
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. I. 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. 



BUDAPEST 

1. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Vakok Állami Intézete 

1146 Budapest, Hermina út 21. 

 A program címe: Fogyatékos személyek családtagjainak 

támogatása 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyamon résztvevők elmélyítik tudásukat a 

fogyatékos személyek hozzátartozóinak 

professzionális segítésében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, gondozási központ, 

fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, egyéb: támogatott 

lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Eszter 

1/872-9579; katona.eszter@vakokintezete.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-111/2016 



2. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Erőszakmentes konfliktuskezelés a hajléktalan 

személyek ellátásában 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Alapelvek, értékek, technikák az erőszakmentes 

konfliktuskezelés gyakorlatában. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, nappali melegedő, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb: utcai 

szociális munka 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 51000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-113/2016 



3. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Kiégésprevenció és stresszkezelés az 

idősellátásban dolgozó szakembereknél 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A kiégés prevenciója, a stressz kérdéskörének 

áttekintése, és az ehhez kapcsolódó készségek 

fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek 

klubja, gondozási központ, időskorúak 

gondozóháza, egyéb: falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens 

személyek nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-114/2016 



4. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Hatékony gyermeknevelés a gyermekvédelmi 

szakellátásban 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A nevelők, nevelőszülők gyermekneveléssel 

kapcsolatos ismereteinek, készségeinek 

fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: utógondozói ellátás, 

utógondozás és utógondozó otthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Seres Ildikó, Katona Dóra 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-115/2016 



5. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Az agressziókezelés készségkomponensei a 

pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek 

ellátásában 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Készségkölcsönhatások és készségfejlesztés 

jelentőségének megértése és alkalmazása az 

agressziókezelés során. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

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: közösségi ellátások, nappali ellátás, 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 51000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-116/2016 



6. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: A megoldáskeresés családközpontú módszerei 

a gyermekjóléti alapellátásban 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A családtámogatás gyakorlati megvalósulása a 

gyermekjóléti szociális segítőmunkában. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, egyéb: család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás 

(2017. 01. 01-től), napközbeni 

gyermekfelügyelet (2017. 01. 01-től), Biztos 

Kezdet Gyerekház, családi gyermekfelügyelet, 

alternatív napközbeni ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-117/2016 



7. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: A konfliktuskezelés lehetőségei a családsegítő 

szolgáltatások területén 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A hatékony konfliktuskezelés készségei és 

alkalmazási területei a  családsegítésben. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, egyéb: család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-118/2016 



8. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Roma és halmozottan hátrányos helyzetű 

családokkal végzett családtámogató szociális 

segítőmunka 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A családtámogatás elméleti háttere és 

gyakorlati lehetőségei mélyszegénységben élő 

és/vagy roma családokkal. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, egyéb: család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás 

(2017. 01. 01-től), napközbeni 

gyermekfelügyelet (2017. 01. 01-től), Biztos 

Kezdet Gyerekház, családi gyermekfelügyelet, 

alternatív napközbeni ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-119/2016 



9. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: A hatékony segítői kommunikáció 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Kommunikációs hatékonyság növelése a 

személyes gondoskodást végzők körében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: családi 

gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni 

ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói 

ellátás, utógondozás, utógondozó otthon, 

kórházi szociális munka, óvodai és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi 

ellátások, utcai szociális munka, támogató 

szolgálat, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, 

család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, (2017. 07. 01-től), napközbeni 

gyermekfelügyelet (2017. 07. 01-től), 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása, demens személyek nappali 

intézménye, egyéb speciális szociális intézmény 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 



 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-120/2016 



10. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Segítő szerep, együttműködés a fogyatékos 

személyek ellátásában 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A fogyatékosok ellátásában dolgozó segítő 

szerepeinek és a segítő beavatkozások 

készségeinek megerősítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

fogyatékos személyek otthona, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb: támogatói szolgálat, 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-121/2016 



11. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

 A program címe: Konstruktív agresszió- és bullyingkezelés a 

gyermekvédelmi szakellátásban 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A konstruktív agressziókezelés és a bullying 

felismerésének, kezelésének, megállításának 

technikái. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: utógondozói ellátás, 

utógondozás és utógondozó otthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft; kiemelt projekt keretében: 

térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Dóra, Seres Ildikó 

70/668-7446; 70/668-7442; 

efop382@szgyf.gov.hu  

 A program engedélyszáma: T-05-122/2016 



12. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Félúton Alapítvány 

1172 Budapest, Liget sor 26. 

 A program címe: Megoldásközpontú szociális tanácsadás 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és 

gyakorlati megismertetése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

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: szenvedély- és pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017 májusától 

 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, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zuti Pál 

20/383-6106; dr.zuti@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-123/2016 



13. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Félúton Alapítvány 

1172 Budapest, Liget sor 26. 

 A program címe: Agressziókezelő trénerképzés 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és 

gyakorlati megismertetése, indulatkezelés és 

agresszió témában. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

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: szenvedély- és pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017 májusától 

 A program időtartama: 44 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 38000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zuti Pál 

20/383-6106; dr.zuti@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-124/2016 



14. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Félúton Alapítvány 

1172 Budapest, Liget sor 26. 

 A program címe: Szenvedélybeteg "Terápiás Csoport" 

csoportvezetői képzés 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és 

gyakorlati megismertetése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

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: szenvedély- és pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017 májusától 

 A program időtartama: 60 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zuti Pál 

20/383-6106; dr.zuti@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-125/2016 



15. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Dr. N. Fodorné Láncz Éva 

1202 Budapest, Perczel Mór utca 10. 

 A program címe: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata, segítése és 

a gondozó, nevelő nyelvi igényessége 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A program megismerteti a nyelvelsajátítást, 

beszédfejlesztést, segít a zavarok 

felismerésében, nyelvi igényességben. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április, május 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Budaörs, Tököl, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. N. Fodorné Láncz Éva 

70/426-4934; lanczeva@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-126/2016 



16. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: A komplex szükségletfelmérés módszere és 

gyakorlata 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A Komplex támogatási szükségletmegőrző 

eszköz módszertanának átadása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 22. 

 A program időtartama: 60 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 55000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-129/2016 



17. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

 A program címe: A munkatársi együttműködés fejlesztése 

teamszupervízió keretében 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szakmai tudatosság növelése, kompetencia és 

szerepbiztonság erősítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: bármely ellátási forma 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 27-29. 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Révfülöp, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Bak Péter 

30/626-8309; felnottkepzes@lutheran.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-091/2016 



18. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport - munka, hivatás, 

szolgálat 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Esetfeldolgozás holisztikus és spirituális 

megközelítésben. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: bármely ellátási forma 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 5-7. 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Révfülöp, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Bak Péter 

30/626-8309; felnottkepzes@lutheran.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-092/2016 



19. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 

1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Szupervízió szociális intézményben 

dolgozóknak 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szakmai kompetencia és a szakmai tudatosság 

növelése, a munkavégzés hatékonyságának 

fejlesztése,  és az átélt élmények, tapasztalatok 

érzelmi és racionális feldolgozása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, 

fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Kerepes, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Langa Judit 

1/210-5400/125; langajudit@wjlf.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-093/2016 



20. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Vakok Állami Intézete 

1146 Budapest, Hermina út 21. 

 A program címe: Fogyatékos személyek krízishelyzetben történő 

támogatása 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Fogyatékos személyeket segítő szakemberek 

támogatása érzelmileg megterhelő élethelyzetek 

professzionális kezelésében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, gondozási központ, 

fogyatékosok nappali intézménye, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, egyéb: 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. ősz 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 6000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Katona Eszter 

1/872-9579; katona.eszter@vakokintezete.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-097/2016 



21. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Hatékony eszközök mindennapi szakmai 

konfliktusaink megoldásához 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők megismernek és begyakorolnak 

néhány mediációs eszközt konfliktusaik 

megoldására. A tréninget szupervízió kíséri. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 

 A program időtartama: 45 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-100/2016 



22. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. 

 A program címe: Hálózatépítés 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők legyenek képesek különbséget tenni 

a partneri együttműködés és a hálózatépítés 

között, legyenek tisztában a hálózatépítés 

céljával, alapelveivel. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft; bentlakásos, 3 napos képzések esetén 

80 000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

1/335-6463; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-103/2016 



23. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. 

 A program címe: Együttműködést fejlesztő tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők ismerjék meg az emberi 

kooperáció, együttműködés jellemzőinek, 

formáinak szintjeit, hatásait. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft; bentlakásos, 3 napos képzések esetén 

80000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

1/335-6463; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-104/2016 



24. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A. 

 A program címe: A mediáció elmélete és gyakorlata tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők ismerjék meg a mediáció fogalmát, 

sajátosságait, a felek viselkedésének 

befolyásolására alkalmas mediációs 

technikákat, szerezzenek tapasztalatot azok 

alkalmazásáról. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 60 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft (6 napos képzések esetén) 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

1/335-6463; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-105/2016 



25. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Tarisz Kapcsolatszerviz Kft. 

1077 Budapest, Wesselényi u. 71. 2/4. 

 A program címe: Stressz- és kríziskezelési stratégiák a család-

rendszerszemlélet tükrében 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Módszertani eszköztárbővítés, 

rendszerszemléletű gondolkodás, krízis-, 

megküzdési stratégiák felismerése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, szenvedélybetegek otthona, 

hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. II., III., IV. negyedév, 2018. I., II., III., 

IV. negyedév, 2019. I., II., III., IV. negyedév, 

igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Wittmann-né dr. Tarján Emőke 

30/528-1918; tarjanemoke@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-106/2016 



26. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Tarisz Kapcsolatszerviz Kft. 

1077 Budapest, Wesselényi u. 71. 2/4. 

 A program címe: Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos helyzetek 

megoldása a család-rendszerszemlélet alapján 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Felkészítés szenvedélybetegségekkel 

kapcsolatos ismeretekre az adekvát 

segítségnyújtás érdekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, 

szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok 

otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. II., III., IV. negyedév, 2018. I., II., III., 

IV. negyedév, 2019. I., II., III., IV. negyedév, 

igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Wittmann-né dr. Tarján Emőke 

30/528-1918; tarjanemoke@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-110/2016 



27. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Tarisz Kapcsolatszerviz Kft. 

1077 Budapest, Wesselényi u. 71. 2/4. 

 A program címe: A szexualitás szerepe a családban és a 

szexualitás kommunikációjának jelentősége 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Felkészíteni a segítőket a szexualitással 

összefüggő kérdések hiteles kommunikációjára. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, 

szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, gondozási központ, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, 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: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. II., III., IV. negyedév, 2018. I., II., III., 

IV. negyedév, 2019. I., II., III., IV. negyedév, 

igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Wittmann-né dr. Tarján Emőke 

30/528-1918; tarjanemoke@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-111/2016 



28. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: XIX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és 

Mentálhigiénés  Konferencia 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: A közösségi ellátás arculatait járjuk körbe, s 

megvizsgáljuk a legújabb lehetőségeinket a 

hazai ellátásokban. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

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, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 12. 

 A program időtartama: 6 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Harangozó Judit 

20/825-0178; drharangozojudit@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-024/2016 



29. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális Klaszter Egyesület 

1146 Budapest, Hungária krt. 200. 

 A program címe: Egymást értő szakemberek 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Interprofesszionális gondozási beavatkozások 

megismertetése az egészségügyi és szociális 

ellátások határterületein. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. június 16. 

 A program időtartama: 8 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

30/259-0628; 

rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-026/2016 



30. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Fogyatékosügy 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Fogyatékosellátással foglalkozó munkatársak 

első kézből kapjanak információt a területet 

érintő változásokról. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 24. 

 A program időtartama: 7 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

30/259-0628; 

rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-027/2016 



31. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Idősellátás 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Idősellátással foglalkozó munkatársak első 

kézből kapjanak információt a területet érintő 

változásokról/aktualitásokról. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

idősek klubja, gondozási központ, időskorúak 

gondozóháza 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 10. 

 A program időtartama: 8 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

30/259-0628; 

rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-028/2016 



32. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Család- és 

gyermekjóléti szolgáltatások 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokban 

érintett, ezekkel kapcsolatba lépő munkatársak 

első kézből kapjanak információt. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, családsegítés, gondozási központ, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 17. 

 A program időtartama: 7 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

30/259-0628; 

rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-029/2016 



33. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Panaszkezelés - Áldás vagy átok? 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: A panaszkezelés eddigi tapasztalatainak, jó 

gyakorlatainak megismerése és a lehetőségek 

alkalmazása. 

 A program célcsoportja: középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

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, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. II. negyedév 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 14600 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Hegedűs Valéria 

70/978-9069; 70/338-1634; 

hegedus.valeria@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-028/2016 



34. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Házirend a lelke mindennek 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: A normakövetelményeknek megfelelő, 

kiemelkedő jelentőségű intézményi 

dokumentum, a házirend formai és tartalmi 

elemeire vonatkozó ismeretek megújítása, 

átadása. 

 A program célcsoportja: magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. III. negyedév 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 14600 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szeibert Erzsébet 

70/978-9069; szeibert.erzsebet@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-029/2016 



35. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Jó gyakorlatok a fogyatékos gyermekek 

nevelésében 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Ismeretek, jó gyakorlatok megosztása 

fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők, 

tanácsadók számára. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, 

nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-031/2016 



CSONGRÁD MEGYE

36. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Bölcsődéi 

6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

 A program címe: Bölcsődei szakemberek hazai tanulmányútja 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Bölcsődei szakmai programok és alapellátáson 

túl nyújtott családtámogató szolgáltatások 

tanulmányozása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 24. 

 A program időtartama: 3 nap 

 A program indításának tervezett helyszíne: Baja, Zalaegerszeg 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Gyuriczáné Botka Emőke 

70/708-6632; gyuriczaemo1@gmail.com 

 A program engedélyszáma: U-06-002/2016 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

37. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

9024 Győr, Lajta u. 21. 

 A program címe: A szociális munkás helye, szerepe és 

beavatkozási lehetőségei a nevelési, oktatási 

intézményekben 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az iskolai szociális munka fontosságának 

hangsúlyozása, és szakmai együttműködés 

kialakítása az oktatási, nevelési intézményekkel. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 24. 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Győr 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 7000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Benesné Kazó Judit 

96/524-637; belvaros@gyorcsaladsegito.hu 

 A program engedélyszáma: M-08-034/2016 



HAJDÚ-BIHAR MEGYE

38. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: "Mit, hogyan, mivel?" - mozgásukban 

akadályozottak mobilizálása 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az inaktivitás szövődményeinek elkerülése, 

mobilizálást segítő eszközök alkalmazása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: T-09-105/2016 



39. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: A mozgásszervi elváltozások, prevenció, 

terápia 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Idősek mozgásszervi megbetegedései - 

mozgásterápia, gyógytorna, alternatív 

módszerek. Gerinckímélő gyakorlatok. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, bölcsőde, családi 

napközi 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: T-09-106/2016 



40. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: Hospice szellemiség az idősgondozásban 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A haldokló pszichés gondozása, a hospice-

ellátás sajátosságai. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, gondozási 

központ, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: T-09-107/2016 



41. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: Az időskorúak tanulása, a közösségi 

művelődés alapjai 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A "boldog" időskorhoz vezető út. A gazdasági, 

szociális aktivitás megőrzési lehetőségei. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

egyéb: idősek nappali intézménye, demens 

idősek nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: T-09-108/2016 



42. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: Előítélet-mentesen, egyenlő eséllyel 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szemléletformálás a társadalmi esélyegyenlőség 

megteremtéséért, kölcsönös elfogadás-

befogadás 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: szociális alap- és szakellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: T-09-109/2016 



43. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: A mentálisan hanyatló személyek komplex 

gondozása 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A minőségi demensellátás gondozási modelljei. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

egyéb: idősek nappali intézménye, demens 

idősek nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: T-09-110/2016 



44. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Jövődért Alapítvány 

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: "Családi cselek(vés)" - drogprevenciós képzés 

- nevelőcsaládok és gyermekvédelmi 

szakemberek számára 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Komplex drogprevenciós foglalkozás 

nevelőszülők és velük foglalkozó szakemberek 

részére. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 

 A program időtartama: 48 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Kovács Krisztián 

30/638-3208; jovodert@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-09-127/2016 



45. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: Tréning a napi konfliktusok megoldásához 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Kommunikációs kulcskompetenciák a 

krízishelyzetek megoldására. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok 

otthona, idősek klubja, gondozási központ, 

időskorúak gondozóháza 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: S-09-094/2016 



46. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: Együttműködő kommunikáció - tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális szakemberek egymás és kliensek 

közötti együttműködése, a nézetkülönbségek 

hatékony kezelése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

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, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, javítóintézet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: S-09-095/2016 



47. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Discimus Szakgimnázium 

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1. 

 A program címe: Kirekesztés elleni tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A sztereotípiák és az előítéletek felismerése, 

kezelése egyéni és szervezeti szinten. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, javítóintézet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Alsómocsolád, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, 

Kaposvár, Eger, Miskolc, Baranya megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Somogy megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Zajácz Gizella 

52/520-245; zajacz@discimus.hu 

 A program engedélyszáma: S-09-096/2016 



48. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Itt és Most Egyesület 

4028 Debrecen, Kassai út 2. 

 A program címe: Mediációs technikák elsajátítása 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Olyan ismeretek elsajátítása, amelyek 

alkalmazásával a résztvevők képesek lesznek a 

mindennapi munka során kezelni a 

munkakörnyezetben megjelenő konfliktusokat. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április, igény szerint 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Budapest, Bács-Kiskun megye, 

Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-

Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, 

igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagyné Barta Judit 

70/953-6455; ittesmost.egyesulet@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-09-107/2016 



49. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Itt és Most Egyesület 

4028 Debrecen, Kassai út 2. 

 A program címe: A szakmai etika gyakorlati alkalmazása 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja a szakmai etika elvárásainak 

gyakorlatban való, praktikus alkalmazása az 

ellátott elégedettsége érdekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április, igény szerint 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Budapest, Bács-Kiskun megye, 

Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-

Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, 

igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagyné Barta Judit 

70/953-6455; ittesmost.egyesulet@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-09-108/2016 



50. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Itt és Most Egyesület 

4028 Debrecen, Kassai út 2. 

 A program címe: Agresszív viselkedés kezelése az ügyfélkörben 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja: az agresszív viselkedés kezelése 

és okainak felismerése a minőségi szociális 

ellátásért. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április, igény szerint 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Debrecen, Budapest, Bács-Kiskun megye, 

Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-

Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, 

igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagyné Barta Judit 

70/953-6455; ittesmost.egyesulet@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-09-109/2016 



HEVES MEGYE

51. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

3300 Eger, Kolozsvári utca 49. 

 A program címe: Tanulmányút Komlón és környékén 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Más szenvedélybeteg-ellátó intézmények 

működésének megismerése, ezáltal a 

szenvedélybeteg-ellátásban dolgozók 

szakértelmének növelése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

szenvedélybetegek nappali intézménye, egyéb: 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

alacsonyküszöbű ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 

 A program időtartama: 3 nap 

 A program indításának tervezett helyszíne: Komló és Kovácsszénája, Baranya megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Petőné Kovács Veronika 

30/692-5785; egerrev@gmail.com 

 A program engedélyszáma: U-10-001/2016 



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

52. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 

5000 Szolnok, Jósika út 4. 

 A program címe: "Kulcs egymáshoz" - Miként lehetünk 

hatékonyak a sokszor nehéznek tűnő nevelési 

helyzetek megoldásában? A családok 

támogatásának módszerei 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A családok megismerésének módszerei, 

hatékony helyzetmegoldási alternatívák 

megismerése. A szülői kompetencia erősítése a 

családokkal való együttműködés keretében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Szolnok, Nyíregyháza, Berettyóújfalu, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Keskenyné Péntek Ágnes 

56/513-546; ebigszolnok@ebigszolnok.hu 

 A program engedélyszáma: T-11-104/2016 



53. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 

 A program címe: Önkéntesség a szociális és/vagy 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti területen 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szociális, gyermekvédelmi, -jóléti területen 

dolgozó szakemberek felkészítése önkéntes 

munkára és annak koordinációjára. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád 

megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kiss Márta 

56/514-946; kiss.marta@eselyfk.hu 

 A program engedélyszáma: T-11-130/2016 



54. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 

 A program címe: Asszertivitásfejlesztő tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az asszertív viselkedés technikáinak 

megismerése, az önérvényesítési készség és a 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád 

megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kiss Márta 

56/514-947; kiss.marta@eselyfk.hu 

 A program engedélyszáma: S-11-101/2016 



55. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 

 A program címe: Kommunikációfejlesztő tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális szakemberek kommunikációs 

képességének fejlesztése a hatékony 

kommunikáció eszköztárának elsajátításával. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád 

megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kiss Márta 

56/514-947; kiss.marta@eselyfk.hu 

 A program engedélyszáma: S-11-102/2016 



PEST MEGYE

56. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Boldog Gizella Alapítvány 

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1. 

 A program címe: "Hogyan mondjam el neked?" - Hatékony 

kommunikáció a szociális ellátórendszerben 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális ellátórendszerben megjelenő 

kommunikációs módszerek és technikák 

buktatóinak és azok fejlesztési lehetőségeinek 

bemutatása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, idősek otthona, idősek klubja, 

gondozási központ, időskorúak gondozóháza, 

egyéb: demenciával élők nappali és bentlakásos 

ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 11. 

 A program időtartama: 7 előadás + 3 workshop 

 A program indításának tervezett helyszíne: Biatorbágy 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Almási Judit 

70/978-9793; mental@gizella.hu 

 A program engedélyszáma: K-14-023/2016 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

57. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

GMC BRAND Kft. 

4400 Nyíregyháza, Újszőlő utca 112. II. 8. 

 A program címe: Konfliktus- és agressziókezelés a szociális 

intézményekben 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: Cél az előforduló konfliktusok és agresszív 

megnyilvánulások azonosítása, ismeretszerzés a 

prevenciós és intervenciós lehetőségekről, az 

alkalmazható mérőmódszerekről. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, családi 

napközi, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. május 2., 2017. június 1., közzétételt 

követően 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Ábrahám Endre Attila 

30/942-8374; abraham.attila@gmcbrand.com 

 A program engedélyszáma: T-16-131/2016 



VAS MEGYE

58. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szombathely Megyei Jogú Város 

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 

és Családi Napközi 

9700 Szombathely, Bem József u. 33. 

 A program címe: Beszédfejlődés, mese, infokommunikáció 

 A program minősítése érvényes: 2018. március 31. 

 A program célja, tartalma: Bölcsődei szakemberek ismereteinek bővítése, 

gyermekekkel és a felnőttekkel kapcsolatos 

hatékony kommunikáció fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde, családi napközi, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. április 21. 

 A program időtartama: 5 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Pósfainé Sebestyén Bianka 

94/501-551; 

sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu 

 A program engedélyszáma: K-18-022/2016 



VESZPRÉM MEGYE

 

59. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Főnix-Füred Bt. 

8230 Balatonfüred, Déry Tibor u. 14. 

 A program címe: Viselkedési és lelki zavarok gyermek- és 

serdülőkorban 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők szerezzenek ismereteket a 

problémás gyermeki viselkedést, vagy tüneteket 

okozó lehetséges okokról, a szakszerű segítők 

kompetenciáiról. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: falu- és 

tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. április, május, június 

 A program időtartama: 32 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Szombathely, Miskolc, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 29000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Abány Klára 

20/334-9140; fonixfured@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-19-132/2016 


