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 2018. 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 szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

M-Stúdium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Kolozsvár u. 16.

Komplex szükségletfelmérés a támogatott
lakhatásban
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A támogatott lakhatást igénybe vevő
szükségleteinek mérése adekvát és a lehető
leghatékonyabbá válik.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
pszichiátriai betegek otthona,
ellátotti csoport (ok):
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,
időskorúak gondozóháza, fogyatékosok
gondozóháza, pszichiátriai és
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos
személyek lakóotthona
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2018. július 15.
A program időtartama
40 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Szekszárd, Tolna megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Megyeri Tiborné
személy neve, telefonszáma és e-mail30/385-8917; megyeri.marcsi@mstudium.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-01-002/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

2.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Tinktúra Oktatási, Egészségügyi és
Gazdasági Szolgáltató Bt.
7761 Kozármisleny, Toldi u. 42.

Hogyan győzzük le a konfliktusokat? - pozitív
jellegű, konstruktív konfliktuskezelés a segítő
szakemberek körében
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A konfliktusok dinamikájának, a
konfliktusmintáknak a megismerése, a
konfliktusokkal való bánásmód repertoárjának
bővítése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, idősek klubja, gondozási
központ, időskorúak gondozóháza,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,
bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Bóly, Villány, Pécs, Baranya megye, BácsKiskun megye, Csongrád megye, Somogy
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém
megye, Zala megye, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
dr. Mikli Éva
személy neve, telefonszáma és e-mail30/576-1313; miklievadr@gmail.com
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-01-003/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-
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3.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Szociális Esély Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Kmety György u. 31.

Egységes tudásszintre emelés a foglalkoztatási
rehabilitáció résztvevői körében
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A foglalkozási rehabilitációval korábban nem,
vagy csak érintőlegesen foglalkozó szakemberek
a képzést követően hasznosítani tudják a
megszerzett tudást.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, nappali melegedő, időskorúak
gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai
betegek lakóotthona, fogyatékos személyek
lakóotthona, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:
a rehabilitációs területen dolgozó szakemberek,
valamint a megváltozott munkaképességű
személyeket potenciálisan alkalmazni tudó
munkáltatók.
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 0 Ft/fő az EFOP 1. 9. 3. –VEKOP-17-00001
számú pályázatból történő finanszírozás esetén;
piaci alapon történő finanszírozás esetén: 40000
Ft/fő

A továbbképzést szervező természetes
személy neve, telefonszáma és e-mailcíme, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

Mihály János
30/456-3476; mihalyjanosszoesely@gmail.com

T-05-001/2018

-

-

4.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
1191 Budapest, Teleki u. 50.

K.I.A.B.Á.L - Bűn- és áldozattá válást
megelőző, valamint drogprevenciós
társasjáték-vezető képzés
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
K.I.A.B.Á.L társasjáték levezetésének
elsajátítása és alkalmazása a szociális területen
végzett prevenciós munkában.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti
ellátotti csoport (ok):
otthona, családok átmeneti otthona,
javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:
iskola, rendőrség
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2018. október, november
A program időtartama
35 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Kisberk Ágnes
személy neve, telefonszáma és e-mail70/275-0999; kisberkagi@gmail.com
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-003/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Ok-410/171/2010, lejárt: 2015-ben
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

5.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

A kora gyermekkori családközpontú
tanácsadás és intervenció interdiszciplináris
megközelítésben
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
Kora gyermekkori ellátásban dolgozó
szakemberek felkészítése a szülő-szakember
kapcsolat tudatos alakítására.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékosok nappali intézménye,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,
bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:
Biztos Kezdet Gyerekház nappali ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5.-VEKOP-16-2016-00001 "A
kora gyermekkori intervenció ágazatközi
fejlesztése" című kiemelt projekt által
finanszírozott, ennek keretében térítésmentes
A továbbképzést szervező természetes
Kereszti Mariann
személy neve, telefonszáma és e-mail70/513-0905; kepzes.kogyi@csbo.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-004/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

6.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő
fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai
életkorban - ágazatközi együttműködést segítő
képzés
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A kora gyermekkori ellátás szakemberei
egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki
fejlődés tipikustól eltérő jeleit.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékosok nappali intézménye,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,
bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:
Biztos Kezdet Gyerekház, nappali ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
45
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
40 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5.-VEKOP-16-2016-00001 "A
kora gyermekkori intervenció ágazatközi
fejlesztése" című kiemelt projekt által
finanszírozott, ennek keretében térítésmentes
A továbbképzést szervező természetes
Jakab Anna Júlia
személy neve, telefonszáma és e-mail30/753-8431; kepzes.kogyi@csbo.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-005/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

7.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

"Felismerés és támogatás" - a kora
gyermekkori intervencióról. Felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező szakemberek
képzése
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
Diplomával nem rendelkező korai intervenciós
szakemberek szemléletformálása,
együttműködésük lehetőségei.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, fogyatékos személyek otthona,
ellátotti csoport (ok):
fogyatékosok nappali intézménye,
gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,
bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:
Biztos Kezdet Gyerekház, nappali ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5.-VEKOP-16-2016-00001 "A
kora gyermekkori intervenció ágazatközi
fejlesztése" című kiemelt projekt által
finanszírozott, ennek keretében térítésmentes
A továbbképzést szervező természetes
Kereszti Mariann
személy neve, telefonszáma és e-mail70/513-0905; kepzes.kogyi@csbo.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-006/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

8.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Családi szocializáció, családi krízisek a
gyakorlatban
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
Gyermekvédelem a gyakorlatban, hogyan
segíthetünk a családoknak különböző
krízishelyzetekben?
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,
ellátotti csoport (ok):
bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
családi bölcsőde, napközbeni
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: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Musinszki Judit
személy neve, telefonszáma és e-mail1/460-0747; musinszki.judit@reformatus.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-007/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

9.

A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Élet az élet végén - Hospice-szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A képzés a hospice, palliatív szemlélettel
elméleti és gyakorlati segítséget ad a szociális
ellátásban dolgozóknak a halál, szenvedés
elfogadásához, a haldokló ember segítéséhez.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
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:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Musinszki Judit
személy neve, telefonszáma és e-mail1/460-0747; musinszki.judit@reformatus.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-008/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
-

Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

-

10. A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak
mentális és lelki segítségnyújtásához
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális és diakóniai intézetekben ellátott
emberek mentális és lelki segítségnyújtásához
szükséges alapismeretek továbbadása és
elmélyítése az ellátottakkal foglalkozó dolgozók
számára.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
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, bölcsődei
ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, egyéb: támogatott lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Musinszki Judit
személy neve, telefonszáma és e-mail1/460-0747; musinszki.judit@reformatus.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:

A program engedélyszáma:
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

T-05-010/2018

-

-

11. A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Konfliktus - konfliktuskezelés
2021. június 30.
A munkahelyen előforduló konfliktusok
összetevőinek elméleti, gyakorlati elemzése,
lehetséges megoldások, kezelési minták
készségszintű átadása.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
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, bölcsődei
ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, javítóintézet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat; egyéb: támogatott lakhatás
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, igény szerint, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Musinszki Judit
személy neve, telefonszáma és e-mail1/460-0747; musinszki.judit@reformatus.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-011/2018

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

-

-

12. A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.

IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) Intézményi
koordinátor felkészítő képzés szociális
szakemberek számára
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A szociális szakemberek számára nyújt
ismereteket és kompetenciafejlesztést az IKSZben részt vevő diákok fogadásához.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
ellátotti csoport (ok):
idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, hajléktalanok otthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye, hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye, idősek klubja,
gondozási központ, fogyatékosok nappali
intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, 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, bölcsődei
ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
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: 2018. szeptember 1., közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Kastélyosdombó, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes
A továbbképzést szervező természetes
Rácsok Balázs
személy neve, telefonszáma és e-mail30/749-2270;
címe, vagy a továbbképzést szervező
racsok.balazs@segelyszervezet.hu
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
T-05-012/2018

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

-

-

13. A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
tanulás- és életúttámogatása az egyéni és
társadalmi sikerességük eléréséhez
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
Szakemberek képzése hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók életút-támogató
megsegítésének felkészítésére
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
ellátotti csoport (ok):
napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: - A
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
ellátásában résztvevő szociális, egészségügyi,
önkormányzati, pedagógiai szakemberek. Gyerekesély Iroda munkatársai: szakmai vezető,
projektmenedzser, szakterületi koordinátorok,
asszisztensek. - Közösségi terek (pl. közösségi
ház, ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai
szociális munkások, ifjúsági vagy
gyermekközösséggel dolgozó szakemberek,
ifjúsági közösségi munkát segítő szakemberek.
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád
megye, Somogy megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: EFOP-1.4.1.-15 projekt célcsoportja és partnerei
számára indított képzés, mely így a résztvevők
számára térítésmentes. (EU-s forrásból
finanszírozott)
A továbbképzést szervező természetes
Kovács Erika
személy neve, telefonszáma és e-mail70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
S-05-009/2018

A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

575/222/2017; D/3778/2018

-

14. A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

"Együtt könnyebb" - Szakmaközi hálózati
együttműködés a helyi fejlesztések támogatása
érdekében.
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
A hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és
gyakorlati megoldási módszerek, technikák
megismerése.
A program célcsoportja:
szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,
tanácsadó
A program által közvetlenül érintett
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
ellátotti csoport (ok):
klubja, gondozási központ, fogyatékosok
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali
intézménye, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei
ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:
- A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
ellátásában résztvevő szociális, egészségügyi,
önkormányzati, pedagógiai szakemberek. Gyerekesély Iroda munkatársai: szakmai vezető,
projektmenedzser, szakterületi koordinátorok,
asszisztensek. - Közösségi terek (pl. közösségi
ház, ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai
szociális munkások, ifjúsági vagy
gyermekközösséggel dolgozó szakemberek,
ifjúsági közösségi munkát segítő szakemberek.
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
30 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád
megye, Somogy megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: EFOP-1.4.1.-15-2016-00001 azonosítószámú
kiemelt projekt célcsoportja és partnerei
számára indított képzés, mely így a résztvevők
számára térítésmentes. (EU-s forrásból
finanszírozott)

A továbbképzést szervező természetes
személy neve, telefonszáma és e-mailcíme, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:

Kovács Erika
70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu

S-05-010/2018

575/223/2017; H/30840/2018

-

15. A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

Neteducatio Kft.
1124 Budapest, Fürj u. 2. A épület

Anyanyelvi nevelés a bölcsődében a mesepárna
módszerével - Továbbképzés csecsemő- és
kisgyermeknevelők számára
A program minősítése érvényes:
2021. június 30.
A program célja, tartalma:
Bölcsődében dolgozó szakemberek
megismerkedhetnek egy kreatív módszerrel,
melyet az anyanyelvi nevelésben használhatnak.
A program célcsoportja:
szakdolgozó
A program által közvetlenül érintett
bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde,
ellátotti csoport (ok):
munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde
A szerezhető továbbképzési pontérték:
15
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama
15 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program indításának tervezett helyszíne: szakmai e-learning, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft
A továbbképzést szervező természetes
Páll Viktória
személy neve, telefonszáma és e-mail30/954-6767; pallviktoria@neteducatio.hu
címe, vagy a továbbképzést szervező
szervezet kapcsolattartójának neve,
telefonszáma és e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
E-05-001/2018
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) korm.-rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján
egészségügyi továbbképzésként
nyilvántartásba vett:
-

