
 
NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 

 

 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó 

jegyzék közzétételéről 
 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2016. II. 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. 



BARANYA MEGYE 

1. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Kisgyermek Szociális Intézmények 

Igazgatósága 

7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 A program címe: Másként a "más" kisgyermekekkel 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Elsősorban a 0-3 éves korosztállyal foglalkozó 

szakemberek szakmai ismereteinek bővítése a 

másképpen fejlődő gyermekek nevelésében, 

gondozásában. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 10. 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Pécs, Baranya megye, Somogy megye, Tolna 

megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Dallosné Kaurek Csilla 

30/576-0133; kaurekcsilla@kszipecs.hu 

 A program engedélyszáma: T-01-029/2016 



BÁCS-KISKUN MEGYE

2. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsey u 21. 

 A program címe: Falugondnok segítők kulcsszerepben 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 A program célja, tartalma: A falu- és tanyagondnoki munkához kapcsolódó 

új módszerek, tapasztalatok ismertetése, 

meglévő szaktudás frissítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: falu- és tanyagondnokok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. december 7-9. 

 A program időtartama: 8 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Lakitelek 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 

76/507-543; mnefalu@t-online.hu 

 A program engedélyszáma: K-02-001/2016 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

3. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény 

3530 Miskolc, Arany János u. 37. 

 A program címe: Kapcsolatok, konfliktusok? Megoldási 

lehetőségek, aranyszabályok 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Szakmai hatékonyság, én-erők és kompetenciák 

erősítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

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: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. ősz 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, Nyíregyháza, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 18000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Bereginé Almási Erzsébet 

46/562-487; kepzes@meszegyi.hu 

 A program engedélyszáma: S-04-037/2016 



4. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény 

3530 Miskolc, Arany János u. 37. 

 A program címe: Sorsdöntő találkozások szülők, gyerekek, 

munkatársak 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Eredményes működés támogatása a munka, a 

család és a társadalom színterein. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

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: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. ősz 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, Nyíregyháza, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 18000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Bereginé Almási Erzsébet 

46/562-487; kepzes@meszegyi.hu 

 A program engedélyszáma: S-04-038/2016 



BUDAPEST

5. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár utca 7. 

 A program címe: Haldoklás, halál, gyász a hospice-szemlélet 

tükrében 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Segítse a halálhoz való helyes viszonyulást, 

tények elfogadását, a gyász feldolgozását. 

Alakítsa ki a hospice-szemléletet. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb: egészségügyi 

intézmények 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. július 1-től igény szerint 

 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: 

Vas Zsuzsanna 

1/321-0128; kepzes@bjhuman.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-007/2016 



6. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványa 

1094 Budapest, Angyal utca 1-3. 

 A program címe: Gyermekvédelmi szakemberek gyermekjogi 

képzése 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Biztosítani a gyermekvédelemben dolgozók 

számára, hogy a gyermeki jogokat a 

mindennapi munkájuk részévé tegyék. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, október, november 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Kecskemét, Kőszeg, Bács-Kiskun, 

Vas megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Szotyori-Nagy Viktória 

1/301-3174; kepzes@sos.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-008/2016 



7. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. 

 A program címe: Szakellátásba került, fizikailag és/vagy 

szexuálisan bántalmazott gyermekek hatékony 

ellátása 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Olyan szakemberek képzése, akik felismerik, és 

a gyakorlatban is alkalmazni tudják a fizikailag 

és/vagy szexuálisan bántalmazott gyermekek 

speciális nevelési igényeit. 

 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. július, augusztus, november 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Veszprém, Salgótarján, Veszprém 

megye, Nógrád megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Fülöpné Andrékó Klára 

20/386-3619; f.andreko.klara@tegyesz.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-009/2016 



8. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Kapcsolati és szakmai fejlődést támogató 

mentori munkára felkészítő képzés az európai 

közös alapértékek mentén 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Felkészítés a szociális ágazat dolgozóinak 

támogatására, mentorálására, közös európai 

szakmai sztenderdek alapján. 

 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, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 

 A program időtartama: 30 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: T-05-011/2016 



9. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Képzők képzése - Oktatók felkészítése a 

Komplex támogatási szükségletmérő eszköz, a 

szükségletmérés elméletének és gyakorlatának 

megismertetése továbbképzéshez kapcsolódóan 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A komplex támogatási szükségletmérés 

oktatásához szükséges ismeretek, kompetenciák 

megszerzése, képzők felkészítése. 

 A program célcsoportja: 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, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. október 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-012/2016 



10. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: A szociális szakembernek a súlyosan, 

halmozottan sérült személyekkel való 

kommunikációjának fejlesztése 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Felkészítés a szociális ágazat dolgozóinak 

támogatására, mentorálására, közös európai 

szakmai sztenderdek alapján. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: súlyosan, halmozottan 

sérült személyekkel foglalkozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. november 

 A program időtartama: 60 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 44000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-013/2016 



11. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat Máriaremetei 

Szeretetotthona és Gondozóháza 

1029 Budapest, Máriaremetei út 187. 

 A program címe: A változások megélése 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Bentlakásos intézményekbe beköltöző 

gondozottak, hozzátartozóik és a 

gondozószemélyzet együttműködésének 

különböző formái. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 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, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vogyeraczki Anikó 

30/391-8220; mariaremete@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-019/2016 



12. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

PKT Közép-európai Szakközépiskola és 

Szakiskola 

1056 Budapest, Váci utca 47. 

 A program címe: Vezetésről - vezetőknek, hatékonyságunk 

növelésének lehetőségei a bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A bölcsődevezetőknek olyan korszerű ismeretek 

átadása, amivel hatékonyabban végezhetik 

munkájukat. 

 A program célcsoportja: középvezető, magasabb vezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, október, november 

 A program időtartama: 40 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: 

Csányi Miklós 

1/577-8316; csanyi.miklos@pannonkincstar.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-023/2016 



13. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Menedzser Praxis Kft. 

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. 

 A program címe: A személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatások során végzett munka 

dokumentálása 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja, hogy a résztvevők a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően tudják elkészíteni 

munkájuk dokumentációját. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: folyamatos 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 24000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Tarpai Szilvia 

1/880-7635; tarpai.szilvia@menedzserpraxis.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-024/2016 



14. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Lege Artis Tanácsadó és Oktató Bt. 

1125 Budapest, Diós árok 32/b 

 A program címe: Haladó gyermekvédelmi/családi mediációs 

képzés 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A mediátori kompetenciák megszilárdítása, az 

alapképzés ismereteinek bővítése, új technikák 

elsajátítása. 

 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, hajléktalanok 

otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

bölcsőde, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. július, szeptember 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Tatabánya, Békéscsaba, Csongrád 

megye, Komárom-Esztergom megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 65000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Virágné Lovas Zsuzsanna 

20/971-9517; lovas.zsuzsa@legeartis.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-001/2016 



15. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Makamosz (Magyar Kapcsolatügyeleti 

Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége) 

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

 A program címe: "A közvetítés technikája"  készségfejlesztő 

tréning 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tréning célja, hogy megismertesse a 

résztvevőket a közvetítés folyamatával és a 

mediáció technikáival. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: oktatási intézmény, 

gyermekjóléti központ, gyámhivatal 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. július, igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vidáné Ugrin Erzsébet 

30/242-1268; ugrinerzsi@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-010/2016 



16. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Makamosz (Magyar Kapcsolatügyeleti 

Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége) 

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

 A program címe: Mediációs készségkarbantartó 

személyiségfejlesztő tréning 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja a mediáció mint 

problémamegoldó konfliktuskezelési módszer 

készségszintű elsajátítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: 

gyámhivatalok, gyermekjóléti központok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. november, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vidáné Ugrin Erzsébet 

30/242-1268; ugrinerzsi@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-011/2016 



17. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Makamosz (Magyar Kapcsolatügyeleti 

Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége) 

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

 A program címe: Gyermekközpontú közvetítés (kapcsolatügyeleti 

mediációs készségfejlesztő tréning) 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tréning felkészít a mediáció módszerének 

általános alkalmazására és speciálisan a 

kapcsolattartási ügyekre. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: oktatási 

intézmények, gyermekjóléti központok, 

gyámhivatalok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. augusztus, igény szerint 

 A program időtartama: 60 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vidáné Ugrin Erzsébet 

30/242-1268; ugrinerzsi@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-012/2016 



18. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Makamosz (Magyar Kapcsolatügyeleti 

Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége) 

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

 A program címe: Konfliktuskezelés MÁSképpen - mediáció a 

szociális munka mindennapjaiban 

(rendszerszemléletű konfliktuskezelés) 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja a mediáció alapjainak 

elsajátításával rendszerben látni, elemezni, és 

adekvát módon kezelni a konfliktusokat. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: oktatási intézmények, 

gyermekjóléti központok, gyámhivatalok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. július, igény szerint 

 A program időtartama: 48 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 72000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vidáné Ugrin Erzsébet 

30/242-1268; ugrinerzsi@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-013/2016 



19. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Makamosz (Magyar Kapcsolatügyeleti 

Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége) 

1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

 A program címe: Családikonfliktus-kezelés - Rendszerszemléletű 

mediátor ráképzés (A Konfliktuskezelés 

MÁSképpen - mediáció a szociális munka 

mindennapjaiban tréning elvégzése után 

választható) 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja a családi mediáció alapjainak 

elsajátításával képessé tenni a résztvevőket a 

családi konfliktusok mediálására. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: gyámhivatalok, 

gyermekjóléti központok, oktatási intézmények 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, igény szerint 

 A program időtartama: 33 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 49500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vidáné Ugrin Erzsébet 

30/242-1268; ugrinerzsi@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-014/2016 



20. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Sixense Kft. 

1147 Budapest, Gyarmat utca 74. 

 A program címe: Szakmai személyiségfejlesztés  a szupervízió 

eszközeivel 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A szupervíziós továbbképzésben résztvevő segítő 

szakember képes legyen alakítani szakmai 

önállóságát, autonómiáját, és egyéni szakmai 

stílusát. 

 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: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 28 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Ilyés-Dubecz Dorottya 

30/982-7759; dubecz@sixensecoach.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-016/2016 



21. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Vakok Állami Intézete 

1146 Budapest, Hermina út 21. 

 A program címe: Konfliktuskezelés technikái a fogyatékos 

személyeknek szolgáltatást nyújtó szakemberek 

számára 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tréning célja, hogy a fogyatékos személyeket 

segítő képes legyen a konfliktusokat értelmezni 

és adekvátan kezelni. 

 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, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

egyéb: támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember 

 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-05-018/2016 



22. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Vakok Állami Intézete 

1146 Budapest, Hermina út 21. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport fogyatékos 

személyeknek szolgáltatást nyújtó szakemberek 

számára 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A fogyatékos személyeket segítők esetvezetéssel 

kapcsolatos kérdéseinek, problémáinak 

csoportban való megbeszélése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető,  tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti 

otthona, egyéb: támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember 

 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-05-019/2016 



23. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyar Szupervizorok és Szupervizor-

Coachok Társasága 

1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. 

 A program címe: A segítő segítése. A személyes gondoskodást 

végző szakemberek és a szociálisintézmény-

vezetők szakmai személyiségének fejlesztése a 

szupervízióban, illetve  a szupervíziós 

megközelítésű coachingban 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Szociális területen dolgozó szakemberek 

szakmai kompetenciájának fejlesztése, újfajta 

tanulási stílus kialakítása, 

változásmenedzsment. 

 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, 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: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagyné Bejczy Emőke 

30/413-0650; nagynebejczy@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-020/2016 



24. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A 

 A program címe: Szupervízió 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzésben részt vevő sajátítsa el a 

szupervíziós alapismereteket, és ismerje meg a 

szupervízió folyamatát. 

 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: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 - 80 000 Ft - bentlakásos, 3 napos 

képzések 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

20-923-1924; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-021/2016 



25. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A 

 A program címe: Konfliktusmegoldás és vitarendezés resztoratív 

módszerekkel 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Az alternatív vitarendezés kultúrájának 

megalapozása, eszköztárának megismertetése. 

 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: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 - 80 000 Ft - bentlakásos, 3 napos 

képzések 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

20-923-1924; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-022/2016 



26. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A 

 A program címe: Menedzsment ismeretek 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A résztvevő sajátítsa el és legyen naprakész 

önmaga és környezete javára a projekt-, 

programmenedzselési ismeretek területén. 

 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: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 - 80 000 Ft - bentlakásos, 3 napos 

képzések 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

20-923-1924; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-023/2016 



27. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A 

 A program címe: Forrásteremtés, forrásszervezési technikák 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzésben részt vevő sajátítsa el azokat az 

ismereteket, amelyek szükségesek a források, 

erőforrások megszerzéséhez. 

 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: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 - 80 000 Ft - bentlakásos, 3 napos 

képzések 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

20-923-1924; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-024/2016 



28. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A 

 A program címe: Hatékony kommunikációs technikák tréning 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja annak megismerése, hogy mi a 

hatékony kommunikáció feltétele, továbbá 

annak megtapasztalása, hogy miért fontos a 

hatékony kommunikáció. 

 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: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 - 80 000 Ft - bentlakásos, 3 napos 

képzések 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

20-923-1924; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-025/2016 



29. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A 

 A program címe: Kliensközpontú kommunikáció 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzésben részt vevő sajátítsa el a 

kommunikáció szerepére vonatkozó ismereteket 

az interperszonális szituációkban. 

 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: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 - 80 000 Ft - bentlakásos, 3 napos 

képzések 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Geskó Sándor 

20-923-1924; gesko@konszenzus.org 

 A program engedélyszáma: S-05-026/2016 



30. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Szakmai "gubancok" észlelése és (meg)oldási 

lehetőségei 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A munkatársak megteremtsék a saját 

mentálhigiénés egyensúlyukat, és segítséget 

kapjanak mindennapi munkájukhoz. 

 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: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 38500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

1/479-2009; rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-032/2016 



31. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: "Hivatásod legyen élni másokért, s a mások 

boldogságában keresni a magadét" 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A munkatársak számára megfogalmazni 

hivatásuk különlegességét, a személyiség és a 

személyesség értékeinek felhasználásával. 

 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: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

1/479-2009; rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-033/2016 



32. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális Igazgatók és Szakemberek 

Magyarországi Egyesülete Budapesti 

Tagozat 

1182 Budapest, Alacskai út 22. 

 A program címe: Társadalmi szolidaritás a generációk 

együttműködésével 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 A program célja, tartalma: A személyes gondoskodást végző szociális 

szakemberek számára a szakmai munkájukhoz 

szükséges új ismeretek nyújtása a jogalkotás, a 

jó gyakorlatok, a szakmai érdekérvényesítés 

területén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember 21. 

 A program időtartama: háromnapos konferencia, 7 előadás, szakmai 

ülések 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32 000 Ft/fő étkezéssel + hotelköltség;  

napidíj: 6 000 Ft étkezés nélkül 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Dikter Tiborné 

30/911-8771; igazgato@alacska.com 

 A program engedélyszáma: K-05-004/2016 



33. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - 

Fogyatékosellátás 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 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: 2016. november 23. 

 A program időtartama: 9 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 

1/479-2009; rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-005/2016 



34. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Család- és 

gyermekjóléti szolgáltatások 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 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: 2016. november 16. 

 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 

1/479-2009; rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-006/2016 



35. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Idősellátás 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 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: 2016. november 9. 

 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 

1/479-2009; rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-007/2016 



36. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

1071 Budapest, Damjanich utca 48. 

 A program címe: Az életvitelt segítő eszközök jelentősége a 

szociális és a rehabilitációs szakemberek 

munkájában 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 A program célja, tartalma: Közvetlen tapasztalatszerzés - saját élményen 

keresztül - az életvitelt segítő eszközök területén, 

mely által a résztvevők nyitottabbá válnak a 

megváltozott munkaképességű és 

fogyatékossággal élő személyekkel szemben. 

 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, 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, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: 

foglalkozási rehabilitációs szakterület 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember 6. 

 A program időtartama: 6 előadás és 2 gyakorlati foglalkozás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Atkár, Tass-puszta 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sztanka Szilvia 

1/462-6440/9078; kepzes@nrszh.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-008/2016 



37. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Szakmai műhely "A komplex 

szükségletfelmérés módszere és gyakorlata" 

továbbképzést végzett szakemberek számára 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 A program célja, tartalma: A műhelyek célja a komplex szükségletmérés 

módszertanának és gyakorlatának célcsoport-

specifikus elmélyítése. 

 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, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember 29. 

 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-05-004/2016 



CSONGRÁD MEGYE

38. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szegedi Tudományegyetem 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 A program címe: Amiről a gyermekrajzok beszélnek… 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyam célja a gyermekrajzelemzés 

elméleti hátterének bemutatása és néhány 

alapvető technika elsajátítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, 2017. február, szeptember, 

igény szerint 

 A program időtartama: 35 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Szeged, Budapest, Csongrád megye, Bács-

Kiskun megye, Békés megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szabó Péter 

62/545-150; szocmunka@etszk.u-szeged.hu 

 A program engedélyszáma: T-06-005/2016 



39. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

McMillan & Baneth Kft. 

6721 Szeged, Juhász Gyula utca 18/A 

 A program címe: Vezetők változó környezetben 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Azon speciális ismeretek átadása, amelyekkel a 

szociális intézmények vezetői képesek lesznek a 

változásokat menedzselni. 

 A program célcsoportja: 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, egyéb: fenntartók, 

tanácsadók és referensek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagy Ida 

62/426-655; ida.nagy@mbgroup.hu 

 A program engedélyszáma: T-06-025/2016 



40. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

McMillan & Baneth Kft. 

6721 Szeged, Juhász Gyula utca 18/A 

 A program címe: Innováció a szociális ellátásban - támogatott 

lakhatás 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Azon speciális ismeretek átadása a 

szakdolgozók számára, melyek biztosítják a 

kitagolási programban és a támogatott 

lakhatásban a fogyatékossággal élők minőségi, 

holisztikus szemléletű ellátását. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagy Ida 

62/426-655; ida.nagy@mbgroup.hu 

 A program engedélyszáma: T-06-026/2016 



41. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Ágota Alapítvány 

6723 Szeged, Csongor tér 8. 

 A program címe: Kiégésprevenciós tréning Kászpem Módszerrel 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tréning támogató módon erősíti a lelki 

egészséget, a megküzdési képességet, és 

csökkenti a kiégés veszélyét. 

 A program célcsoportja: funkció szerinti megkülönböztetés nem 

szükséges 

 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, 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, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 28 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Busáné Csengeri Judit 

20/994-6946; busaj7@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-06-003/2016 



42. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Ágota Alapítvány 

6723 Szeged, Csongor tér 8. 

 A program címe: Komplex szakmai szemlélet- és 

kompetenciafejlesztő tréning Kászpem 

Módszerrel, családból kiemelt gyermekekkel 

foglalkozó szakemberek számára 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A sajátélményű tréning a személyiség 

megerősítését, a szakmai sikeresség növelését 

célozza meg Kászpem Módszerrel 

 A program célcsoportja: funkció szerinti megkülönböztetés nem 

szükséges 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 35 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Busáné Csengeri Judit 

20/994-6949; busaj7@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-06-004/2016 



FEJÉR MEGYE

43. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Egészségmegőrzési Központ 

2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. 

 A program címe: Érzékenyítő tréning - segítő foglalkozási 

szakembereknek 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A személyes gondoskodást végző személyek lelki 

egészségvédelme, szakmai kiégés megelőzése, 

szociális készségeik fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családok 

átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember 1-től igény szerint, 

folyamatosan 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Dunaújváros 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kleinné Németh Judit 

25/412-123; egmeg92@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-07-002/2016 



HEVES MEGYE

44. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyar Speciális Művészeti Műhely 

Egyesület 

3300 Eger, Széchenyi u. 40. 

 A program címe: Művészeti foglalkoztatás az esélyegyenlőség 

szolgálatában 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 A program célja, tartalma: Szociális alap és szakosított ellátásban dolgozó 

szakemberek művészetterápiás eszköztárával 

kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek 

frissítése, bővítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 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, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: szeptember-október 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Eger 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Asztalos Zsolt 

36/530-598; msmme@t-online.hu 

 A program engedélyszáma: M-10-001/2016 



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

45. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Csoportos szupervízió a szociális alap- és 

szakellátásban dolgozók részére 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A szupervízió mint lélektani munkaforma célja a 

személyes, szakmai és szervezeti kompetencia és 

hatékonyság növelése, továbbá mentális 

egészség megőrzése és munkahelyi kiégés 

megelőzése. 

 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: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 28 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kiss Márta 

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

 A program engedélyszáma: S-11-017/2016 



PEST MEGYE

46. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Boldog Gizella Alapítvány 

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1. 

 A program címe: Komplex, nem gyógyszeres fejlesztési és 

állapotfenntartó lehetőségek idősek és 

demenciával élők számára 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Időseket és demenciával élőket ellátó 

szakembereknek nyújt átfogó ismereteket 

komplex, a napi ápolási folyamatba 

integrálható fejlesztési és foglalkozási 

módszerektől. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb: demens 

személyek nappali és bentlakásos intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, október, november 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Biatorbágy, Budapest, Fejér megye, Győr-

Moson-Sopron megye, Heves megye, Jász-

Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom 

megye, Pest megye, Vas megye, Veszprém 

megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Almási Judit 

70/978-9793; mental@gizella.hu 

 A program engedélyszáma: T-14-010/2016 



47. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet 

Otthona 

2633 Ipolytölgyes, Kossuth u. 32. 

 A program címe: Súlyosan, halmozottan sérült felnőtt korú 

személyek bazális stimulációs terápiájának 

lehetőségei 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Megismertetni a résztvevőkkel a bazális 

stimuláció gyakorlatát és elméletét felnőtt korú 

fogyatékossággal élők esetében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

fogyatékos személyek otthona, fogyatékosok 

nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Ipolytölgyes, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szalai Zsuzsanna 

30/639-9049; tresozs@szeretetszolgalat.hu 

 A program engedélyszáma: T-14-020/2016 



48. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. 

 A program címe: Demenciában szenvedők személyközpontú 

gondozásának elmélete és gyakorlata a 

bentlakásos otthonok világában 

 A program minősítése érvényes:  

 A program célja, tartalma: A bentlakásos intézményekben élő, 

demenciában szenvedő személyek ellátását 

végző szakemberek szakmai tudásának javítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, 2017. április, szeptember 

 A program időtartama: 42 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Gödöllő 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Lutzné Polyák Szilvia 

28/410-364/114; 30/581-9462; 

mental@idosekotthonagodollo.hu 

 A program engedélyszáma: T-14-028/2016 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

49. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt. 

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: Vezetői hatékonyság javítása az integrált 

intézményekben 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Vezetői, menedzseri kompetenciák elsajátítása, 

a szociális intézmények szervezésének, 

működtetésének javítása érdekében. 

 A program célcsoportja: középvezető, magasabb vezető 

 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, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. július, november 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Kántor Csaba Áron 

30/239-0034; drkantor@hu.inter.net 

 A program engedélyszáma: S-16-005/2016 



50. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt. 

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: A segítők kiégésének megelőzése, 

stresszkezelés 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők értékeit feltárva, stresszkezelő 

készségek elsajátításával járul hozzá mentális 

egészségük megőrzéséhez. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti 

otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, december 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Kántor Csaba Áron 

30/239-0034; drkantor@hu.inter.net 

 A program engedélyszáma: S-16-006/2016 



51. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt. 

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: A segítők személyiségének fejlesztése 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A segítők szakmai önismereti, kommunikációs, 

konfliktuskezelési, problémamegoldó 

kompetenciájának fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti 

otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, december 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Kántor Csaba Áron 

30/239-0034; drkantor@hu.inter.net 

 A program engedélyszáma: S-16-007/2016 



52. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete 

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 A program címe: Antidiszkrimináció - készségfejlesztés szociális 

területen, gyermekvédelemben - bánásmód, 

esélyegyenlőség 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: Esélyegyenlőségi ismeretek nyújtása a szociális 

területen, gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberek számára. 

 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, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. augusztus, szeptember, igény szerint 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, Békés megye, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye, Csongrád megye, Jász-

Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szarkáné Kövi Márta 

42/310-320; 

szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu 

 A program engedélyszáma: S-16-027/2016 



53. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete 

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 A program címe: Szupervízió a segítő szakmában dolgozók 

számára 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A segítő szakmában dolgozó szakemberek 

szakmaorientált személyiségfejlesztése, az 

egyének és a csoportok működési optimumának 

közös felfedezése, a személyes és szakmai 

hatékonyság erősítése. 

 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, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. augusztus, szeptember, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szarkáné Kövi Márta 

42/310-320; 

szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu 

 A program engedélyszáma: S-16-028/2016 



VESZPRÉM MEGYE 

54. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12. 

 A program címe: A krízistanácsadás alapjai a szociális 

munkában 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők megismerik a krízistanácsadás 

alapterületeit és a hatékony krízis-

segítségnyújtás alaptechnikáit 

 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: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 32 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Veszprém, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Jákli Sándor 

88/421-080; sandor.jakli@oktker.hu 

 A program engedélyszáma: T-19-001/2016 



55. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12. 

 A program címe: A kliensek leggyakrabban előforduló pszichés 

zavarai és a hozzájuk való viszonyulás a 

szociális segítő munkában 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A hallgatók ismerjék meg  a normalitás 

kritériumait, a személyiségfejlődés optimális 

menetét. Igazodjanak el a kórosnak tűnő, 

szokatlan viselkedésformák között. 

 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: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 32 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Veszprém, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Jákli Sándor 

88/421-080; sandor.jakli@oktker.hu 

 A program engedélyszáma: T-19-002/2016 



56. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12. 

 A program címe: A kérdezéstechnika fejlesztése a szociális 

munkában 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők megismerik, begyakorolják a 

kérdezéstechnika különböző formáit és a 

konfliktuskezelés hatékony technikáit. 

 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: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 32 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Veszprém, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Jákli Sándor 

88/421-080; sandor.jakli@oktker.hu 

 A program engedélyszáma: T-19-003/2016 



57. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Főnix-Füred Bt. 

8230 Balatonfüred, Déry T. u. 14. 

 A program címe: Emberközpontú idősgondozás 

 A program minősítése érvényes: 2019. június 30. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők tudják azonosítani az időskor 

élettani és pszichés változásait, az ezekből eredő 

nehézségeket. 

 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, egyéb: falu- és tanyagondnoki 

szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2016. szeptember, október, november 

 A program időtartama: 32 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 29000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Abány Klára 

20/327-2177; fonixfured@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-19-022/2016 



58. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített 

Bölcsődéje 

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. 

 A program címe: Váratlan helyzetek a bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2017. június 30. 

 A program célja, tartalma: Felkészíteni a kisgyermeknevelőket a munkájuk 

során előforduló lehetséges, nem megszokott 

élethelyzetekre. 

 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: 2016. szeptember 19. 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Veszprém 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Baráth Veronika 

88/328-661; veronikabarath87@gmail.com 

 A program engedélyszáma: M-19-003/2016 

 


