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

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó 

jegyzék közzétételéről 
 

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

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

Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2017. III. 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. 

  



BÁCS-KISKUN MEGYE 

 
1. 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: 2018. szeptember 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 tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. december 6. 

 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-02-004/2017 



BUDAPEST

2. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó 

Kft. 

1116 Budapest, Temesvár u. 20. I/1. 

 A program címe: Élményszerű módszerek a kisgyermekek 

mozgásfejlesztéséhez 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek 

támogatása, hogy minél több komplex mozgásos 

elemet tudjanak kreatívan beépíteni mindennapi 

munkájukba. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. 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: 

Király Ágnes 

30/779-9868; kiraly.agnes@raabeklett.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-019/2017 



3. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 

Drogambulancia Alapítvány 

1095 Budapest, Gát u. 25. I/8. 

 A program címe: Korszerű addiktológiai ismeretek elmélete és 

gyakorlata 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyam célja, hogy az addiktológiai 

problémákkal küzdőkkel találkozó és foglalkozó 

szociális szakemberek számára korszerű 

ismeretanyagot adjon át. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: igény szerint 

 A program időtartama: 37 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 52000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Békési Tímea 

1/215-7833; bekesitimea@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-021/2017 



4. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Lantegi - Új munkaképesség-felmérő eszköz a 

megváltozott munkaképességű emberek 

foglalkoztatása érdekében 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyam célja bemutatni a Lantegi-eszköz 

módszertanát, személyi és munkaköri profilok 

mérését, elemzését. 

 A program célcsoportja: középvezető, magasabb vezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb: megváltozott 

munkaképességű személyek munkaképesség-

felmérése 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 48 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. november 

 A program időtartama: 48 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 76200 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-027/2017 



5. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

MEDIARE Kisebbségi Mediációs Intézet 

1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: Családi konfliktusok mediációja 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Felkészíteni a résztvevőket arra, hogy  

alkalmazni tudják a család rendszerszemléletű 

megközelítéséből adódó beavatkozási 

lehetőségeket: családi konfliktusok, válás, 

gyermekelhelyezés, generációs konfliktusok stb. 

esetén. 

 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, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

bölcsőde, családi napközi, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. II. félév, 2018. I. félév 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Barcy Magdolna 

30/397-6704; mbarcy@upcmail.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-023/2017 



6. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: Ágazatközi szupervíziós csoport a kora 

gyermekkori intervencióban dolgozó 

szakemberek számára 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Szakmai önismeret, önreflektivitás és az 

ágazatközi együttműködés fejlesztése, 

kompetenciák tudatosítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek lakóotthona, 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: közzétételt követően 

 A program időtartama: 48 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5 - VEKOP-16-2016-00001 A 

kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése projekt által finanszírozott, ennek 

keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Gallovich Orsolya 

70-512-8697; 

szuloszakembercsoportok@csbo.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-025/2017 



7. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora 

gyermekkori intervencióban dolgozó 

szakemberek számára 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Ágazatközi együttműködés fejlesztése, adekvát 

gyermekutak kialakítása, szakmai készségek 

fejlesztése esetek mentén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, 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: minden koragyermekkori 

ellátással foglalkozó szociális szolgáltató 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 48 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5 - VEKOP-16-2016-00001 A 

kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése projekt által finanszírozott, ennek 

keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Gallovich Orsolya 

70-512-8697; 

szuloszakembercsoportok@csbo.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-026/2017 



8. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: Szülők és szakemberek együttműködését 

támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Érintett szülők és az iskoláskor előtti gyermekek 

intervenciójában részt vevő szakemberek 

együttműködésének erősítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, fogyatékosok nappali intézménye, 

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: közzétételt követően 

 A program időtartama: 36 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5 - VEKOP-16-2016-00001 A 

kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése projekt által finanszírozott, ennek 

keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Gallovich Orsolya 

70-512-8697; 

szuloszakembercsoportok@csbo.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-027/2017 



9. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Sixense Kft. 

1147 Budapest, Gyarmat utca 74/B 

 A program címe: Sportcoaching alapjai szakmai 

személyiségfejlesztő foglalkozás 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Coaching szemléletű szakmai 

személyiségfejlesztés a sport területén dolgozó 

szakembereknek és sportolóknak 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: edzőket és más sportszakembereket 

foglalkoztató intézmények 

 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: 65000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Ilyés-Dubecz Dorottya 

30/982-7759; dubecz@sixensecoach.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-028/2017 



10. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: Resztoratív koncepció és gyakorlat - a XXI. 

század konfliktuskezelési technikája szociális 

munkásoknak 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A szociális ellátások során keletkező emberi 

konfliktusok korszerű rendezése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, javítóintézet, 

gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kristóf Róbert 

20/825-0209; robert.kristof@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-029/2017 



11. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei 

1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Segítő folyamat addiktológiai problémákkal 

küzdő, motiválatlan kliensekkel és családokkal 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Segítők felkészítése szakmai készségeik 

erősítésével és módszertani tudásuk bővítésével 

a motivációs folyamatok tervezésére, 

menedzselésére szenvedélybetegekkel. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: utcai 

gondozó szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. február, 2019. február, 2020. február 

 A program időtartama: 36 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vida Judith 

1/238-9525; vida.judith@bmszki.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-030/2017 



12. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Menhely Alapítvány 

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a Pest megyei és 

budapesti utcai gondozó szolgálatoknál és a 

hozzájuk kapcsolódó társszervezeteknél 

dolgozó szociális munkatársak számára 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Hajléktalan embereket ellátó szakemberek 

érzelmi terheinek csökkentése, intézményközi 

párbeszéd erősítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

egyéb: utcai szociális gondozó szolgálat, a 

hajléktalan emberek számára fenntartott 

egészségügyi centrumok lábadozói, 

krízisszállók, egyéb lábadozók 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 27. 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kártyás Irén 

1/998-8119; kartyas@menhely.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-031/2017 



13. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola 

Alapítvány 

1033 Budapest, Miklós utca 32. 

 A program címe: Érzékenyítő tréning a szegregált környezetben, 

mélyszegénységben élők hátrányainak 

csökkentésére a Jelenlét módszertan 

alkalmazásával 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Felkészítést nyújt a mélyszegénységben élők 

hátrányainak csökkentése, sikeres 

integrációjának elősegítése érdekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek  otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja,  

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde,  

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon,  területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: 

érzékenyítő tréning a  szegregált környezetben, 

mélyszegénységben élők hátrányainak 

csökkentésére a Jelenlét-módszertan 

alkalmazásával 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint, a lezajlott 

igényfelmérés alapján 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Baglyasné Földi Nóra 

30/348-9667; foldi.nora@maltai.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-033/2017 



14. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: XX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológia és 

Mentálhigiénés  Konferencia 

 A program minősítése érvényes: 2018. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A szeretet szakmaisága - gondoskodás, ellátás, 

felépülés és az önsegítő csoportok. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. november 21. 

 A program időtartama: 6 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kristóf Róbert 

20/825-0209; robert.kristof@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-005/2017 



15. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Idősellátás 

 A program minősítése érvényes: 2018. szeptember 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: 2017. november 8. 

 A program időtartama: 8 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Szlávik Bence 

30/259-0628; 

rkesz.szakmafejlesztes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-007/2017 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

16. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 

9027 Győr, Avar u. 3. 

 A program címe: Mindennapi kihívások a mentálhigiéné 

gyakorlatában (a gyakorlat és az elmélet 

találkozása - határterületek) 

 A program minősítése érvényes: 2018. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A XIV. mentálhigiénés konferencia célja, hogy a 

szociális területen dolgozó szakemberek 

mindennapi nehézségeit bemutassa az elmélet és 

a gyakorlat tükrében. 

 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, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. november 16. 

 A program időtartama: 6 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Győr 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 4500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Ferenczi Judit 

96/512-306; atmeneti@kabelnet.hu 

 A program engedélyszáma: K-08-006/2017 



HAJDÚ-BIHAR MEGYE

17. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Itt és Most Egyesület 

4028 Debrecen, Kassai út 2. 

 A program címe: Szakmai protokollok szociális területen 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A szociális ellátás területén dolgozó 

szakemberek szakmai protokoll ismereteinek e-

learning rendszer keretében való bővítése a 

gondozottak minőségi ápolása, gondozása 

érdekében. Távoktatás. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, idősek klubja, 

gondozási központ, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 84500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagyné Barta Judit 

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

 A program engedélyszáma: T-09-025/2017 



18. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon 

4027 Debrecen, Ibolya utca 22. 

 A program címe: Szakmai kiégésprevenciós program 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Az intézmények dolgozóinak felvértezése a 

kiégés megelőzésére szolgáló technikákkal, 

valamint önreflexió, élmények megosztása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, idősek otthona, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsőde, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 24. 

 A program időtartama: 30 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Tóth Marianna 

30/229-1984; tthmarianna@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-09-024/2017 



PEST MEGYE

19. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Csakbaba.hu Kft. 

2119 Pécel, Szent Imre krt. 53A 

 A program címe: Kreatív kisgyermeknevelő, kreatív kisgyermek 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A jól megírt nevelési terv mint az eredményes és 

élményszerű bölcsődei nevelés alapja. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde, családi napközi 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptemberétől igény szerint 

 A program időtartama: 30 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: 

Rammer Patrícia 

30/589-9034; patriciarammer@hotmail.com 

 A program engedélyszáma: T-14-024/2017 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

20. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési 

Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 

 A program címe: Innovatív gondolkodás az alap ápolási 

feladatok végzésénél a szociális 

gondoskodásban 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 

dolgozó szakemberek ismereteit bővíti az 

ápolás, személyes gondozás, elsősegélynyújtási 

ismeretek tekintetében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 15., igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: szocialiseoktatas.unideb.hu, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Horváth László 

20/974-7367; horvath.laszlo@foh.unideb.hu 

 A program engedélyszáma: T-16-022/2017 



21. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési 

Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 

 A program címe: Házi segítségnyújtás megújítása - újszerű jó 

gyakorlatok 

 A program minősítése érvényes: 2020. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: A továbbképzés célja, hogy a házi 

segítségnyújtásban dolgozó szakemberek 

felismerjék az igénybevevők újonnan megjelent 

szükségleteit. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 15., igény szerint 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: szocialiseoktatas.unideb.hu, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Horváth László 

20/974-7367; horvath.laszlo@foh.unideb.hu 

 A program engedélyszáma: T-16-023/2017 



VESZPRÉM MEGYE

 

22. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi 

Alapellátási Integrált Intézmény 

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. 

 A program címe: A csecsemő- és kisgyermektáplálás kérdései a 

bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2018. szeptember 30. 

 A program célja, tartalma: Célunk a kisgyermeknevelőknek segítséget 

nyújtani a bölcsődés korú gyermekek 

táplálásában, étkeztetésében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. november 6. 

 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-19-006/2017 


