
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. 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. 



BÁCS-KISKUN MEGYE 

1. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsey u 21. 

 A program címe: Amit tudni kell a baleset-megelőzésről és az 

elsősegélynyújtás korszerű elméletéről és 

gyakorlatáról 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési 

ismeretek új módszereinek, tapasztalatainak 

átadása, melyek birtokában a résztvevők 

képessé válnak az azonnali segítségnyújtásra 

kompetenciájuknak megfelelően. 

 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, helyettes 

szülő, családok átmeneti otthona, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: falu- és 

tanyagondnokságok, támogató szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. november 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Kecskemét, Baranya megye, Bács-Kiskun 

megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-

Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, 

Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, 

Veszprém megye, Zala megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 28000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 

30/433-2443; mnefalu@t-online.hu 

 A program engedélyszáma: T-02-001/2017 



2. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsey u 21. 

 A program címe: A fogyatékosság mint kihívás az emberek 

közötti együttműködésre 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyam tematikája érinti mindazon 

kérdéseket, problémákat, amelyek a fogyatékos 

lét kapcsán felmerülnek és megoldásra várnak. 

 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, 

egyéb: falu- és tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. február 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Kecskemét, Baranya megye, Bács-Kiskun 

megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-

Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, 

Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, 

Veszprém megye, Zala megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 

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

 A program engedélyszáma: T-02-002/2017 



3. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsey u 21. 

 A program címe: Tanyasegítők - A falu- és tanyagondnoki 

munkáról szociális területen dolgozóknak 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A falu- és tanyagondnokok munkájának 

megismertetése a szociális szakma más 

területén dolgozóival. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

gyermekjóléti szolgálat, egyéb: falu- és 

tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. január 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Kecskemét, Baranya megye, Bács-Kiskun 

megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-

Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, 

Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, 

Veszprém megye, Zala megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 

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

 A program engedélyszáma: T-02-003/2017 



4. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsey u 21. 

 A program címe: Haldoklók és gyászolók segítése 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Szakmai felkészítés, módszerek, tapasztalatok 

átadása a lelki egészség megőrzése 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, családok átmeneti otthona, egyéb: 

falu- és tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. december 

 A program időtartama: 28 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Kecskemét, Baranya megye, Bács-Kiskun 

megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-

Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, 

Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, 

Veszprém megye, Zala megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 26000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 

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

 A program engedélyszáma: S-02-003/2017 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

5. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Krizment Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: Konfliktuskezelést fejlesztő tréning 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Az interperszonális kapcsolati és 

konfliktuskezelési, megküzdési készségfejlesztés, 

különös tekintettel a mentálhigiénés szemléletű 

kapcsolatteremtésre és önreflexióra. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 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: 

valamennyi szociális ellátásban részesülőkkel 

foglalkozó dolgozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 40 óra 

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

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vályi-Nagy Ibolya 

30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu 

 A program engedélyszáma: S-04-004/2017 



BUDAPEST

6. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár utca 7. 

 A program címe: Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú 

finanszírozás tükrében - A Területi alapú 

Ellátási Modell bevezetése és tapasztalatai 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Megismerteti a TEM mintaprogramot, felkészít 

az ellátórendszer átszervezésének hatékony 

megvalósítására. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, egyéb: eü. intézmények 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 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-05-004/2017 



7. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Infekciókontroll a bentlakásos szociális 

intézményekben 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A bentlakásos szociális intézményekben dolgozó 

szakemberek felkészítése az infekciókontroll-

tevékenységek végzésére. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

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

 A program időtartama: 32 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Gáborné Aczél Ágnes 

30/485-9829; aczel.agnes@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-006/2017 



8. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Ambrózay Anikó 

1132 Budapest, Visegrádi u. 19. II/8. 

 A program címe: Sajátos élethelyzetben lévő kliensek 

addiktológiai ellátása 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A segítő szakemberek elméleti és 

intézményspecifikus módszertani addiktológiai 

ismeretet kapjanak. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

gyermekjóléti szolgálat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. július 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 22000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Ambrózay Anikó 

30/289-4409; ambrozay@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-007/2017 



9. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó 

Kft. 

1116 Budapest, Temesvár u. 20. I/1. 

 A program címe: Harmóniában a gyermekek között - éneklő-

zenélő nevelők az élményalapú nevelésért 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A gyermekjóléti alapellátásban dolgozók 

segítése a zenei önkibontakozás és önképzés 

terén, mely hozzájárul a kisgyermekek kodályi 

zenei nevelési elvek mentén történő, 

élményalapú neveléséhez. 

 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. augusztus 

 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 

1/320-0750/110; kiraly.agnes@raabeklett.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-008/2017 



10. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Harmónia-Világ Kft. 

1141 Budapest, Bazsarózsa u. 52. 

 A program címe: A bábjáték mint a nevelés egyik 

leghatékonyabb eszköze a személyes 

gondoskodást végzők tevékenységében 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A résztvevőkkel a bábjáték sokrétű 

lehetőségének megismertetése a nevelés 

területein, kreativitásuk erősítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, fogyatékos személyek otthona, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október, november, 2018. március 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Borsod-

Abaúj-Zemplén megye, Budapest, Csongrád 

megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron 

megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-

Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, 

Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém 

megye, Zala megye, igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Perneki Jánosné 

20/524-6912; perneki.janosne@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-009/2017 



11. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

 A program címe: "Jobb életminőséget mindenkinek!" - Az 

életvitelt segítő eszközök jelentősége a szociális 

és a rehabilitációs szakemberek munkájában 

 A program minősítése érvényes: 2020. 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, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek 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, fogyatékos 

személyek lakóotthona, családok átmeneti 

otthona, egyéb: foglalkozási rehabilitációs 

szakterület 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember, 2018 március 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest és Atkár, Tass-puszta 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 23500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sánta Erzsébet 

20/238-3028; santae@nrszh.hu; 

rehab@rehab.bfkh.gov.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-011/2017 



12. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei 

1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Interjútechnikák tanfolyam 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben 

dolgozók megismerjenek és a gyakorlatban 

kipróbálhassanak különböző interjús formákat, 

melyek nem részei a felsőoktatási képzési 

tanrendnek. 

 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, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: utcai gondozó szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember, 2018. szeptember, 2019. 

szeptember 

 A program időtartama: 53 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Breitner Péter 

1/238-9526; breitner.peter@bmszki.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-014/2017 



13. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 

1084 Budapest, Őr utca 5-7. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés, önismeret szociális 

szakembereknek 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A segítő szereppel kapcsolatos empátiás 

készségek fejlesztése, előítéletek kezelése 

kommunikációs eszközök alkalmazásával. 

 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: 

foglalkoztatási területen dolgozó intézmény, 

civil vagy egyházi szervezet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Lakatos Ildikó 

1/476-1930; lakatosi@pestesely.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-005/2017 



14. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 

1084 Budapest, Őr utca 5-7. 

 A program címe: Kulcskompetenciák fejlesztése szociális 

szakembereknek 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Ügyfél-interakciós és támogató kompetenciák 

fejlesztése összetett kliensi problémák 

érzékelése, kezelése 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: 

foglalkoztatási területen dolgozó intézmény, 

civil vagy egyházi szervezet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 

 A program időtartama: 25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Lakatos Ildikó 

1/476-1930; lakatosi@pestesely.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-006/2017 



15. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Csendes Éva 

1033 Budapest, Benedek Elek u. 8. 

 A program címe: Életvezetési ismeretek és készségek - szakmai 

személyiségfejlesztő foglalkozás 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Személyiség- és készségfejlesztés, 

drogprevenciós ismeretek, interaktív 

csoportvezetési módszerek nyújtása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, 

helyettes szülő, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 24., 2017. november 20. 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 48000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csendes Éva 

20/958-2588; evacsendes@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-007/2017 



16. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 

1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 

 A program címe: Szakemberek készségfejlesztése a 

veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése 

érdekében 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A gyermeki jogok védelme gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő, fogvatartott és az 

igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő 

gyerekek esetében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember, 2018. február, május 

 A program időtartama: 30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sós Eszter 

1/225-3526; csagyi@csagyi.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-015/2017 



17. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Forgalmazók az Egészségért Szövetség 

1138 Budapest, Váci út 184. I/102 

 A program címe: Gyógyászati segédeszköz továbbképzés ápolók 

és szociális ágazati szakdolgozók részére 

 A program minősítése érvényes: 2018. június 30. 

 A program célja, tartalma: Ápolás, gondozás, mozgásterápia, fizioterápia, 

egészségügyi szakmacsoportoknak is minősített, 

ápolásban használható gyógyászati 

segédeszközöket ismertető továbbképzés. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos 

személyek lakóotthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. július 20. 

 A program időtartama: 5 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Róka László 

1/428-0747; forgalmazok@gyogyasz.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-001/2017 



18. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

 A program címe: "Jobb életminőséget mindenkinek!" - Az 

életvitelt segítő eszközök jelentősége a szociális 

és a rehabilitációs szakemberek munkájában 

 A program minősítése érvényes: 2018. 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, 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, családok átmeneti 

otthona, egyéb: foglalkozási rehabilitációs 

szakterület 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 28. vagy 2017. október  12. 

 A program időtartama: 5 előadás, 3 gyakorlati foglalkozás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Atkár Tass-Puszta 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8500 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Sánta Erzsébet 

20/238-3028; santae@nrszh.hu; 

rehab@rehab.bfkh.gov.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-002/2017 



19. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

 A program címe: Diakóniai konferencia 2017 

 A program minősítése érvényes: 2018. június 30. 

 A program célja, tartalma: A szociális, diakóniai területen dolgozó 

munkatársak továbbképzése, tapasztalatcseréje. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

idősek klubja, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok 

átmeneti szállása, bölcsőde, családi napközi, 

családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 8-9. 

 A program időtartama: 10 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Révfülöp 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 7000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Bak Péter 

30/626-8309; felnottkepzes@lutheran.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-003/2017 



20. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei 

1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Fiatal hajléktalanokkal végzett szociális 

munka nemzetközi gyakorlata szakmai műhely 

 A program minősítése érvényes: 2018. június 30. 

 A program célja, tartalma: A szakmai műhelyen szociális szakemberek 

tartanak előadást külföldi hajléktalanellátó 

intézményekben tett tanulmányútjukról. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, hajléktalanok otthona, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, nappali 

melegedő, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

egyéb: utcai gondozó szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 12. 

 A program időtartama: 8 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Csató Bálint 

1/238-9525; csato.balint@bmszki.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-001/2017 



21. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Menhely Alapítvány 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: A fővárosi és Pest megyei éjjeli menedékhelyek 

szakmai fóruma 

 A program minősítése érvényes: 2018. június 30. 

 A program célja, tartalma: A szociális munkások tapasztalataikat 

megoszthassák egymással, hatékonyságuk 

javuljon; az intézmények közötti párbeszéd 

erősödjön. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

hajléktalanok éjjeli menedéke 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. augusztus 31. 

 A program időtartama: 10 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kártyás Irén 

1/338-4186; diszpecser@menhely.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-003/2017 



22. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Menhely Alapítvány 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3 

 A program címe: Pest megyei és fővárosi utcai gondozó 

szolgálatoknál dolgozó szociális munkások 

szakmai fóruma 

 A program minősítése érvényes: 2018. június 30. 

 A program célja, tartalma: Szakmai műhelyünk célja, hogy a Pest megyei 

és fővárosi utcai gondozó szolgálatok szociális 

munkásai tapasztalataikat megosszák 

egymással, és erősödjön a párbeszéd a 

különböző intézmények között. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: utcai gondozószolgálatok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 7. 

 A program időtartama: 10 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kártyás Irén 

1/338-4186; diszpecser@menhely.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-004/2017 



23. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. 

 A program címe: Szakmai műhely az örökbefogadásról 

 A program minősítése érvényes: 2018. június 30. 

 A program célja, tartalma: Vitaindító előadások és tapasztalatfeldolgozó 

műhelybeszélgetések a résztvevők meglevő 

elméleti és gyakorlati ismereteinek mélyítésére. 

 A program célcsoportja: tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. szeptember 26. 

 A program időtartama: 6 fórum 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Both Éva 

20/406-1602; both.eva@tegyesz.hu 

 A program engedélyszáma: M-05-005/2017 



FEJÉR MEGYE

24. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

MRE KIMM Drogterápiás Otthona 

2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc u. 45. 

 A program címe: Drogprevenció és személyiségfejlesztés 

elősegítése a tinédzser és fiatal felnőtt 

korosztályban. A drogprevenció lehetőségei a 

szociális területen 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Váljanak képessé a szakemberek arra, hogy a 

drog és függőség kérdéseit megbeszéljék a 

fiatalokkal, így megerősítve azok 

védekezőkészségeit. 

 A program célcsoportja: 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: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama: 60 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Ráckeresztúr, Fejér megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Vargáné Veszeley Erzsébet 

30/314-3417; tovabbkepzes@kimm.hu 

 A program engedélyszáma: T-07-015/2017 



25. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Egészségmegőrzési Központ 

2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport - a személyes 

gondoskodást végző személyek kreatív 

esetvezetésének elősegítésére 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: Szakmai személyiségfejlesztés - személyes 

élmény- és tapasztalatszerzésen alapuló tanulás. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, idősek klubja, fogyatékosok nappali 

intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti 

szállása, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

egyéb: alapellátásban dolgozók - védőnői 

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

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

 A program időtartama: 32 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Dunaújváros, Fejér megye, Bács-Kiskun megye, 

Tolna megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Kleinné Németh Judit 

25/412-123; egmeg92@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-07-001/2017 



HAJDÚ-BIHAR MEGYE

26. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

AVP Hungary Közhasznú Egyesület 

4029 Debrecen, Lórántffy u. 16. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning a személyes 

gondoskodást végző személyek számára az 

AVP módszereivel 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A tréning célja a nevelőszülőknek, a 

gyermekotthonokban, lakásotthonokban, 

egészségügyi gyermekotthonban élő fiatalok, 

idősotthoni gondozottak, hajléktalanok között 

dolgozóknak eszközöket adni a mindennapos 

konfliktusos helyzetek kezelésére. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: speciális nevelési igényű 

gyerekeket befogadó otthon 

 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: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

dr. Patkó Kornélia 

70/316-0560; drlia@freemail.hu 

 A program engedélyszáma: S-09-002/2017 



27. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Itt és Most Egyesület 

4028 Debrecen, Kassai út 2. 

 A program címe: Vezetői készségek fejlesztése 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja, hogy a vezetők elsajátítsák a 

hatékony irányítási ismereteket, a döntéshozás 

és az együttműködés terén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 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, időskorúak gondozóháza, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

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

 A program időtartama: 25 óra 

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

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Budapest, 

Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-

Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, 

Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, 

igény szerint 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 150000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Nagyné Barta Judit 

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

 A program engedélyszáma: S-09-009/2017 



HEVES MEGYE

28. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Bimbó Zoltánné 

3300 Eger, Móricz Zsigmond utca 9. 

 A program címe: Szülőket segítő szemlélet és intervenciók a 

bölcsődei ellátásban 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A gyermekek egészségesebb fejlődéséért 

újragondolni a család-bölcsőde kapcsolatának 

alkalmait, formáit, szemléletét. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2017. október 

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Mezőkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Heves megye, Nógrád megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Bimbó Zoltánné 

30/250-5999; bimbo.m.jutka@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-10-005/2017 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

29. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Oktatásfejlesztési Innovációs Szövetség 

4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 30. 

 A program címe: A bölcsődei adaptáció dilemmái, innovációs 

törekvések a bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A továbbképzés célja felhívni a 

kisgyermekgondozó szakemberek figyelmét a 

bölcsődei nevelés problémáira, segítséget 

nyújtani a bölcsőde gyermekvédelmi feladatai 

és a játékfelfogás értelmezésében. 

 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: 30 

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

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Farkasné Borza Éva 

30/434-3132; borzaeva@freemail.hu 

 A program engedélyszáma: T-16-012/2017 



30. A továbbképzést szervező megnevezése, 

címe: 

Oktatásfejlesztési Innovációs Szövetség 

4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 30. 

 A program címe: A gyermeki jogok érvényesíthetőségének 

eszközei, esetleges akadályai a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő gyermekek 

vonatkozásában 

 A program minősítése érvényes: 2020. június 30. 

 A program célja, tartalma: A továbbképzés lehetőséget nyújt a 

gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek 

számára a gyermeki, szülői jogok mélyebb 

megismerésére, új eszközök, módszerek 

elsajátítására. 

 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: 30 

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

 A program időtartama: 40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: e-learning, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19000 Ft 

 A továbbképzést szervező személy neve, 

telefonszáma, e-mail címe: 

Miklósi Erzsébet 

30/969-6756; mizsebet@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-16-013/2017 

 


