerekházban, nappali ellátásban 

dolgozó gondozók, nevelők 

 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: 

nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő, 

gyermekgondozó, pszichológus, 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 

kisgyermeknevelő, bizottsági családgondozó, 

örökbefogadási tanácsadó, gyermekvédelmi 

gyám 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékosok nappali intézménye, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

Biztos Kezdet Gyerekház, nappali ellátás 

 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 

 A program indításának tervezett időpontja:  

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes, 

a képzés a kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése elnevezésű, EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt 

keretében kerül finanszírozásra. 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Bindász Angelika 30/872-8848 

bindasz.angelika@csbo.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-B-09/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

965/8/2019 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 


