A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
közleménye
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a
közlemény mellékleteként kiadja a 2012. évre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.
A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban tartalmazza azokat a továbbképzéseket, amelyek 2011.
12. 30.-áig benyújtásra kerültek és minősítést szereztek.
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
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
1.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
2.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
02-0142-05
Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális
intézményekben
Tartós bentlakást nyújtó intézményekben élő demens
ellátottak gondozása, ápolása.
idősek bentlakást nyújtó ellátása
45 pont
igény szerint
40 óra
7 alkalom, 6 alkalommal 6 óra, illetve egy alkalommal
4 óra időtartamban.
Baranya, Somogy, Tolna megye
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
T-01-008/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
02-0142-05
Komplex rehabilitációs mentor
A képzés célja, hogy a gyakorló szociális szakemberek
a rehabilitáció témakörében megjelenő új kihívásokra
válaszokat kapjanak, munkájukban azoknak meg
tudjanak felelni, a megszerzett ismeretek és készségek
segítsék és kiegészítsék mindennapi tevékenységüket.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, különleges, speciális gyermekotthon
44 pont
2012. április, november, illetve igény szerint
40 óra

A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
3.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
4.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:

A jelentkezők igényétől függően két hónap alatt 8
alkalommal 5 óra.
Szekszárd, Kaposvár, Pécs, Budapest, Baranya, Fejér,
Somogy, Tolna megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
T-01-009/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
02-0142-05
Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi - lelki segítése
professzionális módon
Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban
dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékossággal élők
gondozására.
idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása
46 pont
igény szerint
40 óra
7 alkalommal kerül sor a tanfolyam egyes tematikai
blokkjainak megszervezésére, 4 - 6 órás
időtartamokban, maximum heti 2 alkalommal.
Mohács, Kaposvár, Pécs, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
T-01-034/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
02-0142-05
Szociális munka fogyatékossággal élő személyekkel
Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban
dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékossággal élők
gondozására.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
igény szerint
40 óra
7 alkalommal kerül sor a tanfolyam egyes tematikai
blokkjainak megszervezésére, 4 - 6 órás
időtartamokban, maximum heti 2 alkalommal.
Mohács, Kaposvár, Pécs, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu

5.

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

T-01-035/2011
2015. március 31.

A programot indító megnevezése:

Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola
7632 Pécs, Kertváros u. 2.
02-0068-06
"Tegyünk értük" - a szellemi hanyatlásban szenvedők
komplex gondozása
A szellemi hanyatlásban szenvedő idősekkel foglalkozó
szociális
szakemberek
tudás-,
illetve
kompetenciaszintjének növelése, az új szakmai
módszerek, terápiás eljárások elsajátítása, a szellemi
hanyatlásban szenvedők életminőségének növelése
érdekében.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
igény szerint
30 óra
4 alkalom, 2 x 8 óra és 2 x 7 óra.
igény szerint
22 000 Ft
Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu
T-01-044/2011
2015. március 31.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
6.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
7.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
7626 Pécs, Egyetem u. 2.
02-0560-06
Hatékony nevelési módszerek a gyermekvédelemben
A nevelőcsaládok hatékonyságát segítő korszerű
pszichológiai ismeretek és nevelési módszerek
alkalmazása.
nevelőszülői hálózat
30 pont
2012. II. - IV. negyedév, október
30 óra
Két hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra.
Budapest, Pécs
25 000 Ft
Tóth Ágnes, 72/510-428, bmgyk@bmgyk.hu
T-01-046/2011
2015. március 31.
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális
Intézmények Igazgatósága, 19. sz. Dél - dunántúli
Regionális Napsugár Módszertani Bölcsőde Humán
Képzési Központ
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3.
02-0072-05
Kora gyermekkori intervenció a gyakorlatban

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A sajátos nevelési igényű, másként viselkedő,
fejlődésükben elmaradt, egyéni bánásmódot igénylő
kisgyermekekkel
való
foglalkozáshoz
korai
fejlesztésükhöz módszertani útmutatás.
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, családok
átmeneti otthona, gyermekotthon
40 pont
2012. április - május, május - június, október november, illetve igény szerint
30 óra
Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Módszertani Központok,
illetve igény szerint
30 000 Ft
Dr. Mikli Éva, 72/532-367,
kepzesikozpont@kszipecs.hu
T-01-068/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
8.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
9.

A programot indító megnevezése:

Taurt Mentálhigiénés Oktató és Szolgáltató Bt.
7636 Pécs, Tildy Z. u. 37.
"Kapcsolatban létezni" - team - szupervízió szociális
intézmények munkacsoportjai számára
Elősegítse a munkatársak szakmai kooperációjának
növelését, a hatékonyabb munkaszervezést, és
kapcsolati tudatosságot.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, hajléktalanok átmeneti
otthona, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
32 pont
2012. május, illetve igény szerint
30 óra
2 hetente, alkalmanként 4 tanóra (ill. 1. és utolsó
alkalom 2 X 3 tanóra; további alkalmak 6 X 4 óra = 30
tanóra)
Pécs, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém
megye, illetve igény szerint
36 000 Ft
Elblinger Csaba, 30/867-1934,
casbaelblinger@gmail.com
S-01-012/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
10.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Személyiségfejlesztés/Szakmai kompetenciafejlesztés A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgozó
szakemberek számára, különös tekintettel a
gyermekjóléti szolgáltatásokban dolgozó szakemberek
számára
A gyermekvédelemben, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményeiben,
szolgáltatásaiban dolgozó szakemberek gyakorlatban
hasznosítható
tudást,
gyakorlati
tapasztalatot
sajátítsanak el a kötelező szakmai elemek
használatában, szakmai személyiségük, kompetenciájuk
bővítésére.
gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2012. április - július
30 óra
Összefüggő négy napon keresztül, napi 7,5 órában
történik a tréning, folyamatos aktív részvétellel.
Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
S-01-013/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
"A kliens, a segítő… és még sokan mások" - rendszer
- kompetencia fókuszú esetmegbeszélő csoport
szociális segítő szakemberek számára
A program célja, hogy elősegítse az esetvezetéshez
szükséges ún. rendszerkompetencia növekedését és az
ebből építkező környezeti rendszerhatásokat is
integráló esetvezetést.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
33 pont
2012. május, illetve igény szerint
30 óra
Összesen 10 alkalom, alkalmanként 3 tanóra (10 X 3 =
30 óra), gyakorisága: 3 hetente 1 ülés (3 tanóra).

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
11.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
12.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
S-01-019/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Kommunikációs tréning
A szociális munkában használatos legfontosabb
készségek: önismeret, reflektivitás problémamegoldó,
képessé tevő kommunikáció és asszetivitás fejlesztése.
A különböző viselkedésmódok megismerése és olyan
eszközök elsajátítása, melyek segítségével a résztvevők
képesek megérteni, átlátni a számukra adódó
helyzeteket, döntéseket hozni az adott kontextusban
optimális cselekvésekről, emellett képessé válnak
konstruktív kritika megfogalmazására és befogadására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2012. májustól
30 óra
30 óra, 6 x 5 óra, kéthetenként
Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
S-01-020/2011
2015. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Alternatív módszerek a segítő tevékenységben
Felkészíteni a résztvevőket, hogy a mindennapi
munkájuk során olyan ismereteket és készségeket
sajátítsanak el, amelyek segítik őket a sikeres
önmegvalósításban, képességeik kibontakoztatásában,
alkalmassá tegye őket további képzésekre, és a
hatékony munkamenetben fellépő esetleges problémák
megoldásában pedig képessé tegye őket hatékony
módszerek alkalmazására.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
13.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
14.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30 pont
2012. április, május, június
30 óra
30 óra, 5 x 6 óra/alkalom, heti rendszerességgel.
Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
S-01-021/2011
2015. március 31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
7632 Pécs, Anikó u. 5.
"Ördöglakat" - Segítő készségek fejlesztése
A gyermekvédelemben dolgozók segítő készségeinek
(önismeretének,
kommunikációjának)
fejlesztése,
örömátélő képességének újrateremtése "társas játékos" formában. A résztvevők a strukturált
játékokban képesek lesznek öncélúan és haszon nélkül
tevékenykedni magáért a tevékenység öröméért.
családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti
ellátás, bölcsőde, családi napközi, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
30 pont
igény szerint
25 óra
3 napra bontva: 1. nap - 9 óra; 2 - 3. nap - 8 - 8 óra
foglalkozás.
Pécs, Baranya megye
30 000 Ft
Pappné Zomi Tímea, 72/444-877,
zomitimi@gmail.com
S-01-044/2011
2015. március 31.
ÉLET - ESÉLY Autistákat Segítő Egyesület
7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 1.
"Az elég jó szülő" - gyermeknevelővé, nevelőszülővé
válás segítése

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
15.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A
résztvevők
önismeretének
fejlesztése,
a
gyermekneveléshez
kapcsolódó
konfliktusok
kezelésének elősegítése.
családsegítés, családi napközi, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
2012. április 15-től igény szerint
30 óra
Egymást követő két hétvége: 1. hét péntek 6 óra,
szombat 8 óra, 2. hét: péntek 8 óra, szombat 8 óra.
Pécs, Kozármisleny, Baranya, Somogy, Tolna, Vas
megye
20 000 Ft
Hamvas Éva, 72/370-773, eletesely1@gmail.com
S-01-047/2011
2015. március 31.
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola
7632 Pécs, Kertváros u. 2.
"Érzéstérkép zenével" - kulcs önmagunkhoz mely
könnyebbé teszi a híd építését a másik emberhez
Zenés technikák segítségével a lélek azon rétegeinek
feltárása megismertetése, melyek hozzásegítik a
résztvevőt egy olyan lelki egyensúly megéléséhez, mely
a mindennapi munkája során elengedhetetlen.
Különböző művészetterápiás (zenés festés, aktív és
receptív zenejátékok) eszközökkel elősegíteni a befelé
figyelést, melynek hatására önreflexiók által a másik
emberrel kapcsolatos értő figyelme fejlődik.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
5 alkalom, 5 x 6 óra.
igény szerint
25 000 Ft
Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu
S-01-057/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
16.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
V. Regionális Szakmai Tanácskozás
A Dél - Dunántúli régióban a szociális ágazatban
dolgozók
számára
információk
nyújtása,
ismeretátadás, aktuális szakmai kérdések elemzésével,
megvitatásával.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2012. október 18.
6 előadás
1 napos konferencia, 6 plenáris előadással, melyet
konzultációs blokkok követnek.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
17.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
18.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
19.

A programot indító megnevezése:

Pécs, Baranya megye
6 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
K-01-002/2011
2013. március 31.
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális
Intézmények Igazgatósága, 19. sz. Dél - Dunántúli
Regionális Napsugár Módszertani Bölcsőde Humán
Képzési Központ
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3.
A kisgyermeknevelő intézmények lehetőségei a
harmónikus személyiségfejlődés érdekében a XXI.
században
Olyan új, "jó gyakorlatok" bemutatása előadások,
módszertani filmek, work shoppok segítségével, melyek
újszerűségükkel
elősegítik
a
kisgyermekek
képességeinek kibontakozását intézményes keretek
között.
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, családok
átmeneti otthona, gyermekotthon
5 pont
2012. szeptember, október, november, illetve igény
szerint
5 előadás
Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Módszertani Központok,
illetve igény szerint
7 500 Ft
Lajtai Zsoltné Kollár Mónika, 72/532-367,
kepzesikozpont@kszipecs.hu
K-01-048/2011
2013. március 31.
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális
Intézmények Igazgatósága, 19. sz. Dél - Dunántúli
Regionális Napsugár Módszertani Bölcsőde Humán
Képzési Központ
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3.
Gyermek - természet - bölcsőde, környezeti nevelés a
bölcsődében
A kisgyermeknevelők figyelmének ráirányítása a
gyermek és természet kapcsolatának fontosságára.
bölcsőde, családok átmeneti otthona, gyermekotthon
5 pont
2012. április 20.
6 előadás
Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény
szerint
8 000 Ft
Dr. Mikli Éva, 72/532-367,
kepzesikozpont@kszipecs.hu
K-01-049/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

"A lét peremén" - család központú komplex szociális
munka mélyszegénységben élőkkel
Az EU és hazai stratégiák, a jó gyakorlatok
megismertetése a mélyszegénységben élőkkel folytatott
szociális munkában.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
7 pont
2012. április
5 előadás
1 napos konferencia, 6 plenáris előadással, melyet
konzultációs blokkok követnek.
Pécs, Baranya megye
6 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
K-01-054/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
20.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
21.

A programot indító megnevezése:

SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
SzocioNet Alapszolgáltatási Műhely
Szociális alapszolgáltatásban dolgozók ismereteinek
frissítése, egységes jogalkalmazás és a napi munka
támogatása.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása
20 pont
2012. április, október
8 fórum
2 hónap alatt havi 4 - 4 műhely - ülés.
Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna
megye
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-005/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
22.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
23.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

SzocioNet Fogyatékosügyi Műhely: az életminőség
javításának lehetőségei a fogyatékkal élők intézményi
ellátása során
Szakdolgozók
ismereteinek
frissítése,
szemléletformálás, innovatív módszerek bemutatása,
kapcsolódó problémák megbeszélése.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
15 pont
2012. április, május, június, augusztus, október
8 fórum
4 x 2 nap 2 hónap alatt.
Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szombathely,
Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Zala megye
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-006/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Financial Education - A pénzügyi írástudatlanság
felszámolása, a lakosság eladósodásának megelőzése,
kezelése a szociális munkások képzésével
Pénzügyi és háztartás - gazdaságtani ismeretek,
adósságkezelési technikák, prevenciós módszerek
közvetítése.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek
nappali
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, családok átmeneti otthona
20 pont
2012. április, október
8 fórum
Két hónap alatt havi 4 - 4 ülés megszervezésével
valósul meg.
Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-007/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Szervezeti hatékonyságfejlesztés a szociális szférában

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
24.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
25.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

A szervezeti környezetben jelentkező konfliktusok
felismeréséhez és kezeléséhez szükséges ismeretek és
készségek fejlesztése a szervezeteket alkotó egyének,
csoportok, egységek, alrendszerek közötti reflektív
kapcsolatok, az azok mögött meghúzódó értékek,
érdekek és motivációk alapján, a szervezeti kultúra
fejlesztése tanuló szervezeti modell kialakításának
elősegítése révén.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2012. május, illetve igény szerint
6 fórum
Dél - Dunántúli régióban, igény szerint
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-009/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
A szociális munka aktuális módszerei
A szociális munka makro-, mezo- és mikro szintjén
megjelenő komplex munkaformák, a különböző
rendszerszinteken folyó intervenciók lehetséges
összekapcsolódásának értelmezése áll a műhelymunka
fókuszában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2012. május, illetve igény szerint
6 fórum
Dél - Dunántúli régióban, igény szerint
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-010/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Szociális munka speciális csoportokkal
A társadalomban élő speciális helyzetű csoportokkal
kapcsolatos ismeretek bővítése, az elméleti és
gyakorlati problémák és megoldási módszerek és
lehetőségek bemutatása, azokra történő reflektálás
gyakorlati tapasztalatok megvitatásával. A műhely a
reflektív tanulásirányítás módszereinek alkalmazásával
segíti elő a szakember reflektív praxisra való
képességének fejlesztését.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2012. május, illetve igény szerint
6 fórum
Dél - Dunántúli régióban, igény szerint, Baranya,
Somogy, Tolna megye
25 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
26.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
27.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
28.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-012/2011
2013. március 31.
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-, Foglalkoztató
Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
Szakmai műhely zenés táncos színtereken végzett
megkereső szolgáltatásokról
A segítő szakemberek érzékenyítése a zenés - táncos
helyszíneken végzett megkereső szolgáltatásra,
partikultúra mint speciális kommunikációs tér! Hogyan
vezet az út a prevenciótól a konzultáción át egészen a
delegálásig!
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2012. április 10.
6 fórum
Pécs, Bács - Kiskun megye, illetve igény szerint
15 000 Ft
Dr. Szemelyácz János, 72/315-083,
drogambulancia@indit.hu
M-01-022/2011
2013. március 31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
7632 Pécs, Anikó u. 5.
Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Műhely
A műhelysorozat célja, hogy Baranya megyében,
gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó szociális
szakemberek számára lehetőséget biztosítson új
ismeretekhez való hozzáférésre, továbbá lehetőséget
adjon aktuális problémahelyzetek, kompetenciahatárok
tisztázására, konkrét témakörökben a társszakmák
képviselőivel való szakmaközi egyeztetésre.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
15 pont
2012. április - december
7 fórum
Pécs, Baranya megye
4 000 Ft
Sikóné Bartos Edina, 72/444-877,
gyjsz.modszertan@gmail.com
M-01-025/2011
2013. március 31.
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
7626 Pécs, Egyetem u. 2.
Korlátok és határok a gyermeknevelésben
Nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek nevelési
problémáinak többszintű megközelítése a tanácsadó
szemszögéből.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
29.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
30.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

nevelőszülői hálózat
15 pont
2012. április 18.
6 fórum
Április - május, június és szeptember - október november hónapokban egy - egy fórum kerül
megrendezésre.
Budapest
6 000 Ft
Schmidtné Solymosi Éva, 72/510-428,
bmgyk@bmgyk.hu
M-01-037/2011
2013. március 31.
SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Pszicho - szociális tanácsadás és szolgáltatások
A pszichiátriai betegekkel kapcsolatba kerülő szociális
szakemberek ismereteinek bővítése az új fejlesztési
lehetőségek tekintetében.
családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
18 pont
2012. április
6 fórum
Havonta egy alkalom, alkalmanként 4 óra
időtartamban.
Pécs, Baranya megye
20 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-038/2011
2013. március 31.
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-, Foglalkoztató
Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
A
drogprevenció
korszerű
komplex
egészségfejlesztésű megközelítése
Holisztikus
drogprevenciós
módszer
segítő
szakemberek részére, akik veszélyeztetett serdülőkkel
dolgoznak.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
igény szerint

A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
31.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
32.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

6 fórum
Szigetvár, Siklós, Baranya megye, illetve igény szerint
15 000 Ft
Dr. Szemelyácz János, 72/315-083,
drogambulancia@indit.hu
M-01-047/2011
2013. március 31.
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-, Foglalkoztató
Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
Iskolai szociális munka - Pécsi modell
Az un. Pécsi modell szerinti iskolai szociális munka
gyakorlatának közvetítése segítő szakemberek számára.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon,
iskolai szociális munka
20 pont
2012. szeptember 14.
6 fórum
Pécs, Baranya megye, illetve igény szerint
16 000 Ft
Dr. Szemelyácz János, 72/315-083,
drogambulancia@indit.hu
M-01-055/2011
2013. március 31.
Mohács - Kölked Református Társegyházközösség
Pándy Kálmán Otthona
7700 Mohács, Újváros 10.
Művészeti
foglalkoztatás
az
esélyegyenlőség
szolgálatában
Szociális alap- és szakosított ellátásban dolgozó
szakemberek
művészetterápiás
eszköztárával
(fotózással, filmkészítéssel, színjátszással, mozgás és
playback színházzal, táncművészettel) kapcsolatos
elméleti és gyakorlati ismeretek frissítése, bővítése.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek nappali ellátása, demensek nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, különleges, speciális
gyermekotthon
20 pont
2012. április, illetve igény szerint
6 fórum
2 - 2 fórum három hónapon keresztül.
Mohács, Kaposvár, Pécs, Baranya, Somogy, Tolna
megye, illetve igény szerint
25 000 Ft
Kolutácz Györgyné, 69/322-345, pandyk@invitel.hu
M-01-071/2011

33.

A minősítés érvényes:

2013. március 31.

A programot indító megnevezése:

SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli
Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
"A lét peremén" - család központú komplex szociális
munka mélyszegénységben élőkkel
Elméleti alapok, módszertani eszköztár, a jó
gyakorlatok megismertetése a mélyszegénységben
élőkkel folytatott szociális munkában.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
20 pont
2012. április, május, szeptember, október
6 fórum
Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye
25 000 Ft
Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-100,
ddrfk@ddrfk.hu
M-01-077/2011
2013. március 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
34.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi
Narkomán Fiatalokat Gyógyító-, Foglalkoztató
Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.
Szakmai műhely prostituáltak, szex munkások
körében végzett ártalomcsökkentő központú szociális
munka tárgyköréből
Ismeretek, ártalomcsökkentő módszerek közvetítése
prostituáltakkal foglalkozó segítő szakemberek
számára.
családsegítés,
utcai
szociális
munka,
szenvedélybetegek közösségi ellátása, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
13 pont
2012. április 13.
6 fórum
Pécs, Baranya megye, illetve igény szerint
15 000 Ft
Dr. Szemelyácz János, 72/315-083,
drogambulancia@indit.hu
M-01-088/2011
2013. március 31.

Bács – Kiskun megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
35.

A programot indító megnevezése:

Falugondnokok Duna - Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

03-0067-05
Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel
és azok hozzátartozóival való hatékony munkára
Segítő szakemberek felkészítése arra, hogy együtt
tudjanak működni szenvedélybetegek és hozzátartozóik
(alkohol-,
kábítószer
problémával,
gyógyszerfüggőséggel, játékszenvedéllyel küszködők)
életminőségének
javításában,
életmódjukkal
kapcsolatos ártalomcsökkentésben, kezelésbe vételre
való motivációjukban, delegálni tudják őket az
ellátórendszerbe.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális
munka,
hajléktalanok
nappali
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
50 pont
2012. szeptember
40 óra
5 nap x 8 óra. Az 5 nap tetszőlegesen egymás mellé
csoportosítható (pl. 5, 3 + 2, 2 + 3, 1 + 4, 4 + 1, 2 + 2 +
1, 5 x 1), de az egyes képzési napok vagy blokkok
között 3 hétnél hosszabb időköz ne legyen.
Kecskemét, Baranya, Bács - Kiskun, Békés, Borsod Abaúj - Zemplén, Csongrád, Győr - Moson - Sopron,
Hajdú - Bihar, Jász - Nagykun - Szolnok, Pest,
Szabolcs - Szatmár - Bereg, Vas, Zala megye, illetve
igény szerint
28 000 Ft
Csörszné Zelenák Katalin, 76/507-543, mnefalu@tonline.hu
T-02-098/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
36.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Eötvös Lóránt Napközi Otthonos Óvoda Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1.
A szavak mást is jelentenek, mint amire a szótár tanít
- téma- és esetközpontú team szupervízió szociális
intézmények munkacsoportjai számára
Reflektív jelenlét növelése, szakmai interakciók
hatékonyságának
növelése,
mentális
egészség
megerősítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
31 pont
igény szerint
45 óra
Háromhetenként 3 óra, 15 alkalom.
igény szerint
45 000 Ft
Vargáné Subicz Beáta, 76/449-077,
lakiso@freemail.hu
S-02-015/2011
2015. március 31.

37.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
38.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
39.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Országos Pszichohigiénés Egyesület
6034 Helvécia, Óvoda u. 28.
Segítő területen dolgozók lelki egészségvédelme,
különös tekintettel a kiégési szindróma megelőzésére
A segítő szakmákban a kiégési szindróma legyőzése
komoly kihívást jelent. Célunk ennek a szakmai
ártalomnak a megelőzése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. első negyedév
48 óra
Havi két alkalom, alkalmanként 6 óra, összesen 8
alkalom.
Kecskemét, Bács - Kiskun, Békés, Csongrád, Heves,
Jász - Nagykun - Szolnok, Komárom - Esztergom,
Pest, Somogy, Szabolcs - Szatmár - Bereg, Tolna,
Veszprém megye, Budapest, illetve igény szerint
45 000 Ft
Polacsek Lajos, 70/550-8676, polacsekl@gmail.com
S-02-053/2011
2015. március 31.
Emberi Értékekért 2005 Egyesület
6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6. 1/4.
Segítő területen dolgozók lelki, mentálhigiénés
egészségvédelme, különös tekintettel a kiégési
szindróma megelőzésére
A különféle segítő szakmákban a kiégési szindróma
legyőzése komoly kihívást jelent. Célunk ennek a
szakmai ártalomnak a megelőzése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. második negyedév
40 óra
Havi egy alkalom, alkalmanként 8 óra, összesen 5
alkalom. (5 - 6 hónap időtartam)
Kiskunhalas, Kecskemét, Bács - Kiskun, Békés,
Csongrád megye, illetve igény szerint
45 000 Ft
Kiss Barnabás, 70/611-8339, emberi@citromail.hu
S-02-094/2011
2015. március 31.
Eötvös Lóránt Napközi Otthonos Óvoda Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1.
Közvetlen kapcsolatban - mediáció a szociális
ellátásban
A mediációs szemlélet és módszer elsajátítása, a
konfliktuskezelés technikáinak gyakorlása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
45 óra
Háromhetenként 1 x 9 óra, 5 alkalom.
igény szerint
45 000 Ft
Vargáné Subicz Beáta, 76/449-077,
lakiso@freemail.hu
S-02-108/2011

A minősítés érvényes:

2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
40.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Falugondnokok Duna - Tisza Közi Egyesülete
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.
Falugondnok segítők kulcsszerepben - falu és
tanyagondnokok szakmai tanácskozása
A falu- és tanyagondnoki munkához kapcsolódó új
módszerek, tapasztalatok ismertetése, meglévő
szaktudás frissítése.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
10 pont
2012. december
9 előadás
Három egymást követő napon. 1. nap 10 - 18.30-ig; 2
nap: 9-től 22 óráig, 3. nap 9-től 13 óráig.
Lakitelek, Bács - Kiskun megye
9 000 Ft
Csörszné Zelenák Katalin, 76/507-543, mnefalu@tonline.hu
K-02-068/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
41.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

Főplébániai Karitász Alapítvány
6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
Szenvedélybetegek
pszichoszociális
ellátásának
lehetősége, intézményei és eszközei
Szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek számára
addiktológiai ismeretek, segítő módszerek bemutatása.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek
nappali
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
20 pont
2012. augusztus 31.
6 fórum
Hat alkalommal összesen 24 óra, alkalmanként 4 óra
időtartamban. A műhelyre sor kerülhet egész napos
egyéb szakmai rendezvény keretében is. A
műhelyfoglalkozások lehetőleg havi rendszerességgel
követik egymást.
Kecskemét, Bács - Kiskun megye
14 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
42.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
43.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Molnár Ferenc, 76/415-466,
molnarferenc@karitaszalapitvany.t-online.hu
M-02-075/2011
2013. március 31.
Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat "Harmónia"
Integrált Szociális Intézménye
6211 Kaskantyú, III. ker 1.
ELSŐ - SEGÍTSÉG - NYÚJTÁS-ról a szociális
területen dolgozó munkatársak számára
Gyakorlat - centrikus elsősegélynyújtási alap- és
gyakorlati ismeretek felújítása, bővítése mentőorvossal.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. május 2.
6 fórum
36 óra: 8 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Kaskantyú, Baranya, Bács - Kiskun megye
20 000 Ft
Petrichné Veres Sarolta, 78/446-160,
harmonia11em@t-online.hu
M-02-101/2011
2013. március 31.
Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat "Harmónia"
Integrált Szociális Intézménye
6211 Kaskantyú, III. ker 1.
Prevenció
és
egészségfejlesztés
a
szociális
intézményekben, különös tekintettel a szemészeti
betegségek megelőzésére
Prevenciós és egészségfejlesztési alap- és gyakorlati
ismeret
felújítás,
bővítés
optometrista
közreműködésével.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
10 pont
2012. május 10.
6 fórum

A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
44.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

36 óra: 8 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Kaskantyú, Bács - Kiskun megye
20 000 Ft
Petrichné Veres Sarolta, 78/446-160,
harmonia11em@t-online.hu
M-02-102/2011
2013. március 31.
Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat "Harmónia"
Integrált Szociális Intézménye
6211 Kaskantyú, III. ker 1.
SZOCIÁLIS "TUDÁSBÖRZE", azaz szakmai műhely
szociális
intézményekről,
szakdolgozóknak
a
jogszabályi elvárások fókuszában a minőségfejlesztés
érdekében
Információ átadás jogszabályok, szakmai, gondozási,
dokumentációs kérdések, alkalmazott módszerek terén.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. május 30.
6 fórum
36 óra: 8 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Kaskantyú, Bács - Kiskun megye
20 000 Ft
Petrichné Veres Sarolta, 78/446-160,
harmonia11em@t-online.hu
M-02-103/2011
2013. március 31.

Békés megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
45.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Reményhír Alapítvány
5630 Békés, Petőfi u. 56.
00806-2010
Geriátria a szociális szolgáltatások gyakorlatában
A szociális szolgáltatásokban dolgozók szélesebb körű
ismereteket szerezhetnek az idősgondozásról, az
időskori betegségek hatékony és korszerű ellátásáról.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
46.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. május
40 óra
5 alkalom, napi 8 óra.
Békés, Gyula, Békés megye
30 000 Ft
Gajdács - Leszkó Georgina, 70/410-5932,
remenyhir@gmail.com
T-03-056/2011
2015. március 31.
PROVIDUS Alapítvány
5600 Békéscsaba, Luther u. 20./A. fsz. 1.
00687-2010
Egyházi szociális intézmények szervezetfejlesztése
Olyan
szakemberek
képzése,
akik
hatékony
kompetenciával rendelkeznek az egyházi szervezetek
működésében és gondozásában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. május 5., szeptember 1., november 3.
32 óra
A továbbképzés egymás utáni négy hétvégén kerül
megrendezésre, heti egy alkalommal, alkalmanként 8
órában.
Békéscsaba, Békés megye
35 000 Ft
Boka Erika, 66/633-011, kepzes.providus@gmail.com
T-03-074/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
47.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok
Szövetsége (LESZ)
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
Kríziek kezelése - A telefonszolgálatok munkatársai
számára
Személyiségfejlesztő és kríziskezelő tréning foglalkozás, különös tekintettel a telefonos ügyeletek
ellátásában.
telefonos segítő szolgálatok
32 pont
2012. április, május
40 óra
5 héten keresztül heti egy nap - naponként 5 óra.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
48.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Budapest, Békéscsaba, Békés megye
10 000 Ft
Szabóné Dr. Kállai Klára, 66/638-538,
lesziroda@gmail.com
S-03-046/2011
2015. március 31.
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
Kommunikációs
készségfejlesztés
a
bölcsődei
szakemberek - kisgyermeknevelők számára
Napközbeni kisgyermekellátás - bölcsőde területét
érintően kisgyermeknevelői attitűddel összefogó
kommunikációs készségfejlesztés.
bölcsőde, családi napközi
30 pont
2012. április
25 óra
5 héten keresztül heti egy nap - naponként 5 óra.
Békéscsaba, Békés megye
10 000 Ft
Bogár Éva, 66/323-171, bbolcsi@t-online.hu
S-03-070/2011
2015. március 31.

Szakmai műhely
49.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
50.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
5700 Gyula, Vértanúk útja 1 - 5.
Tabutémák a szociális szolgáltatásban
Az ellátás során felmerülő rendkívüli helyzetek,
események, úgy, mint időskori szexualitás. Agresszió,
halál, öngyilkosság kezelése, megoldása.
teljes ellátó rendszer
20 pont
2012. május, szeptember
6 fórum
30 óra, egymást követő 6 hét, alkalmanként 5 óra.
Gyula, Hajdú - Bihar, Békés, Csongrád megye
12 000 Ft
Dolozim Emese, 66/561-370, bagyi@mail.globonet.hu
M-03-001/2011
2013. március 31.
Mentálhigiénés Egyesület
5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.
Kábítószer használó fiatalok korai kezelésbe vétele
A megelőzés, a hálózati együttműködés, a korai
kezelésbe vétel helyi praktikái kábítószerhasználó
fiatalok esetében.
családsegítés,
utcai
szociális
munka,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
15 pont
2012. május, szeptember

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
51.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
52.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

6 fórum
Havonta 2 alkalom.
Szeged, Békéscsaba, Bács - Kiskun, Békés, Csongrád
megye, illetve igény szerint
20 000 Ft
Balogh Tímea, 66/643-991,
mentamodszertan@gmail.com
M-03-043/2011
2013. március 31.
Mentálhigiénés Egyesület
5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.
A hatékony relapszus prevenció ismérvei
A visszaesés megelőzés, kezelés módszertani lépéseiről,
kereteiről,
határairól,
a
frusztráció
és
agressziókezelésről szóló módszertani iránymutatást
összeállító műhely.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
14 pont
2012. június, szeptember
6 fórum
Hetente 2 nap.
Békés, Kiskőrös, Bács - Kiskun, Békés megye, illetve
igény szerint
20 000 Ft
Szűcs Judit, 66/643-991,
mentamodszertan@gmail.com
M-03-044/2011
2013. március 31.
Mentálhigiénés Egyesület
5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.
A gondozási terv készítés gyakorlata
A gondozási terv készítés és a hozzá kapcsolódó
állapotfelmérés Dél - alföldi gyakorlatának elemzése,
értelmezése, felülvizsgálata; konszenzuson alapuló
módszertani iránymutatás kidolgozása.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
53.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
54.

A programot indító megnevezése:

hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. május, szeptember
6 fórum
Hetente egymást követő két nap.
Szentes, Békéscsaba. Békés, Csongrád megye
20 000 Ft
Szokolay Ildikó, 66/643-991,
mentamodszertan@gmail.com
M-03-045/2011
2013. március 31.
Mentálhigiénés Egyesület
5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.
Hogyan előzzük meg a veszélyeztető illetve a közvetlen
veszélyeztető állapot kialakulását?
Preventív módszerek a terápiás közösségben a
veszélyeztető , közvetlen veszélyeztető állapot
kialakulásának megelőzése érdekében.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon
15 pont
2012. május, szeptember
6 fórum
Hetente egymást követő két nap.
Mezőkovácsháza, Tompa, Bács - Kiskun, Békés megye
20 000 Ft
Szűcs Judit, 66/643-991,
mentamodszertan@gmail.com
M-03-046/2011
2013. március 31.
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szakmai programok alapján képességkibontakoztatás
lehetőségei bölcsődében
Bölcsődei
szakemberek
felkészítése
szakmai
programok, bölcsődei tevékenységek tervezésére,
kivitelezésére, technikákkal ismerkedés.
bölcsőde, családi napközi
10 pont
2012. október
6 fórum
Békéscsaba, Békés megye
8 000 Ft
Bogár Éva, 66/323-171, bbolcsi@t-online.hu
M-03-048/2011
2013. március 31.

Borsod – Abaúj – Zemplén megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
55.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
56.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi
Napsugár Otthon Módszertani Intézmény
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
00628-2011
Sajátos gondozást kívánó személyek szükségleteinek
megismerése, az arra épülő bánásmód elsajátítása,
rehabilitációjuk érdekében
Olyan átfogó szociális s mindkét oldalra ható,
lelkiegészséget segítő ismeret közvetítése, aminek
segítségével a résztvevő rálát, a sajátos nevelést
igénylő gondozottak állapotára. A megszerzett
ismeretek, a megtapasztalt empatikus viszonyulás
segítse elő a sajátos szükséglet megteremtését,
megértését.
Mindezek
adjanak
segítséget
a
résztvevőknek abban, hogy segítő munkájuk során
megtalálják a megfelelő megközelítési módot.
sajátos gondozást igénylő gondozottak szociális
ellátását nyújtó intézmények
35 pont
2012. áprilistól igény szerint
30 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Miskolc, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 46/506-703,
titkarsag@oszinapsugar.axelero.net
T-04-001/2011
2015. március 31.
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi
Napsugár Otthon Módszertani Intézmény
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
00628-2011
Életünk - Munkahelyi életünk válsághelyzetei, azok
sikeres befolyásolása

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
57.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
58.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

A szociális segítő munkát végzők kompetenciájának
fejlődése
érdekében,
olyan
mentálhigiénés
személyiségpszichológiai ismeret, saját élményű
felismerés nyújtása amely, fejleszti a résztvevő
érzékenységét, - életük, munkahelyi életük során
megjelenő - mentálhigiénés problémák iránt. Mindezek
segítségével képesek lehetnek azokat eredményesen
befolyásolni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2012. áprilistól igény szerint
30 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Miskolc, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 46/506-703,
titkarsag@oszinapsugar.axelero.net
T-04-002/2011
2015. március 31.
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi
Napsugár Otthon Módszertani Intézmény
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
00628-2011
Időskor mentális - élettani folyamatainak és
pszichogeriátriai
jelenségeinek
követése;
ismeretátadás az idősellátásban dolgozók részére
A szociális segítő számára olyan tudástartalom
nyújtása, amely segíti őt abban, hogy munkája során
követni tudja, értse az idősödés élettani folyamatait,
illetve annak pszichogeriátriai vonatkozását, továbbá
az állapotot értő, elfogadó lelkiegészséget megtartó
szemléletű viszonyulást.
idősellátás, illetve idősekkel kapcsolatba kerülő
szociális intézmények
30 pont
2012. áprilistól igény szerint
30 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Miskolc, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 46/506-703,
titkarsag@oszinapsugar.axelero.net
T-04-003/2011
2015. március 31.
KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra út 2.
05-0013-05
Stresszek,
krízisek,
megoldások
hétköznapi
életünkben
Olyan
mentálhigiénés,
pszichológiai
ismeret
felsorakoztatása, amely segíti az eligazodást a
mindennapi életünk gondjaihoz való viszonyulási
módokban. Ezáltal jobban megérthetik saját maguk
működését, viselkedésük miértjét - kritikus helyzetben.
Ráláthatnak
életműködésüket
segítő
javító
magatartásmódokra.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont

59.

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2012. április
30 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Miskolc, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 46/533-533, titkarsag@karrina.hu
T-04-005/2011
2015. március 31.

A programot indító megnevezése:

KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra út 2.
05-0013-05
Idősödés - időskor mentálhigiénés szemléletű
megközelítése
A tanfolyami tartalom útján olyan ismeret átadása,
amely segíti a résztvevőt abban, hogy értse a normál,
illetve kóros öregedés - öregség mentálhigiénés
jelenségeit. Ennek segítségével munkája során váljon
hatékonyabbá az ezekhez való mentálhigiénés
szemléletű viszonyulás.
idősellátás, illetve idősekkel kapcsolatba kerülő
szociális intézmények
30 pont
2012. április
30 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Miskolc, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 46/533-533, titkarsag@karrina.hu
T-04-006/2011
2015. március 31.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
60.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Miskolci Gyermekvédelmi Központ (Fruska
regionális hatáskörű Módszertani Gyermekotthon)
3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
00739-2008
Mediáció a gyermekvédelemben - alapismeretek
Az elméleti és gyakorlatorientált képzés célja, hogy a
résztvevők áttekintsék a legfontosabb konfliktuskezelési
technikákat, elméleti ismereteket és gyakorlati
tapasztalatokat szerezzenek azokról a konfliktuskezelési
formákról,
jogi
kereteikről,
és
alkalmazási
lehetőségeikről, amelyek a gyermekvédelemben
létjogosultsággal bírnak.
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
40 pont
igény szerint
40 óra
2 hónap alatt heti 2 x 5 óra + 2 x 6 óra + 2 x 4 óra + 2 x
5 óra, összesen 8 hétvégén (péntek du. vagy szombat
de.).
Miskolc, Eger, Salgótarján, Debrecen, Borsod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Heves, Nógrád megye
15 000 Ft
Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302,
fruska.modszertan@gmail.hu
T-04-038/2011

61.

A minősítés érvényes:

2015. március 31.

A programot indító megnevezése:

Miskolci
Családsegítő
Szolgálat
Regionális
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Megyei Módszertani Központ
3530 Miskolc, Arany J. u. 37.
00850-2009
"Koroltó" - Új szemlélettel az idősgondozásban,
segítő készségfejlesztés szerepkörök mentén
Az idősellátásban, szociális területi ellátásban dolgozó
szakemberek szemléletformálása, készségfejlesztése
szerepkörök mentén, rendszerszemlélet kialakítása.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. tavasz
48 óra
2012. év tavaszától hetente egy alkalom, a 9 órai
kezdéssel, 4 alkalommal 6 óra és 5 alkalommal 4,5 óra
időtartamban.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
15 000 Ft
Cirják Ildikó, 46/562-276, miskolc@mcsk.t-online.hu
T-04-130/2011
2015. március 31.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
Szakmai személyiségfejlesztés
62.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
63.

A programot indító megnevezése:

KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti
Társaság
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37.
Kommunikáció hatékonyságát fejlesztő tréning
Az
emberi
kommunikáció,
az
eredményes
interperszonális kapcsolatkezelés szabályszerűségeinek
elmélyítése, továbbfejlesztése. A kommunikációs
készség hatékonyságának fokozása, különös tekintettel
a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatteremtésre és
önreflexióra.
szociális ellátásban részesülőkkel foglalkozó dolgozók
30 pont
2012. április
40 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Miskolc, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 30/358-0079,
valyi.nagyibolya@chello.hu
S-04-005/2011
2015. március 31.
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat
Szociális- és Gyermekvédelmi Központja
3525 Miskolc, Városház tér 1.

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
64.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:

Mediációs technikák alkalmazása a segítői
szakmában
A segítő szakmában dolgozók kliensekkel felmerülő
konfliktus helyzetek kezelése, megoldások elősegítése.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
nappali ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde,
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
25 pont
2012. május, október
30 óra
A képzés 6 alkalomból állna. 1 - 1 alkalom 5 óra
időtartamban kerül megtartásra.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén, Heves, Nógrád,
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
20 000 Ft
Dr. Molnár Attila, 46/222-300, bazszgyk@proxynet.hu
S-04-133/2011
2015. március 31.
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat
Szociális- és Gyermekvédelmi Központja
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Ismerd meg önmagad, hogy segíthess másokon
A segítő szakmában dolgozók önismeretén alapuló
személyiségfejlesztése.
Személyesés
szakmai
kompetenciák fejlesztése a tolerancia, az empátia és a
konfliktuskezelés terén.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30 pont
2012. május, szeptember, november
30 óra
5 héten át pénteki napokon, bentlakásos képzés esetén
3 nap.
Miskolc, Hernádvécse, Alsózsolca, Borsod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Heves, Szabolcs - Szatmár Bereg megye
30 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Dr. Molnár Attila, 46/222-300, bazszgyk@proxynet.hu
S-04-134/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
65.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
66.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
67.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Iránytű Szociális Szolgálat
3533 Miskolc, Kabar u. 4.
Innovatív módszerek a családsegítésben
A szakmai tanácskozáson résztvevő szakemberek
számára információt nyújtsunk és bemutassuk a
szociális alapellátásban (családsegítés) végzett
innovatív jellegű tevékenységeiket a szolgáltatások
gyakorlati prezentációin keresztül.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
5 pont
2012. szeptember
5 előadás
1 nap, 5 x 45 perc (2 x 50 perc szekcióülés).
Miskolc
3 000 Ft
Barczi András, 46/532-506, iranytu.avas@gmail.com
K-04-010/2011
2013. március 31.
Iránytű Szociális Szolgálat
3533 Miskolc, Kabar u. 4.
Hogyan csináljam másképp, avagy a gyermekjóléti
szolgálat lehetőségei a hátrányos helyzet leküzdésében
A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakemberek
megismerjék azokat az újszerű szakmai trendeket,
melyekkel elősegíthetik munkájuk hatékonyabbá
válását, megismerjék a társintézmények kompetencia
határait, valamint célirányos segítséget tudjanak
nyújtani a klienseik részére.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona
5 pont
2012. április
5 előadás
1 nap, 5 x 45 perc (2 x 50 perc szekcióülés).
Miskolc
3 000 Ft
Barczi András, 46/532-506, iranytu.avas@gmail.com
K-04-013/2011
2013. március 31.
Iránytű Szociális Szolgálat
3533 Miskolc, Kabar u. 4.
Az időskorú emberekkel végzett szociális munka a
segítő szakember szemszögéből

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
68.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
69.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A résztvevő szakemberek átfogó és újszerű
ismeretekhez jussanak az idős emberek fejlesztésének,
az
ápolásának
gondozásának,
betegségek
szövődményeinek kezelése területén.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
6 pont
2012. november
5 előadás
1 nap, 5 x 45 perc (2 x 50 perc szekcióülés).
Miskolc
3 000 Ft
Barczi András, 46/532-506, iranytu.avas@gmail.com
K-04-014/2011
2013. március 31.
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú
Alapítvány
3526 Miskolc, Eperjesi u. 5.
Az életen át tartó tanulás az aktív minőségi időskor
feltétele
Az aktív idősödés európai éve 2012. keretei között a
társadalmi, szakmai tudatosság növelése, az európai év
célkitűzéseinek elérésének elősegítése. Szakmai
tájékoztatás, új információk, tartalmak, módszerek
nyújtása a szociális humánerőforrás és az időskorúak a generációkon keresztül - részére - társadalmi szinten
az aktív idősödés lehetőségeiről a LLL keretei között.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
utcai szociális munka, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása
6 pont
2012. április
5 előadás
1 nap, 5 óra (45 perc/óra) + 2 szeminárium + kiállítás +
bemutató.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
5 000 Ft
Dr. Dobos László, 20/431-2806, lano@chello.hu
K-04-019/2011
2013. március 31.
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú
Alapítvány
3526 Miskolc, Eperjesi u. 5.
Az időskori konfliktusok megelőzése - a megelőzés
lehetséges módszerei

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
70.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
71.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szakmai tanácskozás célja, hogy a résztvevők
áttekintsék, alapjait megismerjék a legfontosabb
konfliktuskezelési technikáknak. Elméleti és gyakorlati
betekintést nyerjenek azokról a konfliktuskezelési
formákról,
jogi
kereteiről,
az
alkalmazási
lehetőségekről, melyek az időskorúak körében
létjogosultsággal és eredménnyel járhatnak. Célja
továbbá, hogy röviden bemutassa a különféle
mediációs technikákat, melyeket az idősek körében is
alkalmazni lehet.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
utcai szociális munka, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, egészségügyi szakdolgozók idősellátásában
6 pont
2012. április 25.
5 előadás + 2 x 1 óra szeminárium
Egy nap, 5 előadás és 2 x 1 óra szeminárium.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
3 000 Ft
Dr. Dobos László, 20/431-2806, lano@chello.hu
K-04-020/2011
2013. március 31.
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú
Alapítvány
3526 Miskolc, Eperjesi u. 5.
Áldozatvédelem idős korban
Időskorúak elleni bűncselekmények okait, fajtáit
megismerve lehetőséget nyújtson az áldozatvédelem
jogi megismertetésére, a segítséget nyújtó szervezetek
elérhetőségének megismerésére, a segítségnyújtás
igénybe vételére.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
utcai szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása, egyéb egészségügyi
alapellátás
8 pont
2012. szeptember 26.
5 előadás + 2 x 1 óra szeminárium
Egy nap, 5 előadás és 2 x 1 óra szeminárium.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
4 000 Ft
Dr. Dobos László, 20/431-2806, lano@chello.hu
K-04-021/2011
2013. március 31.
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat
Szociális- és Gyermekvédelmi Központja
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek felismerése,
gondozása a gyermekvédelemben
Felhívni a figyelmet a hátrányos helyzetben lévő
kiemelkedő
képességű,
tehetséges
gyermekek
megsegítésére, a lehetőségekhez mérten biztosítani
számukra a támogató környezetet.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
72.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
73.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
74.

A programot indító megnevezése:

7 pont
2012. szeptember
8 előadás
2 napos szakmai tanácskozás.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú - Bihar,
Heves, Nógrád, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
2 500 Ft
Dr. Molnár Attila, 46/222-300, bazszgyk@proxynet.hu
K-04-067/2011
2013. március 31.
Őszi Napsugár Otthon
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
Életellenes döntések időskorban
Megismertetni a résztvevőkkel az időskori depresszió,
öngyilkosság jeleit, módjait, háttértényezőit, segítési
módokat a mindennapi gyakorlatban.
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. október
5 előadás
Alkalmanként 5 óra.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
3 000 Ft
Radomszki Lászlóné, 46/506-707,
igazgato@oszinapsugar.axelero.net
K-04-073/2011
2013. március 31.
Őszi Napsugár Otthon
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.
Palliatív ellátás az időskorban
Megismertetni a résztvevőkkel a palliatív ellátás
szellemiségét, a fájdalom kezelését és a veszteség
feldolgozását.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. május
5 előadás
Alkalmanként 5 óra.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
3 000 Ft
Radomszki Lászlóné, 46/506-707,
igazgato@oszinapsugar.axelero.net
K-04-075/2011
2013. március 31.
Miskolci
Családsegítő
Szolgálat
Regionális
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Megyei Módszertani Központ
3530 Miskolc, Arany J. u. 37.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

"A nélkülözés arcai" Konferencia a társadalom
perifériáján élőkért
Szakmai lehetőségek keresése a társadalom
perifériájára sodródó rétegek hatékonyabb segítése
céljából.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, gyermekjóléti
ellátás, családok átmeneti otthona
5 pont
2012. május
5 előadás
A szakmai tanácskozást egy naposra tervezzük. 5 x 30
perces előadás és 3 párhuzamosan futó 2 órás
szekcióülés.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
2 000 Ft
Vajdáné Homovics Dóra, 46/562-486,
modszertan.miskolc@mcsk.t-online.hu
K-04-076/2011
2013. március 31.

Hazai vagy külföldi tanulmányút
75.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Tanya- és
Falugondnokok Egyesülete
3527 Miskolc, Bajcsy - Zsilinszky út 15.
Szenvedély és szenvedés, a szenvedélybetegségek
kezelésének módszerei
Megismertetni a szenvedélybetegségek típusait, a
különböző ellátástípusokat, a segítés speciális módjait,
formáit. Megtekinteni több intézményt, ahol a
különböző eszközökkel és módszerekkel segítik a
betegségből szabadulni akarókat illetve prezentációs
tevékenységet is végeznek. Tapasztalatot szerezni a
megelőzés és kezelés valamint a rehabilitációs
lehetséges útjairól.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, családi
napközi, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
15 pont
igény szerint
3 nap
Heti egy alkalom, 7 x 4 óra, alkalmanként 4 óra.

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Budapest, Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs - Szatmár - Bereg, Vas
megye
26 000 Ft
Sándor Zsuzsanna, 46/506-324, bazfalu@chello.hu
U-04-001/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
76.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
77.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Tanya- és
Falugondnokok Egyesülete
3527 Miskolc, Bajcsy - Zsilinszky út 15.
Együtt aktívan az idősekért!
A műhelymunkát a szociális ágazat különböző
szakmacsoportjaiban
dolgozó
szakembereknek
szervezzük. Célunk az ágazatközi együttműködések
elősegítése, kialakítása mellett szabadidős programok
és szolgáltatásfejlesztési lehetőségek kialakítása az
idősebb generáció esetében felmerülő problémák
kezelésére és megoldására.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, idősek bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
igény szerint
7 fórum
Heti egy alkalom, 7 x 4 óra, alkalmanként 4 óra.
Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú - Bihar, Heves,
Nógrád, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
21 500 Ft
Sándor Zsuzsanna, 46/506-324, bazfalu@chello.hu
M-04-040/2011
2013. március 31.
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Tanya- és
Falugondnokok Egyesülete
3527 Miskolc, Bajcsy - Zsilinszky út 15.
Hogyan építsek közösséget? A közösségépítés
technikái
A műhelymunkában résztvevőket képessé tudjuk tenni a
településünkön élők aktivizálására, megmoccantására.
Megismertetjük velük az önkéntesek bevonásának
lehetőségeit és értékeit.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
10 pont
igény szerint
7 fórum
Heti egy alkalom, 7 x 4 óra, alkalmanként 4 óra.
Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú - Bihar, Heves,
Nógrád, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
21 500 Ft
Sándor Zsuzsanna, 46/506-324, bazfalu@chello.hu
M-04-041/2011
2013. március 31.

78.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
79.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szociológia Intézet
3515 Miskolc, Miskolc - Egyetemváros
Tereptanári műhely: a kompetencia - alapú szociális
munkás képzés terepgyakorlati vetülete
A Szociális munkás képzés tereptanárainak felkészítése
a gyakorló hallgatók tanulásának támogatására.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek
nappali
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
20 pont
2012. április 1.
6 fórum
Hat alkalommal 5 - 5 óra, összesen 30 óra.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
0 Ft
Dr. Kozma Judit, 46/565-235, boleva@uni-miskolc.hu
M-04-080/2011
2013. március 31.
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat
Szociális- és Gyermekvédelmi Központja
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Családgondozói feladatok az alapellátásban és a
szakellátásban
A kompetencia határok és a Gyvt. érvényre jutása. A
vérszerinti családok gondozása. A visszagondozás
lehetőségei. Együttműködési lehetőségek.
családsegítés, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, utcai szociális munka, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
20 pont
2012. május
6 fórum
3 hónapon keresztül, hónaponként 2 fórum, a hónap
első és harmadik hetének szerdai napján, összesen tehát
6 alkalommal.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú - Bihar,
Heves, Pest, Tolna megye
15 000 Ft
Dr. Molnár Attila, 46/222-300, bazszgyk@proxynet.hu
M-04-091/2011
2013. március 31.

80.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
81.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
82.

A programot indító megnevezése:

Miskolci
Családsegítő
Szolgálat
Regionális
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Megyei Módszertani Központ
3530 Miskolc, Arany J. u. 37.
"Vakvágányon" - A lemaradó és kimaradó tanulók
kilátásai és lehetőségei a mai iskolarendszerben
Útmutató családgondozóknak a hátrányos helyzetű,
magatartási
problémákkal
küzdő
tanulók
életvezetésének segítéséhez.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
20 pont
2012. tavasz
6 fórum
6 alkalom x 4 óra (hetente 1 alkalom 6 héten keresztül).
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
10 000 Ft
Lasztócziné Szomoru Mónika, 46/562-276,
miskolc@mcsk.t-online.hu
M-04-096/2011
2013. március 31.
Miskolci
Családsegítő
Szolgálat
Regionális
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Megyei Módszertani Központ
3530 Miskolc, Arany J. u. 37.
"Aki itt van mindenki húzza!" - Jó gyakorlatok az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésével összefüggő
családgondozói munkában Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése kapcsán a
pozitív gyakorlatok gyűjtése, a bemutatott jó
gyakorlatok terjesztése.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
20 pont
2012. ősz
6 fórum
6 alkalom x 4 óra (hetente 1 alkalom 6 héten keresztül).
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén megye
10 000 Ft
Lasztócziné Szomoru Mónika, 46/562-276,
miskolc@mcsk.t-online.hu
M-04-097/2011
2013. március 31.
Miskolci
Családsegítő
Szolgálat
Regionális
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Megyei Módszertani Központ
3530 Miskolc, Arany J. u. 37.

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

"Dolgozom, tehát gazdálkodom" szakmai műhely
rendszeres szociális segélyezettekkel foglalkozó
családgondozóknak, valamint adósságproblémával
küzdő családokkal dolgozó családgondozóknak.
Családgondozók részére a működő szolgáltatások
munkájának segítése, a szolgáltatások beindításában
segítés.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás
20 pont
igény szerint
6 fórum
Hat héten keresztül hetente egy alkalommal tartandó
műhelyfoglalkozás, alkalmanként négy óra időtartamú
foglalkozás.
Miskolc, Borsod - Abaúj - Zemplén, Heves, Nógrád
megye
5 000 Ft
Vajdáné Homovics Dóra, 46/562-486,
miskolc@mcsk.t-online.hu
M-04-098/2011
2013. március 31.

Budapest
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
83.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
84.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Budapesti
Főváros
Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9 - 13.
01-0934-04
Gyámi továbbképzés
A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek
gyámságát ellátó szakemberek továbbképzése.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
40 pont
2012. április, október
40 óra
40 óra/5 nap (napi 8 óra) három hétre elosztva; 1. hét 2
nap, 2. hét 2 nap, 3. hét 1 nap.
Budapest
35 000 Ft
Both Éva, 1/323-2900, modszertan@tegyesz.hu
T-05-013/2011
2015. március 31.
Budapesti
Főváros
Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9 - 13.
01-0934-04
Tanácsadás a Gyermekvédelemben
Ismeretek bővítése a tanácsadás elméleti alapjai
témakörben és egyes tanácsadói technikák kipróbálása.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon, gyámok
40 pont
2012. április, október
32 óra
Két hét alatt, négy képzési napon, napi 8 óra.

85.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Budapest
45 000 Ft
Both Éva, 1/323-2900, modszertan@tegyesz.hu
T-05-014/2011
2015. március 31.

A programot indító megnevezése:

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola
és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a
00600-2008
A
decubitus
(nyomási
fekély)
kialakulása,
megelőzésének és kezelésének korszerű lehetőségei
E-learning típusú továbbképzés keretében az ápoló gondozókkal megismertetni a nyomási fekély
megelőzésének és kezelésének korszerű lehetőségeit,
módszereit, eszközeit.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
igény szerint
33 óra
E-learning formában, egyéni ütemezés szerint. A
tananyag elsajátítására és a tesztfeladat kitöltésére 4 hét
áll a résztvevők rendelkezésére.
igény szerint
8 500 Ft
Juhász Sándor, 1/369-2237/110,
perlakine@kanizsay.sulinet.hu
T-05-015/2011
2015. március 31.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
86.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola
és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a
00600-2008
A szívizominfarktuson átesett betegek ápolása,
gondozása,
rehabilitációja
intézményi
illetve
otthonápolási keretek között
E-learning típusú továbbképzés keretében az ápoló gondozókkal megismertetni a szívizominfarktuson
átesett
betegek
korszerű
ápolásának,
rehabilitációjának módszereit.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
igény szerint
33 óra

A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
87.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
88.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:

E-learning formában, egyéni ütemezés szerint. A
tananyag elsajátítására és a tesztfeladat kitöltésére 4 hét
áll a résztvevők rendelkezésére.
igény szerint
8 500 Ft
Juhász Sándor, 1/369-2237/110,
perlakine@kanizsay.sulinet.hu
T-05-018/2011
2015. március 31.
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola
és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a
00600-2008
Foglalkoztatás szervezés a bentlakásos szociális
intézményekben
A foglalkoztatás szervezés mentálhigiénés fontossága,
a bentlakásos intézményekben lakó kliensek meglévő
képességeinek szinten tartása, fejlesztése.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
nappali ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó
ellátása
45 pont
2012. június 6, december 3., illetve igény szerint
40 óra
Az oktatás napi 8 órában történik. Heti 1 - 5
alkalommal illetve igény szerinti ütemezésben.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Juhász Sándor, 1/369-2237/110,
perlakine@kanizsay.sulinet.hu
T-05-019/2011
2015. március 31.
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola
és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a
00600-2008
Vezetői ismeretek és készségek fejlesztése szociális
intézményekben dolgozó vezetők részére
Szociális és egészségügyi és szektorban dolgozó
intézményvezetőkkel, szakmai vezetőkkel megismertetni
a korszerű vezetés, szervezetirányítás elméleti és
gyakorlati módszereit, stratégiáit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. április 20., szeptember 28., illetve igény szerint
44 óra
Az oktatás napi 8 - 9 órában történik. Heti 1 - 5
alkalommal illetve igény szerinti ütemezésben.
Budapest, illetve igény szerint
29 000 Ft
Juhász Sándor, 1/369-2237/110,
perlakine@kanizsay.sulinet.hu

89.

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

T-05-020/2011
2015. március 31.

A programot indító megnevezése:

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
01-0225-07
Szocializációs
problémák
kezelése
a
gyermekvédelemben
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára
speciális ismeretek nyújtása a kisgyermekkori
zavarokról azért, hogy ennek segítségével jobban
értsék a gondozásba kerülő gyermekeket, és
hatékonyabb segítséget tudjanak adni a szülőknek.
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
2012. április, október
40 óra
Egy hónap alatt 5 alkalom, 2 - 2 - 1 nap felbontásban.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
T-05-024/2011
2015. március 31.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
90.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
01-0225-07
Szociális munka szenvedélybetegekkel
Elméleti és gyakorlati képzés a következő témakörökbe:
általános addiktológiai ismeretek, kommunikációs
zavarok és specifikumok az addiktológiában,
kompetencia határok, motiváció kialakítása.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, családok átmeneti otthona
30 pont
2012. április, november
36 óra
Hat nap, naponta 6 óra, 4 x 1,5 óra egység, két 15
perces szünettel és egy 30 perces szünettel.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
T-05-025/2011
2015. március 31.

91.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
92.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
93.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
01-0225-07
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
Elméleti és gyakorlati képzés a következő
témakörökben: a pszichiátriai betegekkel való
kommunikáció specifikumai, a szociális munka
kompetenciája, határai a pszichiátria ellátásban, a
közösségi pszichiátria.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, családok átmeneti otthona
42 pont
2012. április, november
36 óra
Hat nap, naponta 6 óra, 4 x 1,5 óra egység, két 15
perces szünettel és egy 30 perces szünettel.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
T-05-026/2011
2015. március 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
01-0225-07
A zeneterápia lehetőségei, előnyei a személyiség
fejlesztésben
Hozzásegíteni egy újabb eszközhöz a szociális
szférában gyermekekkel, idősekkel, rászorultakkal
foglalkozókat. A zeneterápia egyénileg, csoportosan is
eredményesen alkalmazható.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
41 pont
2012. május, november
36 óra
Egy hónap alatt 6 alkalom.
Budapest, illetve igény szerint
35 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
T-05-027/2011
2015. március 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
01-0225-07
A
verbális
kommunikációban
akadályozottak
korszerű
gondozása
családban
és
szociális
intézményben
A verbális kommunikációban akadályozottak egyéni
szükségleteinek
feltárása,
speciális
gondozási
módszerek és kommunikációs technikák.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
94.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

95.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, családok átmeneti otthona,
családban gondozás
39 pont
2012. tavasz, ősz
32 óra
Négy egymást követő nap, napi 8 óra.
Budapest, Budaörs, Szolnok, illetve igény szerint
25 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
T-05-028/2011
2015. március 31.
Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
01-0059-07
Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások
részére
A közösségi addiktológia hatékony módszerei és
gyakorlati alkalmazása.
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása
42 pont
2012. április, október
40 óra
5 alkalom, 8 óra/alkalom.
Budapest
30 000 Ft
Kristóf Róbert, 1/334-1550,
ebredesekalapitvany@gmail.hu
T-05-045/2011
2015. március 31.
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai
Pszichológiai Kar
1075 Budapest, Kazinczy u. 23 - 27.
07-0350-02
Közösségi
alapú
(drog)
prevenciós
és
egészségfejlesztési programok tervezése
A helyi szinten
szerveződő
prevenciós és
egészségfejlesztési
programok
kimunkálásához
szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasságok,
kompetenciák megalapozása.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
96.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
97.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális
munka,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon, prevenciós szolgáltató. Kábítószerügyi
egyeztető fórumok
43 pont
2012. szeptember, október
30 óra
30 45 perces óra három egymást követő napon.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Dr. Felvinczi Katalin, 1/461-4526,
ppkhivatal@ppk.elte.hu
T-05-047/2011
2015. március 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
01-1013-04
Segítő munka poszt - traumás stressz zavar tüneteit
mutató emberekkel, különös tekintettel a hajléktalan
emberekre
Felkészíteni a szakemberek arra, hogy képesek
legyenek a PTSD tüneteit mutató emberekkel való
segítő munkára.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2012. szeptember
30 óra
4 nap - melyből 2 nap 8 órás, 2 nap 7 órás lesz.
Budapest, Pest megye
20 000 Ft
Vida Judith, 1/238-9501, modszertan@bmszki.hu
T-05-049/2011
2015. március 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
01-1013-04
Családdinamikai alapismeretek tanfolyam
Családdinamikai alapismeretek

és

98.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2012. április 15.
42 óra
5 x 8 óra képzés, 2 óra vizsga.
Budapest, Pest megye
28 000 Ft
Vida Judith, 1/238-9501, pelle.jozsef@bmszki.hu
T-05-055/2011
2015. március 31.

A programot indító megnevezése:

Közép - magyarországi Szociális Módszertani
Intézmény
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Konzorciumi Partner Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Idős a családban
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok keretében
dolgozó szociális szakemberek korszerű ismereteket
szerezzenek az időskor lélektanáról és kórlélektanáról,
valamint a többgenerációs családok együttélési
problémáiról, konfliktusairól. És a gondozó családok
nehézségéről.
családsegítés,
gyermekjóléti
ellátás,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
45 pont
igény szerint
40 óra
Két napon belül 5 alkalom, alkalmanként 8 óra.
Budapest, Pest megye, illetve igény szerint
28 000 Ft
Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu
T-05-061/2011
2015. március 31.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
99.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Közép - magyarországi Szociális Módszertani
Intézmény
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Konzorciumi Partner Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Idős, beteg emberek mobilizálásának kézi erővel
történő megkönnyítése
Praktikus választ adni az ápolási tevékenységgel járó
fizikai megterhelés okozta problémák megelőzésére és
kivédésére. Kívánatos, hogy minden intézmény
rendelkezzen megfelelő képesítésű szakemberrel.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
igény szerint
40 óra
Egy hét egybefüggően, napi 8 órában.
Budapest, Pest megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu
T-05-062/2011
2015. március 31.

100. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
101. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

Közép - magyarországi Szociális Módszertani
Intézmény
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Konzorciumi Partner Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség
nemzetközi osztályozásának alkalmazása a látássérült
emberek számára nyújtott szolgáltatások során
Az FNO lehetővé teszi a fogyatékos emberek
állapotának adekvát felmérését. A tanfolyam az FNO
elsajátítását tűzte ki célul.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, különleges, speciális
gyermekotthon
48 pont
igény szerint
42 óra
A képzés havonta blokkos formában, 3 hónapon át
változó napi 6 - 8 órában zajlik: 3 x 2 nap, összesen 6
nap.
Budapest
39 000 Ft
Póti Viktória, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu
T-05-063/2011
2015. március 31.
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola
és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a
00600-2008
Sürgősségi kórképek felismerése és szakdolgozói
kompetencia körbe tartozó ellátása, különös
tekintettel az időskorra jellemző specifikumokra
A segítő szakmában dolgozó szakemberekkel
megismertetni a sürgősségi kórképeket, az életveszélyre
utaló
riasztó
tüneteket,
a
szakdolgozói
kompetenciakörbe
tartozó
elsősegélynyújtási,
életmentési lehetőségeket.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali
ellátása,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
nappali ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó
ellátása
45 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
102. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
103. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

2012. április 16., október 19., illetve igény szerint
44 óra
Az oktatás napi 8 - 9 órában történik. Heti 1 - 5
alkalommal illetve igény szerinti ütemezésben.
Budapest, illetve igény szerint
22 000 Ft
Juhász Sándor, 1/369-2237/110,
perlakine@kanizsay.sulinet.hu
T-05-076/2011
2015. március 31.
ELTE
Társadalomtudományi
Kar
Szociális
Tudományok Intézete Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
07-0350-02
Tereptanári képzés
A felsőoktatásban (BA, MA) tanulók szakmai
gyakorlatát
bevezető
kollégák
ismereteinek,
módszereinek bővítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2012. április, október
40 óra
Maximum 3 hónap leforgása alatt, 44 óra. 4 alkalom x
8 óra, 1 alkalom x 4 óra szupervízió, 1 alkalom x 4 óra
vizsga.
Budapest, illetve igény szerint
35 000 Ft
Szécsi Judit, 1/372-2994, szecijudit@vivamail.hu
T-05-077/2011
2015. március 31.
ELTE Társadalomtudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
07-0350-02
Konfliktusmenedzsment
A távoktatáson alapuló, gyakorlattal kombinált
modulszerű képzés segítségével a szakemberek
kompetenciájukban ismerjék fel és kezeljék a
konfliktusokat.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
40 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
104. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
105. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

2012. április
60 óra
Maximum 3 hónap alatt egyéni tanulás, on - line
konzultáció és tutorálás, valamint írásbeli vizsga, ezt
követően egy hónap alatt 3 alkalom x 10 óra gyakorlati
képzés.
Budapest, illetve igény szerint
90 000 Ft
Kun Zsuzsa, 1/372-2500/6835, kunzsuzsa@tatk.elte.hu
T-05-097/2011
2015. március 31.
Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-089904
Agresszív, akut veszélyeztető állapot szakszerű
kezelése és jogkövető gondozása speciális szükségletű
csoportok esetében
A résztvevők alkalmassá válnak a korlátozó
intézkedések jogkövető alkalmazására, a visszaélések
preventív ellátására.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekek
átmeneti
otthona,
gyermekotthon,
különleges, speciális gyermekotthon
35 pont
2012. április, október
30 óra
Budapest
25 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213,
kezenfogva@kezenfogva.hu
T-05-099/2011
2015. március 31.
Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-089904
A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos
személyeket ellátó intézmények számára
A résztvevők felkészítése a szociális szférát szabályozó
jogszabályi feltételrendszer változásának követésére,
különös tekintettel azokra a kihívásokra, amelyet az
EU-s elvárások jelentenek a területen működő
szervezetek, szakemberek szempontjából.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
106. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
107. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

35 pont
2012. május, október
30 óra
2 napos blokkban, alkalmanként 15 óra.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213,
kezenfogva@kezenfogva.hu
T-05-100/2011
2015. március 31.
Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-089904
Európai Gondozási Tanusítvány megszerzésére
felkészítő továbbképzés
Az európai szociális szakmai sztenderdekhez illeszkedő
elméleti, gyakorlati tudás átadása a BESCLO
tudáskimenet kompetencia elvárásaira épülve.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, házi
gyermekfelügyelet
40 pont
2012. május
30 óra
3 nap.
Budapest, illetve igény szerint
33 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213,
kezenfogva@kezenfogva.hu
T-05-101/2011
2015. március 31.
Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-089904
Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek
foglalkoztatásának szervezése
Cél, hogy a hallgatók megismerjék a fogyatékos
személyek védett foglalkoztatásának lehetőségeit, s jogi
szabályozását.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása
30 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
108. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
109. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
110. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:

2012. május
60 óra
A továbbképzés 2 x 3 elméleti napból, és 20 óra
gyakorlatból áll. A képzés során 3 gyakorlati helyszínt
kell megvalósítani. A képzés időtartama kb. 1,5 hónap.
Budapest, illetve igény szerint
38 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213,
kezenfogva@kezenfogva.hu
T-05-102/2011
2015. március 31.
Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért"
Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-089904
Munkahelyfeltáró szakember képzés
Cél, hogy a szakemberek hatékonyan tudjanak
fogyatékos embereket a nyílt munkaerőpiacra
kiközvetíteni.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. április
60 óra
10 alkalom napi 6 vagy 8 órában, egy illetve kéthetente
(3 - 3 - 2 alkalom).
Budapest, Pest megye, illetve igény szerint
80 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213,
kezenfogva@kezenfogva.hu
T-05-103/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008
Konfliktus - konfliktuskezelés
A munkahelyen előforduló konfliktusok összetevőinek
elméleti, gyakorlati elemzése, lehetséges megoldások,
kezelési minták készségszintű átadása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
3 napos, bentlakással, tréning jellegű, de 3 különböző
napon is megszervezhető.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-109/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008

Egyház

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
111. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
112. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Tanítható-e a vérszerinti szülő? - Tények - Készségek
- Eszközök a gyermekvédelemben
A
családi
szerepek
felelevenítése,
a
gyermekvédelemben alapellátásban gondozott szülők
kompetenciájának illetve annak hiányának bemutatása.
Megoldási stratégiák, eszköztár bővítés.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
30 pont
igény szerint
30 óra
3 napos.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-110/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008
Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak
mentális és lelki segítségnyújtásához
A szociális- és diakóniai intézetekben ellátott emberek
mentális és lelki segítségnyújtásához szükséges
alapismeretek továbbadása és elmélyítése az
ellátottakkal foglalkozó dolgozók számára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
43 pont
igény szerint
30 óra
3 napos, bentlakással, de megszervezhető 3 különböző
napon is.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-111/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008
Teamvezetés, teamfejlesztés
Teamépítés, - fejlesztés korszerű, gyakorlatias ismerete,
mely által rendszerezett tudás nyerhető és tapasztalati
tanuláson alapuló helyzetekben fejlődik az egyén
kompetenciája és szakmai személyisége.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
44 pont
igény szerint
30 óra

A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
113. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
114. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Egy blokkban - igény esetén bentlakásos formában tartandó képzés, de szervezhető 3 x 1 napos formában
is.
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-115/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008
Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban
Gyermekvédelem a gyakorlatban, hogyan segíthetünk a
családoknak különböző krízis helyzetekben?
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
40 pont
igény szerint
32 óra
4 x 8 óra.
Budapest, Nagyszénás, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-116/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008
Élet az élet végén - Hospice szemlélet, gyakorlat az
időskori ellátásban
A képzés elméleti és gyakorlati segítséget ad a szociális
ellátásban
dolgozóknak
a
halál,
szenvedés
elfogadásához a haldokló ember segítéséhez.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali
ellátása,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
50 pont
igény szerint
30 óra

A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
115. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
116. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

3 napos, bentlakással, tréning jellegű, de 3 különböző
napon is megszervezhető.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-120/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
00763-2008
A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata
szociális intézményekben
A kliens központú minőségi szolgáltatás tervezése és
végrehajtása, a megelőzés és a helyesbítő intézkedések
megtétele a gondozási munka folyamán.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
igény szerint
30 óra
A tanfolyam szakmai anyagának áttekintésére és a
vizsgakövetelmények teljesítésére a hallgató számára 3
hónap áll rendelkezésre.
igény szerint
9 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
T-05-121/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
01-0224-05
Gyermekjogok fontossága és alkalmazása alap- és
szakellátásban. Tények - tudás - készségek a segítői
szakmában
A gyermekvédelemben dolgozók és a gyermekekkel
kapcsolatba
kerülő
szakemberek
ismereteinek
harmonizálása az ágazati, törvényi szabályozó és
egységes szociálpolitikai alapelvek területén.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
117. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
118. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
30 pont
2012. áprilistól
30 óra
A foglalkozást általában munkaidőn kívüli időszakra
szervezzük, intenzív 2 x 2 napos formában (napi 7 - 8
tanórás elfoglaltsággal). Igény szerint más szervezési
formát is biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
T-05-131/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
01-0224-05
Aktivitás, autonómia, méltóság, hospice gyakorlati
megvalósítása az idősek otthonaiban
Segítség idős ellátásban dolgozóknak szükségletek
kielégítésére, képességek tartására a kliensek
méltóságának megőrzésével.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. áprilistól
30 óra
A foglalkozást általában munkaidőn kívüli időszakra
szervezzük, intenzív 2 x 2 napos formában (napi 7 - 8
tanórás elfoglaltsággal). Igény szerint más szervezési
formát is biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
T-05-132/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
01-0224-05
Segítő szakemberek felkészítése fogyatékos személyek
hozzátartozóival való hatékony munka
Segítségnyújtás szociális szakembereknek fogyatékkal
élők hozzátartozóival kapcsolat kialakításához,
támogatáshoz.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
119. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
120. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi
33 pont
2012. áprilistól
30 óra
A foglalkozást általában munkaidőn kívüli időszakra
szervezzük, intenzív 2 x 2 napos formában (napi 7 - 8
tanórás elfoglaltsággal). Igény szerint más szervezési
formát is biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
T-05-133/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
01-0224-05
A demens betegek foglalkoztatása
A demens betegek gondozásának és ápolásának
személyi feltételeit bővíteni annak érdekében, hogy a
támogató ismerősök, családtagok, adott területen
segítő szakemberek minél többoldalú felkészítést
kapjanak az idősek és demens betegek legteljesebb
ellátásához, foglalkoztatásához, lelki és testi fájdalmaik
mérsékeléséhez.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. áprilistól
30 óra
3 x 10 óra, 3 egymást követő napon.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
T-05-135/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
01-0073-04
Speciális
gyermekotthonok
munkatársainak
ismeretbővítése a célzott és hatékony ellátás
biztosításához

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
121. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
122. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:

A speciális ellátást nyújtó gyermekotthonokban
(speciális gyermekotthonokban és gyermekotthonok
speciális
csoportjában)
dolgozó
szakemberek
ismereteinek frissítése és bővítése, rendszerbe
foglalása, valamint a napi munkavégzés során
tapasztaltakhoz való illesztése.
gyermekotthon, különleges, speciális gyermekotthon
40 pont
2012. május 3.
60 óra
A tanfolyam indulásától függően havi 1 vagy 2
alkalom. 1 alkalom 6 órás (6 x 45 perc).
Budapest
29 000 Ft
Mihály - Tamás Katalin, 1/237-6700,
katalin.tamas@ncsszi.hu
T-05-142/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
01-0073-04
"Speciális szükségletű gyermeket ellátó hivatásos
nevelőszülő felkészítő"
A hivatásos nevelőszülő képessé váljon a speciális
szükségletű
gyermek
ellátására
/gondozására/nevelésére.
nevelőszülői hálózat
40 pont
2012. április 1.
60 óra
60 óra 9 alkalom alkalmanként 7 óra; heti egy - két
alkalommal 42 óra elméleti oktatás, mely gyakorlati
órákat, konzultációkat is tartalmaz és 18 óra gyakorlat,
intézménylátogatás.
Budapest
30 000 Ft
Horváth Erzsébet, 1/237-6700,
erzsebet.horvath@ncsszi.hu
T-05-143/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
01-0073-04
Családok működésének jellegzetességei
Ismeretek nyújtása a család működéséről, a kisgyermek
személyiségfejlődésére gyakarolt hatásairól, hogy a
gondozónők jobban értsék a kisgyermekeket nevelő
családok
problémáit,
tudatosabban
figyeljék
kommunikációjukat.
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet
40 pont
2012. május, november, illetve igény szerint
30 óra
30 óra - 4 alkalommal 7,5 óra.
Budapest, illetve igény szerint
26 000 Ft
Rózsa Judit, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, 1/2376700, judit.rozsa@ncsszi.hu

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
123. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
124. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

T-05-144/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
01-0073-04
"Kora miatt különleges szükségletű gyermeket ellátó
hivatásos nevelőszülő tanfolyam"
A hivatásos nevelőszülő még több ismeretet szerezzen a
kora miatt különleges szükségletű gyermek ellátásáról,
gondozásáról.
nevelőszülői hálózat
40 pont
2012. szeptember 1.
60 óra
60 óra 10 alkalom alkalmanként 6 óra; hetente egy - két
alkalom 42 óra elméleti oktatás, mely gyakorlati
órákat, konzultációkat is tartalmaz és 18 óra gyakorlat
esetmegbeszélés és intézménylátogatás.
Budapest
35 000 Ft
Demcsik Mónika, 1/237-6700,
monika.demcsik@ncsszi.hu
T-05-145/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
01-0073-04
"Tartós betegsége és/vagy fogyatékossága miatt
különleges szükségletű gyermeket ellátó hivatásos
nevelőszülő tanfolyam"
A hivatásos nevelőszülő ismereteket kapjon a
fogyatékos tartós betegség miatt különleges szükségletű
gyermek ellátásáról.
nevelőszülői hálózat
49 pont
2012. szeptember 1.
60 óra
60 óra 10 alkalom alkalmanként 6 óra; hetente egy - két
alkalom 42 óra elméleti oktatás, mely gyakorlati
órákat, konzultációkat is tartalmaz és 18 óra gyakorlat
esetmegbeszélés és intézménylátogatás.
Budapest
35 000 Ft
Demcsik Mónika, 1/237-6700,
monika.demcsik@ncsszi.hu
T-05-146/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
125. A programot indító megnevezése:
A program címe:

Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság
1039 Budapest, Iszap u. 31.
Gyermekközpontú közvetítés (ifjúsági és családi
mediációs készségfejlesztő tréning)

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:
126. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
127. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A családokban, gyermek- és családvédelmi, illetve
oktatási intézményekben előforduló konfliktushelyzetek
mediációval történő megoldására alkalmassá tenni a
segítő
szakembereket,
pedagógusokat,
intézményvezetőket.
családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30 pont
2012. április, október
60 óra
1. hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 2. hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 3.
hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 4. héten hétfő 5 óra
konzultáció, majd egy két hónap múlva újabb 5 óra
szupervízió. Közben 5 óra hospitálás a tréner által
ajánlott valamelyik kapcsolatfelügyeleten.
Budapest, illetve igény szerint
120 000 Ft
Dr. Kardos Ferenc, 1/240-9757, Kapcsolat2000@tonline.hu
S-05-003/2011
2015. március 31.
OK-410/89/2010

Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság
1039 Budapest, Iszap u. 31.
"A közvetítés technikája" mediációs készségfejlesztő
tréning
A képzés arra vállalkozik, hogy 40 óra alatt megtanítja
a mediáció módszerét bármely alapképzettségű
szakembernek. A résztvevők képessé lesznek
hatékonyan közvetíteni konfliktushelyzetben.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
2012. május, június, szeptember
40 óra
1. hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 2. hét: hétfő 8, kedd 7 óra, 3.
hét: hétfő 5 óra konzultáció, majd egy két hónap múlva
újabb 5 óra szupervízió.
Budapest, illetve igény szerint
80 000 Ft
Dr. Kardos Ferenc, 1/240-9757, Kapcsolat2000@tonline.hu
S-05-004/2011
2015. március 31.
Magyarországi Női Alapítvány
1024 Budapest, Margit körút 43 - 45. VII. 1.
Segítő munka a prostitúció és a szexuális
kizsákmányolás
céljából
elkövetett
emberkereskedelem áldozataival
Segítők
felkészítése
a
prostitúció
és
az
emberkereskedelem áldozatává váló felnőttek és
gyerekek támogatására.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
128. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM. rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
129. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30 pont
2012. április, június, október
30 óra
7,5 óra/nap, négy alkalommal, négy egymást követő
napon, 7,5 óra, négy alkalommal, 2 - 2 nap, két
egymást követő héten.
Pécs, Budapest, Zalaegerszeg, Baranya, Zala megye,
illetve igény szerint
25 000 Ft
Tóth Györgyi, 20/219-4619,
mona.alapitvany@gmail.com
S-05-006/2011
2015. március 31.
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17.
MEDIÁCIÓ - közvetítéses konfliktuskezelés I.
Felkészítés közvetítői tevékenységre, amelynek
segítségével hatékonyan kezelhetők a konfliktusok és
tartósan javítható az egymással konfliktusban lévők
viszonya.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
hajléktalan
személyek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti
ellátás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
25 pont
2012. április, szeptember
30 óra
3 * 10 tanóra, 3 egymást követő napon.
Budapest
58 000 Ft
Dr. Barcy Magdolna, 1/365-8360, mbarcy@upcmail.hu
S-05-007/2011
2015. március 31.
SE ÁOK 2011.II./00188

Másság Alapítvány
1082 Budapest, Üllői út 68. 2/14.
Konfliktusmegelőző- és kezelő tréning
Megismerjék saját konfliktuskezelési startégiáikat,
viszonyukat a konfliktusokhoz, hatékony eszközöket
kapjanak azok kezeléséhez. A tréning kiemelten
foglalkozik a mediációval, illetve annak speciális
technikáival, alkalmazhatóságával.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
130. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
131. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
2012. május, szeptember, november
30 óra
A tréning harminc órás, amely három teljes napot vesz
igénybe, napi 10 X 45 perces órákkal számolva
Budapest, Pest megye
35 000 Ft
Iványi Klára, 1/303-8973, info@neki.hu
S-05-010/2011
2015. március 31.
Másság Alapítvány
1082 Budapest, Üllői út 68. 2/14.
Tolerancia - erősítő, antidiszkriminációs tréning
Résztvevők érzékenyebbé váljanak a kisebbségi
csoportok problémáival szemben, toleranciájuk
erősödjön, előítéleteik csökkenjenek. Megismerjék a
hazai antidiszkriminációs jogi környezetet, felismerjék
a diszkriminatív helyzeteket, eszközöket kapjanak a
kisebbségi csoportokkal kapcsolatos munkájukkal.
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
25 pont
2012. április, június, október
30 óra
A tréning harminc órás, amely három teljes napot vesz
igénybe, napi 10 X 45 perces órákkal számolva
Budapest, Pest megye
35 000 Ft
Iványi Klára, 1/303-8973, info@neki.hu
S-05-011/2011
2015. március 31.
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/
Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
A gyermekotthon/lakásotthon vezetők szakmai
személyiségfejlesztő foglalkozása
A gyermekvédelemben dolgozó szakember jó stratéga
legyen,
tisztában
legyen
a
pályázatírás
következményeivel. Intézményi átalakulás szervezeti
megoldásaiban a vezetők tudatosan alkalmazzák a
szervezetszociológiai alapismereteket.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
132. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
133. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
134. A programot indító megnevezése:
A program címe:

gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
2012. október
30 óra
3 napos, bentlakásos.
Pilisszántó, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vitéz Ildikó, 1/200-7961, fice@ficeme.axelero.net
S-05-016/2011
2015. március 31.
Vakok és Gyengénlátók Közép - Magyarországi
Regionális Egyesülete
1146 Budapest, Hermina út 57.
"Túloldalról" - Az érzékenység integrációja, a
látássérültekkel való kapcsolattartás gyakorlata
(érzékenyítő
tréning
szociális
szakterületen
tevékenykedő szakemberek részére)
A program a résztvevők önismeretének fejlesztésével a
látássérültek társadalmi integrációját segíti elő.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
31 pont
igény szerint
30 óra
1. nap: 7 x 45 perc, 2. nap: 8 x 45 perc, egy hét szünet,
3. nap: 8 x 45 perc, 4. nap: 7 x 45 perc
Budapest, illetve igény szerint
23 000 Ft
Veres Katalin, 1/384-5541, info@vgyke.com
S-05-022/2011
2015. március 31.
Budapesti
Főváros
Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9 - 13.
Tanácsadói kompetenciák fejlesztése
Tanácsadói kommunikációs készségek fejlesztése.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
31 pont
2012. május, november
32 óra
Két hét alatt, négy képzési napon, napi 8 óra.
Budapest
40 000 Ft
Both Éva, 1/323-2900, modszertan@tegyesz.hu
S-05-023/2011
2015. március 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Szupervíziós
családterapeutáknak/családkonzulenseknek

csoport

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
135. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
136. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Olyan családokkal foglalkozók számára szerveződik,
akik végzettségük alapján csak szupervízió mellett
végezhetnek
családkonzultációs,
családterápiás
tevékenységet, illetve már végzett szakemberként
szükségét érzik a szupervíziónak.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, családok átmeneti
otthona
25 pont
2012. április, szeptember
50 óra
Havonta 1 x 10 óra (1 nap).
Budapest, illetve igény szerint
70 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
S-05-024/2011
2015. március 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Esetmegbeszélő csoport az Alzheimer betegek
gondozását végzők számára
Speciális szükségletű idős személyek gondozását
végzők esetelemzési és esetvezetési készségének
fejlesztése; szakmai támogatásuk és mentális
megerősítésük a jó gondozási munka érdekében, saját
élményű esetmegbeszélő csoportokban.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása
30 pont
2012. április, június, október
32 óra
Négy nap, napi nyolc óra.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
S-05-025/2011
2015. március 31.
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit Kft
1084 Budapest, Mátyás tér 6.
Szakmai készségfejlesztés a segítő szakmában
dolgozók részére.
A
résztvevők
stresszterheinek
csökkentése,
kommunikációjuk hatékonyabbá tétele, magasabb
szakmai kompetenciájuk érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
28 pont
2012. április 12., szeptember 20., illetve igény szerint
35 óra
4 nap (megrendelő igényei szerinti ütemezés)
alkalmanként +9 óra + 8 óra + 9 óra + 9 óra.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Agárdi Éva, 1/414-3300,
aranyalkony@aranyalkony.org
S-05-026/2011
2015. március 31.

137. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
138. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Esetmegbeszélő
csoport
hajléktalanok
és
veszélyeztetett lakhatású emberek körében dolgozó
szociális munkások számára
Hajléktalanok és veszélyeztetett lakhatású emberek
körében dolgozó szociális munkások számára
esetmegbeszélő csoport.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos személyek
nappali ellátása, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
25 pont
2012. április 15.
36 óra
6 x 6 óra, kéthetente.
Budapest, Pest megye
28 000 Ft
Vida Judith, 1/238-9501, vida.judith@bmszki.hu
S-05-031/2011
2015. március 31.
Összjáték Alapítvány
1182 Budapest, Galamb u. 39/b.
Konfliktuskezelés eszközei a szociális szakmákban
A tréning segít a szociális szakembereknek abban, hogy
a klienseikkel, illetve az ő környezetükkel,
társszakmákkal való együttműködés során adódó
konfliktusokat megfelelően tudják kezelni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. április, október, illetve igény szerint
30 óra
5 alkalommal alkalmanként 6 óra (speciális igény
esetén ez lehet 3 nap, naponként 10 óra, vagy egyéb
órabontásban.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
György Margit, 20/997-5522, osszjatek@gmail.com
S-05-036/2011
2015. március 31.

139. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
140. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
141. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Összjáték Alapítvány
1182 Budapest, Galamb u. 39/b.
Esetmegbeszélő csoport
Esetmegbeszélő csoport szociális és gyermekvédelmi
területen dolgozó szakemberek számára, melynek célja,
hogy a kliensek magas színvonalú segítséget
kaphassanak problémáik megoldásában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. szeptember, illetve igény szerint
30 óra
10 alkalom x 3 óra, külön igény esetén 5 alkalommal 6
óra.
Budapest, illetve igény szerint
35 000 Ft
György Margit, 20/997-5522,
osszjatekalap@gmail.com
S-05-037/2011
2015. március 31.
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
FIKSz program, a vérszerinti családjuktól távol élő
gyermekek gondozásának, nevelésének specialitásai a
gyermekek szükségleteinek tükrében.
A gyermek-jóléti/védelmi gondoskodásra szoruló
gyermekek ellátásához szükséges szakmai készségek
fejlesztése.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
25 pont
2012. május, szeptember
30 óra
5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Budapest, Tatabánya, Komárom - Esztergom megye,
illetve igény szerint
40 000 Ft
Tóth Katalin, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu
S-05-038/2011
2015. március 31.
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
1088 Budapest, Szentkirályi út 10.
Szupervízió
A gondozó megérti a személyes viszonyát munkájához,
segítséget kap lelki karbantartásához, fejlesztéséhez,
feszültségeinek oldásához.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
142. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:
143. A programot indító megnevezése:

A program címe:

családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, nevelőszülői hálózat
30 pont
2012. május, szeptember
30 óra
Győr, Budapest, Marcali, Fejér, Győr - Moson Sopron, Hajdú - Bihar, Heves, Pest megye, illetve
igény szerint
45 000 Ft
dr. Szombathelyi Éva, 1/210-1368,
szombeva@freemail.hu
S-05-039/2011
2015. március 31.
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
1088 Budapest, Szentkirályi út 10.
Autogén tréning
A relaxáció segíti a lelki egészség megőrzését, erősíti
az önismeretet. A gyakorlások oldják a munkával
kapcsolatos feszültségeket.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti
ellátás, helyettes szülői hálózat, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
28 pont
2012. május, szeptember
30 óra
Budapest, Marcali, Aszód, Békéscsaba, Szeged,
Baranya, Békés, Győr - Moson - Sopron, Hajdú Bihar, Heves, Pest, Somogy, Veszprém megye, illetve
igény szerint
45 000 Ft
dr. Szombathelyi Éva, 1/210-1368,
szombeva@freemail.hu
S-05-040/2011
2015. március 31.
OKM-1/55/2010.

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú
Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Családi csoport konferencia

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
144. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
145. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Célunk, hogy megismertessük a résztvevőkkel egy olyan
konfliktusmegoldó, döntéshozó módszert, amelynek
igénybevételével a gyermek- és ifjúságvédelem
területén dolgozó szakemberek a kliensek fokozottabb
mértékű bevonása révén hatékonyabban tudják
feladataikat ellátni.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői
hálózat, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
25 pont
2012. április, november
30 óra
Egymást követő 3 alkalom, alkalmanként 10 óra.
Budapest, Gödöllő, Pest megye, illetve igény szerint
40 000 Ft
Kőműves Ágnes, 1/225-3526, csagyi@csagyi.hu
S-05-041/2011
2015. március 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1071 Budapest, Dózsa György út 82/b
Konfliktuskezelés az idősellátásban
Segítségnyújtás
az
idősek
otthonában
a
pszichoszociális területen dolgozók számára saját
attitűdjük tisztázásához, empatikus készségük és
szakmai kompetenciájuk növeléséhez.
idősek bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. május
30 óra
6 alkalommal, alkalmanként 5 óra.
Budapest
21 000 Ft
Tepericsné Jámbor Klára, 1/322-6609,
iodozsa@dozsa.axelero.net
S-05-055/2011
2015. március 31.
Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.
Mediáció a szociális intézményekben 1.
A mediáció módszerének elsajátítása, hogy azt
személy- vagy intézményközi konfliktusok kezelésében
is lehessen használni.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek bentlakást
nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon
35 pont
igény szerint
30 óra

A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
146. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
147. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

30 óra/3nap, napi 10 óra.
igény szerint
50 000 Ft
Kukity Krisztina, 1/438-5260,
partners@partnershungary.hu
S-05-056/2011
2015. március 31.
Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
Új
megközelítések
a
hatékony
szervezeti
kommunikációban
A szervezet és az egyén korszerű eszközei a változások
kezelésére és a kiégés elleni harcban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. május 8 - 10., október 8 - 10., június 5 - 7.,
november 27 - 29.
24 óra
24 óra - 3 alkalom - 8 óra/alkalom
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Kristóf Róbert, 1/334-1550,
ebredesekalapitvany@gmail.hu
S-05-058/2011
2015. március 31.
MAKAMOSZ/
Magyar
Kapcsolatügyeleti
Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
1077 Budapest, Wesselényi Miklós u. 17.
Konfliktuskezelés MÁSképpen - mediáció a szociális
munka
mindennapjaiban
(rendszerszemléletű
konfliktuskezelés)
A képzés célja a mediáció alapjainak elsajátításával
rendszerben látni, elemezni, és adekvát módon kezelni
a konfliktusokat.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
35 pont
2012. április, illetve igény szerint
48 óra
Három egyenként kétnapos blokkból áll a képzés
blokkonként 15 óra (az első nap 8, második nap 7 óra),
melyek kétheti rendszerességgel lesznek megtartva. A
képzést egy háromórás módszerspecifikus szupervíziós
ülés zárja a III. blokkot követően a hallgatókk
Budapest, illetve igény szerint
60 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
148. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
149. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Köves Zsuzsanna, 30/719-7665,
makamosz@gmail.com
S-05-067/2011
2015. március 31.
MAKAMOSZ/
Magyar
Kapcsolatügyeleti
Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
1077 Budapest, Wesselényi Miklós u. 17.
Családi - konfliktus - kezelés Rendszerszemléletű
mediátor ráképzés (A Konfliktuskezelés MÁSképpen mediáció a szociális munka mindennapjaiban tréning
elvégzése után választható)
A képzés célja a családi mediáció alapjainak
elsajátításával képessé tenni a résztvevőket a családi
konfliktusok mediálására.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
35 pont
2012. június, illetve igény szerint
33 óra
Két egyenként kétnapos blokkból áll a képzés
blokkonként 15 óra (az első nap 8, második nap 7 óra),
melyek kétheti rendszerességgel lesznek megtartva. A
képzést egy háromórás módszerspecifikus szupervíziós
ülés zárja a II. blokkot követően a hallgatókkal
Budapest, illetve igény szerint
45 000 Ft
Köves Zsuzsanna, 30/719-7665,
makamosz@gmail.com
S-05-068/2011
2015. március 31.
Fehér Kereszt Alapítvány
1102 Budapest, Liget u. 6 - 10.
Napközbeni kisgyermekellátást szervező szakemberek
szakmai készségeit fejlesztő program
A napközbeni gyermekellátás területén foglalkoztatott
szakemberek szakmai kompetenciájának növelése.
Hozzájárulás az önmenedzselési, önérvényesítési
partnerség építési, hálózatfejlesztő és mentori
készségeik fejlesztéséhez, a résztvevők személyes
érlelődéséhez.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
30 pont
2012. május, június, október, illetve igény szerint

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
150. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
151. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

35 óra
2 x 2x + 1 napos foglalkozásban valósul meg
(tömbösítés esetén lehetőség van 2 x 2 napos
szervezésre is).
Budapest, Pest megye, illetve igény szerint
30 000 Ft
Ónodi Tünde, 1/321-4779, iroda@fehérkereszt.hu
S-05-072/2011
2015. március 31.
Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.
Vezetői készségfejlesztő tréning szociális intézmények
vezetői számára
Készségek fejlesztése a szervezeti kultúra, vezetői
szerepek, döntéshozás, motiválás, értékelés és egyéb
témakörökben.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
35 pont
igény szerint
30 óra
30 óra/3 nap, tehát napi 10 óra.
igény szerint
50 000 Ft
Kukity Krisztina, 1/438-5260,
partners@partnershungary.hu
S-05-074/2011
2015. március 31.
Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.
Mediáció a szociális intézményekben 2.
A mediációs alapképzés során elsajátított ismeretek
bővítése, elmélyítése, új mediációs módszerek
megismerése.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek bentlakást
nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon
25 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
152. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
153. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

igény szerint
30 óra
30 óra/3 nap, tehát napi 10 óra.
igény szerint
50 000 Ft
Kukity Krisztina, 1/438-5260,
partners@partnershungary.hu
S-05-075/2011
2015. március 31.
Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú
Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
"Van jogod" gyermekjogi képzés
Szakemberek felkészítésével segíteni a gyermekeket
jogaik megismerésében, alkalmazásában, mások
jogainak tiszteletében.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, családi napközi,
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
2012. április, október
30 óra
Két hét alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra.
Budapest, Gödöllő, Pest megye, illetve igény szerint
40 000 Ft
Kőműves Ágnes, 1/225-3526, csagyi@csagyi.hu
S-05-076/2011
2015. március 31.
Egyesített Szociális Intézmény Fióka Gyermek- és
Ifjúságjóléti Központ
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b
A bennünk élő segítő
A szociális munka területén dolgozó szakemberek
érzéseinek, belső lelki tartalmának megértését,
kompetenciáinak,
kommunikációs
rendszerének
fejlődését, a kliens játszmáinak helyes értelmezését,
valamint a szociális szakember szakmai öntudatát, és
ezáltal
önbecsülését
is
elősegítő
technikák
feldolgozását fejlesztését célozza meg, hogy azután
képes legyen a tudatosan megélt és professzionalizált
tartalmak adekvát és szakszerű kezelésére, kifejezésére.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, gyermekjóléti ellátás, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
30 pont
2012. május
31 óra
Négy egybefüggő nap.
Budapest, Fejér, Heves, Jász - Nagykun - Szolnok Pest
megye
21 000 Ft
Mészáros Domonkos, 1/410-0001, fioka15@gmail.com
S-05-095/2011
2015. március 31.

154. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
155. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:
156. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Budapest Esély Nonprofit Kft.
1084 Budapest, Őr u. 5 - 7.
Személyiségfejlesztés, önismeret II. - szociális
szakembereknek
A segítő szereppel kapcsolatos empátiás készségek
fejlesztése, előítéletek kezelése kommunikációs
eszközök alkalmazásával.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. május 16 - 18.
30 óra
Három egymást követő napon.
Budapest, illetve igény szerint
50 000 Ft
Garadnay Tímea, 70/336-3884, garadnay@pestesely.hu
S-05-099/2011
2015. március 31.
Magyar Gordon Iskola Egyesület
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Gyermeknevelők kommunikációs tréningje - Dr.
Thomas Gordon szülői eredményességi tréning
alapján
Kommunikációs kapcsolati készségek fejlesztése:
hatékonyabb segítő és kezdeményező formák a
gyerekek viselkedésének befolyásolására, a felnőttekkel
való együttműködés javítására.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2012. március, június, szeptember
30 óra
Heti rendszerességgel, öt alkalommal, alkalmanként 6
óra időtartamban.
Budapest, Veszprém, Baranya, Pest, Veszprém megye,
illetve igény szerint
35 000 Ft
Pusztainé Berényi Katalin, 1/212-0926,
gordoniskola@gmail.com
S-05-104/2011
2015. március 31.
A/3391/2004

Kék
Pont
Drogkonzultációs
Központ
és
Drogambulancia Alapítvány
1095 Budapest, Gát u. 25. I/8.
Az Addikció Súlyossági Interjú (ASI) felvételének
elsajátítása tréning formában
Az alkohol és drog problémákkal küszködők
állapotfelmérését célzó félig struktúrált interjú (ASI)
felvételéhez szükséges elméleti és gyakorlati készségek
átadása abból a célból, hogy a tréningen részt vettek
alkalmassá váljanak az ASI önálló felvételére,
használatára.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
157. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
158. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

családsegítés,
utcai
szociális
munka,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, addiktológiai gondozó,
drogbeteg gondozó, drogambulancia
29 pont
igény szerint
40 óra
Budapest
20 000 Ft
Dr. Rácz József, 1/215-7833, bluepoint@t-online.hu
S-05-106/2011
2015. március 31.
Kék
Pont
Drogkonzultációs
Központ
és
Drogambulancia Alapítvány
1095 Budapest, Gát u. 25. I/8.
A Serdülőkori Problémák Értékelő Interjúja
(EuroADAD) felvételének elsajátítása tréning
formában
Az alkohol a drog problémákkal küszködő serdülők
állapotfelmérését célzó félig strukturált interjú
(EuroADAD) felvételéhez szükséges elméleti és
gyakorlati készségek átadása abból a célból, hogy a
tréningen részt vettek alkalmassá váljanak az ADAD
önálló felvételére, használatára.
családsegítés,
utcai
szociális
munka,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon, addiktológiai gondozó, drogbeteg
gondozó, drogambulancia
30 pont
igény szerint
40 óra
Budapest
20 000 Ft
Dr. Rácz József, 1/215-7833, bluepoint@t-online.hu
S-05-107/2011
2015. március 31.
MZSB Logos Bt.
1089 Budapest, Kálvária tér 16.
"Farkas vagy áldozat…?" A bántalmazók segítésének
lehetőségei
Bemutatni a résztvevőknek az agresszorrá válás lelki
fejlődésbeni hátterét, az agresszor és áldozat közötti
interakciós dinamikát; ezekre alapozva fejleszteni azon
készségeiket, amelyek a bántalmazókkal történő
foglalkozás során nélkülözhetetlenek az agresszió
megismétlődése veszélyének csökkentéséhez.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
159. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
160. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
32 pont
igény szerint
30 óra
30 órás intenzív tréning, 3 napra bontva, minden nap
10 óra foglalkozás.
igény szerint
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs, 30/408-1237, 4081237@t-email.hu
S-05-109/2011
2015. március 31.
Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.
Segítségnyújtás látássérült személyek számára
A képzés segíti a látássérült emberekhez kapcsolódó
előítéletek
eloszlatását,
nehézségeik
iránti
fogékonyabbá válást.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. április, június, október, december
30 óra
A továbbképzés intenzitása a résztvevők igényeihez
igazodóan 8 - 9 - 8 - 5 óra, négy egymást követő nap,
vagy 8 - 9 - 8 - 5 óra 1 nap/hét, négy egymást követő
héten.
Budapest
20 000 Ft
Póti Viktória, 1/383-2589, titkarsag@vakokintezete.hu
S-05-113/2011
2015. március 31.
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE)
1083 Budapest, Práter u. 56. V. emelet 57.
Személyiség a szakmában, szakma a személyiségben.
A "képessé tevő" segítéshez vezető út a szociális
munkában
A szociális segítők szakmai személyiségének, mint
legfőbb "munkaeszközének", és egyéni segítő módszertani
készségeinek
fejlesztése
az
individuálpszichológia
bátorító
technikái
megismerésének és megtapasztalásának segítségével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
30 órás intenzív tréning, 3 napra bontva: minden nap
10 óra foglalkozás.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
161. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
162. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
163. A programot indító megnevezése:

A program címe:

igény szerint
40 000 Ft
Nagyné Bejczy emőke, 20/913-3763,
sz.ferencz.edit@gmail.com
S-05-114/2011
2015. március 31.
Magyar Videotréning Egyesület
1075 Budapest, Holló u. 1. II/26.
Idősek, betegek és gondozóik közötti kommunikáció
fejlesztése videotréning módszerével
Idősek és betegek (demens, pszichiátriai betegek,
fogyatékos személyek) közötti kapcsolat minőségének
fejlesztése, erősítése, gondozói légkör hatékonyságának
javítása.
Sajátos
kommunikációs
mintázatok
feltérképezése, adekvát kommunikációs technikák
felismertetése, a gondozó szakemberek viselkedési
repertoárjába építése.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. május
30 óra
Lábatlan, Komárom - Esztergom megye, illetve igény
szerint
50 000 Ft
Bartha Éva, 20/542-9085, office@videotraining.hu
S-05-130/2011
2015. március 31.
Magyar Videotréning Egyesület
1075 Budapest, Holló u. 1. II/26.
Team kommunikáció fejlesztése a nevelési gondozási
tervek kapcsán
A gondozási - nevelési tervek elkészítésére szerveződött
team hatékonyságának és kommunikációs készségének
fejlesztése. Ismerjék meg a terv készítésébe bevonandó
szereplők
bevonásának
módjait,
lehetőségeit,
motivációs bázisait.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, gyermekotthon
30 pont
2012. április
30 óra
3 összefüggő nap, majd három hét múlva egy 4. nap.
Budapest, illetve igény szerint
50 000 Ft
Bartha Éva, 20/542-9085, office@videotraining.hu
S-05-131/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Fogyatékos személyekkel foglalkozók ismereteinek és
attitűdjének megújítása, burn out prevenció

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
164. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
165. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Kiégés megelőzése a fogyatékos ellátásban. Szakmai
megújulás. Hivatásszemélyiség megerősítése. Interaktív
személyiségfejlesztő tréning.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása
30 pont
igény szerint
30 óra
3 napos bentlakásos, 3 egymást követő napon
megtartott tréning: napi intenzitás 10 óra (1 tréningóra
= 45 perc).
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
S-05-135/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Hivatásszemélyiség
gondozása,
mentálhigiénés
ismeretek bővítése, a segítői szerepviselkedés
fejlesztése az ápoltak minőségi ellátásáért.
Az intézmények szakdolgozóinak lelki és szakmai módszertani megerősítése a minőségi betegellátás
érdekében.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása
25 pont
igény szerint
30 óra
3 napos bentlakásos, 3 egymást követő napon
megtartott tréning: napi intenzitás 10 óra (1 tréningóra
= 45 perc).
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
S-05-136/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Fogyatékos személyek és családjaik szolgálatában - A
segítők segítése
A fogyatékos személyek ellátásában közreműködő
szakemberek, segítőik, szakdolgozók személyes és
szakmai kompetenciájának növelése a minőségi
szolgáltatások fejlesztése érdekében, továbbá, hogy a
szakdolgozók a legfrissebb szakmai ismeretek,
módszerek birtokába jussanak.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
166. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
167. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása,
bölcsőde,
családi
napközi,
házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
igény szerint
30 óra
3 napos, bentlakásos tréning jellegű képzés, de
megszervezhető 3 különböző napon is.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
S-05-137/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Szupervízió
A szakmai személyiség - mint "munkaeszköz" - védelmi
eszközeinek megismerése, és a szupervíziós támogatás
igényének kialakítása a szupervízió folyamatában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
3 napos bentlakással.
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
S-05-138/2011
2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Családi kapcsolataink helyre állításának szerepe a
gondozásban
A gondozó családi kapcsolatai a helyére kerüljenek,
hogy
a
segítő
személyisége
változzon,
kiegyensúlyozottabban tudjon a rájuk bízottakra
figyelni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
32 óra
4 különböző nap.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
S-05-139/2011

A minősítés érvényes:
168. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
169. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2015. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A segítő személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése
tapasztalati tanulás útján
Segítői viselkedési repertoár bővítése segítő folyamat
és szituációba helyezés, esetfeldolgozás, szupervízió
útján.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
Egy blokkban - igény esetén bentlakásos formában tartandó képzés, de szervezhető 3 x 1 napos formában
is.
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
S-05-140/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
Csapatmunka a szociális intézményekben
A közös alkotó munkához szükséges, a szervezet
működését meghatározó ismeretek megszerzése,
valamint az együttműködés, a csapatmunka (team munka) képességeinek, készségeinek fejlesztése, a tagok
egymás
megismerését
és
megértését
célzó,
kreativitásukat ösztönző tevékenységek segítségével.
családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása, bölcsőde,
gyermekotthon
25 pont
igény szerint
30 óra
A foglalkozásokat általában munkaidőn kívüli
időszakra szervezzük, intenzív 1 x 3 napos vagy 2 x 2
napos formában. Igény szerint más szervezési formát is
biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
S-05-149/2011
2015. március 31.

170. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
171. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
Kommunikációs tréning szociális segítők számára
Minél hatékonyabban tudunk kommunikálni, annál
jobbak az esélyeink az élet bármely területén. A
részvevők ismerjék meg a kommunikáció szabályait,
szerezzenek jártasságot a kommunikációs magatartás
javításában, a kommunikáció helyes módszereinek
alkalmazásában, és mindezek által képesek legyenek
célkitűzéseket megfogalmazni önmaguk számára,
ezáltal javítani emberi és munkahelyi kapcsolataikat.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok átmeneti
otthona, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek nappali ellátása, demensek nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, bölcsőde, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon
25 pont
igény szerint
30 óra
A foglalkozásokat általában munkaidőn kívüli
időszakra szervezzük, intenzív 1 x 3 napos vagy 2 x 2
napos formában. Igény szerint más szervezési formát is
biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
S-05-150/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
Konfliktuskezelés a szociális intézményekben
A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben
nélkülözhetetlen ismereket, módszerek és ezen keresztül
képességek alapjainak megteremtését, jártasságok
gyakorlati elsajátítását célozza meg. Ennek során a
résztvevők
fejlesszék
kommunikációs
és
problémamegoldó
képességüket,
kreativitásukat,
hatékonnyá és minden fél számára kielégitővé tegyék
döntéshozó megbeszéléseiket.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
172. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

családsegítés, támogató szolgálat, -, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok átmeneti
otthona, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek nappali ellátása, demensek nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, helyettes szülői hálózat,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
25 pont
igény szerint
30 óra
A foglalkozásokat általában munkaidőn kívüli
időszakra szervezzük, intenzív 1 x 3 napos vagy 2 x 2
napos formában. Igény szerint más szervezési formát is
biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft
Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
S-05-151/2011
2015. március 31.
Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási
és Szolgáltató Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13.
Harc a kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza a
szociális segítők életerejét
A résztvevők képesek legyenek felismerni a kiégés tünet
együttes okait jeleit, észleljék azt - ha kell - időben
saját magukon. Szerezzenek tapasztalatot önmagukról,
fejlődjön az önismeretük, ismerjék meg az önfejlesztés
módszereit. Szerezzenek tapasztalatot a kiégés
megoldási módjairól, a prevencióról és az
intervencióról.
családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása, bölcsőde
25 pont
igény szerint
30 óra
A foglalkozásokat általában munkaidőn kívüli
időszakra szervezzük, intenzív 1 x 3 napos vagy 2 x 2
napos formában. Igény szerint más szervezési formát is
biztosítunk.
igény szerint
25 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
173. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
174. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.tonline.hu
S-05-152/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
"Hivatásos nevelőszülőknek esetmegbeszélő csoport"
A hivatásos nevelőszülő személyiségének fejlesztése,
ventilálás. Problémáik megbeszélése, regenerálódás
biztosítása.
nevelőszülői hálózat
35 pont
2012. április 1.
40 óra
40 óra, 8 alkalom, alkalmanként 5 óra, hetente egyszer.
Budapest
30 000 Ft
Horváth Erzsébet, 1/237-6700,
erzsebet.horvath@ncsszi.hu
S-05-154/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
Tárgyalástechnika tréning
A résztvevők legyenek képesek a hivatali tárgyalás
folyamatát tudatosan megtervezni, irányítani, a
céloknak megfelelő tárgyalási stratégiát és taktikát
használni. Ismerjék a konfliktuskezelés folyamatát,
módjait.
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde
25 pont
2012. május, október, illetve igény szerint
25 óra
25 óra, 3 egymást követő napon, naponta 8 - 8,5 óra.
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Rózsa Judit, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, 1/2376700, judit.rozsa@ncsszi.hu
S-05-155/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
175. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b
"Az Omegán túl" (A szociális munka gyakorlata a
gyermekjóléti alapellátásban)
Gyermekjóléti alapellátás, különös tekintettel a
szociális
szakember
gyakorlati
lehetőségére,
kötelességére. A rendelkezésre álló erőforrások
hatékony alkalmazása a gyermekjóléti szolgáltatás
gyakorlatában.
Lehetőségek
a
hatóságokkal,
társintézményekkel, kliensekkel való gyakorlati
munkában.
családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás
10 pont
2012. május

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
176. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
177. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

9 előadás
Öt egybefüggő nap. Szakmai tanácskozás ideje minden
nap 9.00 - 16.00.
Budapest, Somogy megye
28 000 Ft
Mészáros Domonkos, 1/410-0001, fioka15@gmail.com
K-05-003/2011
2013. március 31.
Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b
"Esettől az irattárig" (Adminisztráció a gyermekjóléti
alapellátásban)
Gyermekjóléti alapellátás, különös tekintettel a
szociális szakember adminisztratív lehetőségére,
kötelességére. A rendelkezésre álló erőforrások
hatékony alkalmazása a gyermekjóléti szolgáltatás
adminisztratív vonalán. Lehetőségek a hatóságokkal,
társintézményekkel, kliensekkel való adminisztratív
kapcsolattartásban. Az intézményen belüli és kívüli
dokumentáció kezelése, archiválása.
családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás
10 pont
2012. június
7 előadás
Három egybefüggő nap. Szakmai tanácskozás ideje
minden nap 9.00 - 16.00.
Budapest, Somogy megye
15 000 Ft
Mészáros Domonkos, 1/410-0001, fioka15@gmail.com
K-05-004/2011
2013. március 31.
Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b
Alfától Omegáig (Gyermekjóléti alapellátás a
gyakorlat és a törvény tükrében)
Gyermekjóléti alapellátás, különös tekintettel annak
gyakorlati jelentőségére. A rendelkezésre álló
erőforrások hatékony alkalmazása a gyermekjóléti
szolgáltatásban.
Lehetőségek
a
hatóságokkal,
társintézményekkel
való
kapcsolattartásban.
Önkéntesség és titoktartás a munkában, etikai kódex a
gyakorlatban, a személyiség védelme.
családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás
10 pont
2012. április
9 előadás
Öt egybefüggő nap. Szakmai tanácskozás ideje minden
nap 9.00 - 16.00.
Budapest, Somogy megye
28 000 Ft
Mészáros Domonkos, 1/410-0001, fioka15@gmail.com
K-05-005/2011
2013. március 31.

178. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
179. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
180. A programot indító megnevezése:

A program címe:

Budapesti
Főváros
Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9 - 13.
"A
gyermekvédelmi
szakellátás
fejlesztése
Budapesten"
A gyermekvédelmi szakellátás fővárosi sajátosságainak
és a hálózat fő fejlesztési szükségleteinek áttekintése.
gyermekjóléti
ellátás,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
5 pont
2012. május 10.
5 + 6 előadás
1 nap 8 óra, 5 plenáris előadással + 6 tematikus
munkaszekcióval.
Budapest
5 000 Ft
Békés Zoltán, 1/323-2910, modszertan@tegyesz.hu
K-05-006/2011
2013. március 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Hibák és tévedések a szociális munkában
A szociális munkás képzésben és továbbképzésekben
természetesen hangsúllyal az alkalmazható eszközök
pozitív kifejtése áll ("mit és hogyan kell tenni"). A
gyakorlatban törvényszerűen követünk el hibákat, ezek
elemzése éppoly tanulságos lehet.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
10 pont
2012. május
5 előadás + 6 workshop
3 nap, 1. nap 10 - 18 óra, 2. nap 9 - 18 óra, 3. nap 9 - 12
óra.
Balatonföldvár
35 000 Ft
Langa Judit, 1/210-5400, wjlf@mail.datanet.hu
K-05-007/2011
2013. március 31.
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok
Országos Egyesülete
1094 Budapest, Liliom u. 8.
Kihívások és változások a szociálpolitikában

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
181. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
182. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
183. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Annak átgondolása, hogy milyen jövőképe van a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatoknak, milyen
változásokra van szükség és milyen változásokat
azervez az új kormányzat.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás
7 pont
2012. május 15 - 17.
5 előadás és 5 szekció
5 előadás és 5 szekcióülés
Siófok, Somogy megye
38 000 Ft
Takács Imre, 30/768-4961, kovacs.gyorgyi@3sz.hu
K-05-015/2011
2013. március 31.
Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
Felépülés és minőség az oktatásban, a szervezetben, a
szolgáltatásban
A korszerű szociális közösségi ellátás magyar és
külföldi útjai, és a követhető jó gyakorlatok
bemutatása.
családsegítés, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai
betegek
nappali
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása
5 pont
2012. április 7.
6 előadás
Budapest
5 000 Ft
Kristóf Róbert, 1/334-1550,
ebredesekalapitvany@gmail.hu
K-05-022/2011
2013. március 31.
Magyar Bölcsődék Egyesülete
1119 Budapest, Tétényi út 46 - 48.
Bölcsődéink 160 éve
A magyar bölcsődék 160 éve a kezdetektől napjainkig,
szakmai konferencia az ünnep jegyében.
bölcsőde, családi napközi
7 pont
2012. április 21.
7 előadás
1 alkalom, 6 óra.
Budapest, illetve igény szerint
6 000 Ft
Acsainé Végvári Katalin, 20/232-9205, acsaikati@tonline.hu
K-05-023/2011
2013. március 31.
Gyermekparadicsom Alapítvány
1191 Budapest, Katica u. 15.
MindenGyerek 2012
Ötödik
alkalommal
is:
interprofesszionális
továbbképzés gyerekekkel foglalkozók számára.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
184. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
185. A programot indító megnevezése:
A program címe:

családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás,
bölcsőde,
családi
napközi,
házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
7 pont
2012. október 8 - 9.
14 előadás
2. nap: 3, 2. nap: 4 idősávban 2 - 2 választható 1,5 órás
foglalkozás.
Budapest
8 000 Ft
Tóbiás László, 20/438-6899,
tovabbkepzes@mindengyerek.hu
K-05-033/2011
2013. március 31.
Geriater Service Kiadó Kft.
1037 Budapest, Menedékház u. 122.
A patológiás idősödés természetes idősödés
határkérdései, különös tekintettel a medikális,
szociális és ápoló szakma határtevékenységeire
A szociális, medikális, és ápoló szakma párbeszéde
időseket érintő témákban. (Pl. időskori otthonba
történő beilleszkedés, időskori abúzusok, időskori
diabetesz, időskori táplálkozás, visszailleszkedés a
családba) Egy - egy téma kapcsán mi a feladata a
háziorvosnak, a szakorvosnak, szociális személyzetnek,
ápolóknak. A szakma párbeszédének fórumait a
konferencián kerekasztalok jelentik.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek nappali ellátása, demensek nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, családi napközi
7 pont
2012. április 20 – 21.
15 előadás
Két napon keresztül előadások, kerekasztalok naponta
8 órán keresztül.
Budapest
39 000 Ft
Kupcsik Szilvia, 1/457-0522, info@geriater.hu
K-05-035/2011
2013. március 31.
Szociális Klaszter Egyesület
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK - METSZETEK
ÉS TALÁLKOZÁSOK, a szociális és egészségügyi
szakemberek együttműködése az idősek ellátásában

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
186. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
187. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A résztvevők átfogó képet kaphatnak a szociális ellátás
finanszírozási, jogszabályi környezetének változásairól.
Az ellátó rendszer fejlesztésében résztvevő szakemberek
gondolat- és tapasztalatcserére kapnak módot.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
8 pont
2012. november 15.
7 előadás
Budapest, illetve igény szerint
10 000 Ft
dr. Egervári Ágnes, 70/453-3234,
info@szocialisklaszter.hu
K-05-044/2011
2013. március 31.
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos
Egyesülete
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b
A gyermek a legfőbb érték?
A konferencián olyan szakmai programokat kívánunk
bemutatni a résztvevőknek, melyek a bajba jutott, nehéz
sorsú gyermekek segítői számára nyújtanak megoldási
eszközöket.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
5 pont
2012. október
8 előadás
Budapest, illetve igény szerint
7 000 Ft
Sótér Szilvia, 1/410-0001, fioka15@gmail.com
K-05-047/2011
2013. március 31.
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyai u. 17.
Kockázatok és veszélyek, megoldási módjaik a
támogatott lakhatási projektek során

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
188. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
189. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
190. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A támogatott lakhatás program megvalósítása során
felmerülő kockázatokra szeretnénk felhívni a figyelmet.
Szándékunk szerint bentlakásos intézmények képviselői
vesznek részt az interaktív jelleggel bíró workshopokat
tartalmazó szakmai tanácskozáson.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. szeptember
6 előadás
Budapest
9 500 Ft
Graf - Jaksa Éva, 1/411-1356, efoesz@efoesz.hu
K-05-051/2011
2013. március 31.
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyai u. 17.
"Intézményből lakásba" - a támogatott lakhatás
projekt disszeminációs konferenciája
A támogatott lakhatás program lassan egy éve működő
tapolcai
modelljének
gyakorlati
tapasztalatait
szeretnénk megosztani a bentlakásos intézmények
képviselőivel.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. május
6 előadás
Budapest
9 500 Ft
Graf - Jaksa Éva, 1/411-1356, efoesz@efoesz.hu
K-05-052/2011
2013. március 31.
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
1093 Budapest, Lónyai u. 17.
Támogató Szolgálatok VI. Országos Szakmai
Konferenciája
Támogató szolgálatok szakmai minőségbiztosítása,
ismeretek átadása útján. Az ellenőrző hatóságok
tapasztalatai az elmúlt három évben és az új
finanszírozási
időszak
várható
változásainak
bemutatása.
támogató szolgálat
5 pont
2012. október
8 előadás
Budapest
9 500 Ft
Graf - Jaksa Éva, 1/411-1356, efoesz@efoesz.hu
K-05-053/2011
2013. március 31.
Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Alzheimer Konferencia

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
191. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
192. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Az Alzheimer Világnaphoz kötődően az évente tartott
tanácskozás célja a szellemi leépülésben szenvedők
életminőségét javító, illetve fenntartó terápiák,
gondozási megközelítésének bemutatása.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. szeptember 20.
6 előadás
Dabas - Gyón, Pest megye
5 000 Ft
Kovacsics Zsuzsanna, 1/479-2000,
modszertan@szeretetszolgalat.hu
K-05-055/2011
2013. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Ráció - generáció - degeneráció - avagy melyik
korosztály téved nagyobbat?
Az ifjúsági kultúrákat és kultuszokat megismerhetőbbé
tenni, amely szépítés, eufémizmusok nélkül akarja
bemutatni az ifjúsági kultúrák világát, életérzéseit,
zenéit, illetve lehetővé tenni a kultúrák közötti
találkozást.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
7 pont
2012. április 13 - 14.
5 előadás
2 nap.
Kecskemét, Bács - Kiskun megye
6 000 Ft + szállodai költség
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
K-05-056/2011
2013. március 31.
NUMIL Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82 - 84.
Az enterális táplálás gyakorlati kérdései
Növelni az enterális táplálkozással kapcsolatos
szakmai ismereteket a személyes gondoskodásra
szorulók ellátásában.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
6 pont
igény szerint

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
193. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
194. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
195. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

5 előadás
1 alkalom, 8 óra.
igény szerint
0 Ft
Szántai Erzsébet, 1/452-7770,
erzsebet.szantai@nutricia.com
K-05-057/2011
2013. március 31.
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
"A téjékozott szakértő" - Szakmai és jogi ismeretek
szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértők számára
Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék és
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék
szakértői számára a 25/2009. (XI. 13.) SzMM rendelet
szerinti felkészítő- és továbbképzés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2012. április, november
8 előadás
1 nap/7 óra, évente 4 alkalommal (2 tavaszi, 2 őszi).
Budapest, Balatonboglár
0 Ft
Györe András, Tiszai Tiborné, 1/462-6615,
szocialis@rnszh.hu
K-05-063/2011
2013. március 31.
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ
1035 Budapest, Váradi u. 9 - 11.
"Családi kincsestár Óbudán- alapellátást kiegészítő
gyermek és családvédelmi programok bemutatása."
Prevenciós pályázati pénzből megvalósított gyermekés családvédelmi programok a szociális és
gyermekjóléti alapellátásban.
családsegítés,
gyermekjóléti
ellátás,
bölcsőde,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
5 pont
2012. szeptember 10.
6 előadás
Budapest
1 000 Ft
Tapasztó Gábor, 1/250-1964,
cstan.info@kszki.obuda.hu
K-05-065/2011
2013. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Válaszutak a szenvedélybetegek ellátásában
Egy komplex ellátási lehetőség megismertetése a
kapcsolatfelvételről a társadalmi integrációig.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
196. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
197. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
5 pont
2012. szeptember 19.
5 fórum
1 nap.
Budapest
0 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
K-05-070/2011
2013. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon 25 éves
Jubileumi Konferenciája
A nemzetközi és a hazai szakmapolitikai irányzatok
áttekintése és összehasonlítása, és a hazai szakmai
gyakorlat bemutatása.
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, házi gyermekfelügyelet, helyettes
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
5 pont
2012. március 29.
8 előadás
1 alkalom, 1 nap, 6.5 óra.
Ráckeresztúr, Fejér megye
0 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
K-05-071/2011
2013. március 31.
Magyarországi
Református
Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Nyílt Nap a ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban
A ráckeresztúri Drogterápiás Otthon terápiás
programjainak, szemléletének és módszereinek élmény
- szintű megismertetése.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
198. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
199. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

családsegítés, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása, helyettes
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon
5 pont
2012. május 22.
15 előadás
1 nap.
Ráckeresztúr, Fejér megye
0 Ft
Szabó Anna, 30/639-5373,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu
K-05-072/2011
2013. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedettek
oktatási részvétele hazánkban és Európában
A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedettek
oktatási karrierjének megismerése nemzetközi kutatás
eredményei alapján.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, utógondozó otthonok
7 pont
2012. április 17.
6 előadás
Budapest
15 000 Ft
Korintus Mihányné dr., 1/237-6743,
marta.korintus@ncsszi.hu
K-05-083/2011
2013. március 31.
Reflektera Konsultation
11136 Stockholm, Rindögatan 19.
Szakmai fejlesztési program demens embereket
fogadó nappali intézmények és bentlakásos
intézmények számára
Szakmai program kidolgozás, szakmai értékek és a
működési céloknak megfelelő struktúra kialakítása.
Módszerek megismerése.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. április, szeptember, november
6 fórum
Egyszer 3 egymást követő nap, majd a következő héten
szintén három munkanap.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
200. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
201. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
202. A programot indító megnevezése:
A program címe:

Budapest, Szabolcs - Szatmár - Bereg, Győr - Moson Sopron megye, illetve igény szerint
30 000 Ft
Somorjai Ildikó, 1/329-4367,
jhorvathlindberg@gmail.com
M-05-002/2011
2013. március 31.
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/
Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
Változó gyermekvédelem - új működési keretek között
a szakellátás
Az új szervezeti keretek között működő gyermekvédelmi
szakellátó rendszer problémái, nehézségek és
tapasztalatok - ahogyan azt a gyakorlatban a
fenntartók, az intézmények és a jogalkotók látják.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon, szakellátó intézmények fenntartói
15 pont
2012. április
6 fórum
Április - május és szeptember - október - november december hónapokban egy - egy fórum.
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Vitéz Ildikó, 1/200-7961, fice@ficeme.axelero.net
M-05-003/2011
2013. március 31.
Budapesti
Főváros
Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9 - 13.
Együtt a kamaszokért (mentőöv a fiatalok kriminális
védelméhez)
A rendőrök és a gyermekvédelmi szakemberek közötti
együttműködés
a
gyermekek
kriminális
veszélyeztetettségének megelőzéséért.
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
15 pont
2012. április, szeptember
6 fórum
Budapest
20 000 Ft
Both Éva, 1/323-2900, modszertan@tegyesz.hu
M-05-014/2011
2013. március 31.
Bölcsődei Múzeum Alapítvány
1083 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Bölcsődetörténet X.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
203. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
204. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Ez évben 10 éves Bölcsőde Múzeum, és a 160 éves a
bölcsődei ellátás. A szakmai műhely is ehhez
kapcsolódik. Bepillantást enged a magyar bölcsődék
kezdeti időszakába, a Bölcsődei Múzeum anyagának
gyűjtésébe. Megismerkedhetünk a régi szakmai tárgyak
gyűjtőivel, a játékok történetével, a babatörténettel, a
baba varrásával, a senzomotoros integrációval, a
kisgyermeknevelők kommunikációjának jelentőségével,
a mese, a mesekönyv jelentőségével, a nagy
mesegyűjtőkkel.
bölcsőde, családi napközi, minden érdeklődő
20 pont
2012. április 24.
6 fórum
Budapest
25 000 Ft
Vokony Éva, 1/313-1011, budaors@pitypangbolcsi.tonline.hu
M-05-015/2011
2013. március 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Wesley Tereptanári Műhely
A Wesley János Lelkészképző Főiskola elméleti
oktatóinak, tereptanárainak, terepkoordinátorainak és
hallgatóinak műhelymunkája az általános szociális
munkás szak elméleti és gyakorlati képzésének azonos
értékrendszeren alapuló integrációja érdekében.
szociális szakképzettséggel rendelkező tereptanárok
15 pont
2012. április
6 fórum
Havonta egy alkalom.
Budapest, illetve igény szerint
Ingyenes részvétel a WJLF tereptanárai, 15 000 Ft/fő
más érdeklődők számára
Átyimné Honti Ágnes, 1/210-5400,
wjlf@mail.datanet.hu
M-05-016/2011
2013. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
Közösségi
pszichiátriai
ellátásban
dolgozó
szakemberek munkájának fejlesztése, aktuális
szakmai, módszertani változások beépítése a
gyakorlatba
A szociális szakmában és speciálisan a közösségi
pszichiátriai
ellátás
területén
bekövetkezett
módszertani fejlesztések, jogszabályi változások
követése, beépítése a szociális munkába.
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást nyújtó ellátása
15 pont
igény szerint
6 fórum
Havonta, kéthetente 6 alkalommal, alkalmanként 4 óra.
igény szerint

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
205. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
206. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
207. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

27 500 Ft
Dr. Bagi Krisztina, 1/237-6700,
M-05-017/2011
2013. március 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Lakhatási Szakmai Műhely - Hajléktalan személyek
reintegrálódási lehetőségeinek javítása érdekében
Hajléktalan
emberek
kilépési
lehetőségeinek
felismerése.
Szociális
szakemberek
képzése,
informálása a témában.
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása,
családok átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti
szállása
10 pont
2012. április 2.
8 fórum
Adott időszakban 8 alkalom, alkalmanként 3 óra.
Budapest, Pest megye
0 Ft
Varsányi Nóra, 1/238-9500, vida.judith@bmszki.hu
M-05-020/2011
2013. március 31.
Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft
1092 Budapest, Bakáts tér 3.
Klíma + (azaz pozitív): Közösségi konfliktuskezelés az
iskolában
A pozitív iskolaklímát célzó, erőszakmentes iskolai
konfliktuskezelő módszerek terjesztésére szolgáló "Van
dolgunk egymással" c. kisfilmhez kapcsolódó
foglalkozásra való felkészítés.
gyermekjóléti ellátás, gyermekotthon
10 pont
2012. május 10.
6 fórum
Egy alkalom, további meghatározott időre szóló
képzési mentorálással.
Budapest, Nyíregyháza, Miskolc, Borsod - Abaúj Zemplén, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye, illetve
igény szerint
30 000 Ft
Benedek Gabriella, 70/365-0630,
gabriella.benedek@foresee.hu
M-05-026/2011
2013. március 31.
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ
1012 Budapest, Attila út 89.
Műhelymunka a családsegítő szolgáltatásokat
igénybevevő családokról és a szolgáltatást nyújtó
segítőkről
Jó gyakorlatok, eljárásmódok, protokollok, új, könnyen
alkalmazható eszközök megismerése műhelymunka
keretében.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
208. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
209. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

családsegítés
15 pont
2012. április
6 fórum
Havonta egy alkalom, alkalmanként 3 óra, összesen 18
óra. Április, május, június, szeptember, október,
november a hónap 3. péntekén.
Budapest, Pest megye
7 000 Ft
Fehér Eszter, 1/356-8363,
budavarcssk@budavarcssk.hu
M-05-030/2011
2013. március 31.
Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
Pszichiátriai, illetve pszicho - szociális problémákkal
élők felépülés - alapú és közösségi szemléletű
szolgáltatásainak jó gyakorlatai
A résztvevők gondozási esetei kapcsán a felépülésre és
tényekre alapozott jó gyakorlatok elmélyítése.
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
15 pont
2012. április 18 - 23., május 2, 3, 10, 14, 24, 31, június
2, 7, szeptember 3., október 1., november 5., december
3.
6 fórum
6 x 5 óra
Budapest, Szentgotthárd, Székesfehérvár, illetve igény
szerint
30 000 Ft
Kristóf Róbert, 1/334-1550,
ebredesekalapitvany@gmail.hu
M-05-036/2011
2013. március 31.
Emberbarát Alapítvány
1105 Budapest, Cserkesz u. 7 - 9.
Szenvedélybetegek
komplex
rehabilitációjának
módszerei
A
szenvedélybetegek
komplex
rehabilitációja,
társadalmi, munkaerő – piaci re – integrálása speciális
tudást, kompetenciákat igényel. A modell elméletileg
megalapozott, személy központú gondozási ismereteket
tartalmaz, és az e téren összegyűlt több évtizedes
tapasztalatot hasznosítja, és növeli a szakmai
hatékonyságot.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
210. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
211. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása, családok
átmeneti
otthona,
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
14 pont
2012. április 12.
6 fórum
Kéthetente 6 óra, összesen 36 óra: 2012. április 12, 26,
május 10., 24, június 7., 21.
Budapest
0 Ft
Gottl Egonné, 1/431-9792, emberbarat@emberbarat.hu
M-05-042/2011
2013. március 31.
Fehér Kereszt Alapítvány
1102 Budapest, Liget u. 6 - 10.
Családi napközi hálózatok működési modelljei
Fórum
a
gyermekjóléti
alapellátás
hálózati
szakemberei számára, tapasztalatok megosztása,
konszenzusok alkotása.
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat
20 pont
2012. június, július
6 fórum
A szakmai műhely fél év alatt 6 fórum, alkalmanként 4
órában.
Budapest, Budaörs, Pest megye, illetve igény szerint
12 000 Ft
Ónodi Tünde, 1/321-4779, iroda@feherkereszt.hu
M-05-049/2011
2013. március 31.
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs
Alapítvány
1121 Budapest, Remete út 16/a.
A szenvedélybetegek hatékony kezelésének bio pszicho - szociális életmódja a hétköznapi munkában
A képzés célja a függőségek bio - pszicho - szociális
megközelítésének megismertetése.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
212. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
213. A programot indító megnevezése:

A program címe:

falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
családok átmeneti otthona
18 pont
2012. április, illetve igény szerint
6 fórum
6 alkalommal 4 - 4 óra, összesen 24 óra.
Budapest, Baranya, Fejér, Pest, Somogy, Tolna megye,
illetve igény szerint
20 000 Ft
Benyes Rita, 84/372-744, remenyseg@remenyseg.hu
M-05-050/2011
2013. március 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Révészek klub - szakmai műhely szociális
munkásoknak
A hajléktalan illetve lakhatásukban veszélyeztetett
egyénekkel és csoportokkal végzett szociális munka
során felmerülő szakmai kérdések megvitatása, jó
gyakorlatok megismerése interaktív szakmai műhely
formájában.
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
20 pont
2012. május
6 fórum
Havonta egy alkalom, két órás műhely, nyolc hónapon
keresztül (nyári időszakban két hónap szünettel).
Budapest, Pest megye
0 Ft
Vida Judith, 1/238-9501, pelle.jozsef@bmszki.hu
M-05-051/2011
2013. március 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ
Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Angol nyelvű szakirodalom feldolgozás

és

A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
214. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
215. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Angol nyelvű szakmai anyagok közös feldolgozása
haladó szinten.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
10 pont
2012. április 1.
6 fórum
8 x 2 óra = 16 óra
Budapest, Pest megye
0 Ft
Fehér Boróka, 1/238-9500, vida.judith@bmszki.hu
M-05-052/2011
2013. március 31.
ORIGO Családterápiás Alapítvány
1124 Budapest, Jagelló út 24.
Munkahelyteremtési
lehetőségek
helyi
Önkormányzat;
Családsegítő
Szolgálat,
helyi
munkáltatók összefogásával
A XII. kerületi munkahelyteremtési tapasztalatok
átadása, illetve megosztása más térségek intézményei
számára, tapasztalatcsere műhelyben.
családsegítés, munkahelyteremtés
10 pont
2012. szeptember 21.
6 fórum
24 óra összesen, 2 - 3 hetente; alkalmanként 4 óra.
Budapest
24 000 Ft
Kissné Szénási Szilvia, 30/579-1601,
kissne.szilvi@freemail.hu
M-05-064/2011
2013. március 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Pest megyei és fővárosi éjjeli menedékhelyek szakmai
fóruma
A szociális munkások tapasztalataikat megosszák
egymással, hatékonyságuk javuljon; az intézmények
közötti párbeszéd erősödjön.
Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei
10 pont
2012. szeptember 26.
11 fórum

A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
216. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
217. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
218. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

Augusztustól júniusig, minden hónap negyedik
csütörtökén, minimum két óra időtartamban.
Budapest, Pest megye
0 Ft
Kártyás Irén, 1/266-1901, diszpecser@menhely.hu
M-05-067/2011
2013. március 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Pest megyei és fővárosi szociális intézmények szakmai
fóruma
A szociális munkások tapasztalataikat megosszák
egymással, hatékonyságuk javuljon; az intézmények
közötti párbeszéd erősödjön.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó
ellátása, gyermekjóléti ellátás
10 pont
2012. augusztus 24.
9 fórum
Augusztól - májusig, minden hónap utolsó keddjén 11
órától, összesen 9 alkalommal, minimum 2 óra
időtartammal.
Budapest, Pest megye
0 Ft
Kártyás Irén, 1/266-1901, diszpecser@menhely.hu
M-05-068/2011
2013. március 31.
Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Mit kezdjünk az agresszióval a DCM alapján?
A katolikus intézményhálózatban a demens szakellátás
személyközpontú szemléletének gyakorlatba történő
átültetése a feladatellátás javítása érdekében.
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. áprilistól igény szerint
6 fórum
Havonta egy alkalom.
Budapest
10 000 Ft
Vizy Zsigmondné, 1/479-2000,
modszertan@szeretetszolgalat.hu
M-05-079/2011
2013. március 31.
PAAMON Bt
1182 Budapest, Kétújfalu u. 159/a.
"Fegyvertelen Játszótárs!" - élménypedagógiai
módszereket használó, mozgáson alapuló szociális
kompetenciafejlesztés az erőszakmegelőzés érdekében
Szemléletformálás, módszertani repertoár bővítése,
gyakorlatok megismertetése, felkészítés foglalkozás
vezetésére.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:
219. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:
220. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás, családi napközigyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
20 pont
2012. április 19., 26., május 3., 17., 24, 31.
6 fórum
2 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 5 óra.
Budapest, illetve igény szerint
35 000 Ft
Bányai Sándor, 1/294-0241,
banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
M-05-082/2011
2013. március 31.
200 004/8/2011

PAAMON Bt
1182 Budapest, Kétújfalu u. 159/a.
Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő
gyerekek
egyéni
és
csoportos
fejlesztése
élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül
Felkészítés
hátrányos
helyzetű
gyerekek
élménypedagógiai
foglalkozásainak
tervezésére,
szervezésére, vezetésére és értékelésére.
családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
20 pont
2012. április 19., 26., május 3., 17., 24, 31.
6 fórum
Budapest, illetve igény szerint
35 000 Ft
Bányai Sándor, 1/294-0241,
banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
M-05-083/2011
2013. március 31.
OKM-3/146/2007

Közép - magyarországi Szociális Módszertani
Intézmény
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Konzorciumi Partner Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
A demenciában szenvedők ellátásának aktuális
kérdései
A demenciában szenvedők ellátásával foglalkozó
szakemberek szemléletének alakítása, új módszerek és
megközelítések
megismertetése,
a
szakmai
tapasztalatok megosztása.
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. április 4., május 15., június 12., augusztus 14.,
szeptember 18., október 16., november 20.
7 fórum

A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
221. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
222. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
223. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Havonta.
Budapest, Pest megye
0 Ft
Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu
M-05-087/2011
2013. március 31.
Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.
A
gyermekjóléti
szolgáltatásban
végzett
családgondozás meghatározása a gyermekvédelmi
szakellátásban lévő gyermekek vérszerinti családjával
A
gyermekjóléti
szolgáltatásban
dolgozó
családgondozók segítése, feladataik, kompetenciáik
tisztázása a gyermekvédelmi szakellátásban élő
gyermekek vérszerinti családjával való kapcsolattartás
és a hazagondozás elősegítése terén.
gyermekjóléti ellátás
10 pont
igény szerint
6 fórum
Három hetente 5 óra.
Budapest
0 Ft
Madarassy Judit, 1/294-5680,
kozpont@gyejosz.axelero.net
M-05-089/2011
2013. március 31.
Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.
Főbb csomópontos a gyermekjóléti szolgáltatásban
végzett családgondozásban
A gyermekjólétis szolgáltatást nyújtók számára konkrét
körülhatárolt feladatok elméleti és gyakorlati
feldolgozása.
gyermekjóléti ellátás
10 pont
2012. szeptember
6 fórum
3 hetente 5 óra időtartamban.
Budapest
0 Ft
Sótér Szilvia, 1/294-5680,
kozpont@gyejosz.axelero.net
M-05-090/2011
2013. március 31.
Kézenfogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Szakmai műhely a fogyatékos személyek aktív
munkaerő - piaci részvételének elősegítéséről
A műhelyek célja, a fogyatékos emberek foglalkoztatási
módszereinek megismerése, továbbá a Lantegi módszer
fejlesztése.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
224. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
225. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
Csongrád megye

20 pont
2012. április 26., május 24., június 19., szeptember 27.,
október 30., november 27.
6 fórum
Budapest
18 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/217-8100,
kezenfogva@kezenfogva.hu
M-05-093/2011
2013. március 31.
Kézenfogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Szenvedélybetegség
kialakulásának
veszélyei,
kezelése, és megelőzési lehetőségei a fogyatékos
személye ellátásában
A meglévő pedagógiai és prszichológiai ismeretekre
építve az addiktológiával kapcsolatos ismeretek
bővítése, aktualizálása, a személyes kompetenciakörök
meghatározsáa és intézményi cselekvési terv készítése a
preventív lehetőségek kiemelésével.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, gyermekjóléti ellátás, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon
20 pont
2012. április 27., május 10., 24., június 7., 21., július 3.
6 fórum
Hat fórum, egyenként négy órában, melyeket
háromhetente szervezünk meg. (2012. március 20., 27.,
április 3., 17., 24., május 2.)
Budapest
20 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/217-8100,
kezenfogva@kezenfogva.hu
M-05-094/2011
2013. március 31.
Szociális Innováció Alapítvány a Kelet - európai
Térség Fejlesztéséért
1026 Budapest, Nagyajtai u. 1/b.
"A demens és Alzheimer betegségben szenvedők
életkörülményeinek javításával az emberi méltóság
megőrzéséért"
Az idősödő, idős emberekkel, betegekkel való
foglalkozás alapelvei, satndardjai és protokolljai.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. május 2.
6 fórum
Budapest, Pest megye
30 000 Ft
Dr. Talyigás Katalin, 1/413-6807, socialin@t-online.hu
M-05-100/2011
2013. március 31.

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
226. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
227. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
228. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget
Otthona
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7 - 9.
06-0135-05
Az Alzheimer - kórban és egyéb demenciákben
szenvedő betegek komplex gondozásának sajátosságai
a bentlakásos intézményekben
Az Alzheimer - kórban szenvedők gondozóinak,
ápolóinak kívánunk vezérfonalat nyújtani a speciális
szükségletekhez
igazodó,
minőségi
ellátás
biztosításához.
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
35 pont
igény szerint
40 óra
1 hónap latt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra.
igény szerint
20 000 Ft
Fodor Irén, 63/484-664, aranysz@csongrad.hu
T-06-031/2011
2015. március 31.
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget
Otthona
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7 - 9.
06-0135-05
A bentlakásos intézményekben élő fokozott ápolási
igényű betegek rehabilitációs szemléletű ápolása gondozása
Azon ismeretek átadása, melyek alkalmassá teszik a
bentlakásos intézményekben dolgozó szakembereket a
rehabilitációs szemléletű team - munkára.
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
igény szerint
40 óra
1 hónap latt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra.
igény szerint
20 000 Ft
Fodor Irén, 63/484-664, aranysz@csongrad.hu
T-06-032/2011
2015. március 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39 - 45.
ALF-033
Pályázatírás elméleti és gyakorlati ismeretei, valamint
lehetőségek az EU-s felkészítési programok tükrében

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
229. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a
hazai és az EU-s pályázati rendszert, magát a pályázati
folyamatot. A képzés során a résztvevők elsajátítanak
pályázatírással kapcsolatos készségeket, technikákat,
megismerik a projekt ciklus elmélet alapjait, a
projektmenedzselés folyamatát. Ezáltal olyan tudást
szerezzenek, amellyel képessé válnak a támogatási
formák szélesebb körű kihasználására, és ez által
hozzájárulhatnak saját intézményük, szervezetük
fejlődéséhez.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
34 pont
2012. április, illetve igény szerint
30 óra
A tanfolyam 5 héten keresztül, heti egy alkalommal,
napi 6 óra időtartamban kerül megrendezésre. Igény
szerint ettől eltérő intenzitás is megoldható, kihelyezett
képzés esetében is.
Szeged, illetve igény szerint
20 000 Ft
Faragó Krisztina, 62/545-150, szocmunka@etszk.uszeged.hu
T-06-078/2011
2015. március 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39 - 45.
ALF-033
Autonómia és önálló élet koncepció a fogyatékos
emberek ellátásában
A résztvevők megismerjék a fogyatékos emberek
elátását, a hazai és nemzetközi legfontosabb
koncepcionális jellemzőket és ezek gyakorlati
alkalmazását. A képzés folyamán érzékennyé és képessé
válhatnak a jelzett társadalmi csoport integrációjának
és befogadásának elősegítsére.
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása
36 pont
2012. április, illetve igény szerint
30 óra

A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
230. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
231. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

A tanfolyam öt héten keresztül, heti egy alkalommal,
napi 6 óra időtartamban kerül megrendezésre. Igény
szerint - kihelyezett képzés esetében - ettől eltérő
intenzitás is megoldható.
Szeged, illetve igény szerint
20 000 Ft
Faragó Krisztina, 62/545-150, szocmunka@etszk.uszeged.hu
T-06-080/2011
2015. március 31.
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Központ Bt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 14. I/3.
06-0017-02
A munkahelyi légkör javításának lehetőségei a
kommunikáció és a mentálhigiéne eszközeivel
A továbbképzés résztvevői megismerkednek a
kommunikáció és a mentálhigiéne azon módjaival és
eszközeivel, melyek segítséget nyújtanak a szervezetben
működő problémák, konfliktusok megoldásában, illetve
amelyek
meghatározzák
a
szervezet
tagjai
kapcsolatának minőségét, mint a munkahelyi légkör
jellemzőjét.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti
otthona,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2012. május, október, illetve igény szerint
30 óra
30 óra, heti 1 alkalom, napi 6 óra időtartam.
Szeged, illetve igény szerint
30 000 Ft
Erdei János, 62/555-595, ikokszeged@invitel.hu
T-06-085/2011
2015. március 31.
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Központ Bt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 14. I/3.
06-0017-02
Szervezet fejlesztés avagy változás a szervezetben - egy
szervezet csak olyan mértékben képes változásra,
amilyen mértékben a szervezet tagjai készen állnak
erre
Ismerjék meg a szervezeti modelleket, a változás
szabályait és annak folymatát, a szervezeti kultúra
szintjeit, hogy ezzel alkalmassá váljanak a szervezetet
használók elvárásainak, igényeinek teljesítésére és
tudjanak együttműködni a szervezet körülvevő
környezettel.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, családi
napközi, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon
30 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
232. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2012. április, október
30 óra
30 óra, heti 1 alkalom, napi 6 óra időtartam.
Szeged, illetve igény szerint
30 000 Ft
Erdei János, 62/555-595, ikokszeged@invitel.hu
T-06-086/2011
2015. március 31.
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Központ Bt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 14. I/3.
06-0017-02
A projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei a
kisgyermek személyiségfejlődésében
A továbbképzésben résztvevő kisgyermeknevelők
ismerjék meg a projektpedagógia szemléletét, valamint
azon módszereit, melynek alkalmazása a nevelő gondozó munkában lehetőséget kínál és segítséget nyújt
a kisgyermek sikeres képességfejlesztéséhez.
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon
40 pont
2012. április, szeptember, illetve igény szerint
30 óra
30 óra, heti 1 alkalom, napi 6 óra időtartam.
Szeged, illetve igény szerint
30 000 Ft
Erdei János, 62/555-595, ikokszeged@invitel.hu
T-06-087/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
233. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Heavy Mental BT
6724 Szeged, Vértói u. 1. IV. 19.
Konfliktusok
hatékony
megoldásának
kommunikációs technikái
A résztvevők tudatosságának és hatékonyságának
növelése az interperszonális konfliktusok kezelésében,
megoldásában,
különös
tekintettel
a
nyílt
kommunikáció szerepére, az érzelmek verbalizálásának
jelentőségére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
28 pont
2012. május, illetve igény szerint
25 óra
A program ötször öt órás időtartamban, két - három
hetenkénti ritmusban kerül lebonyolításra, így a
tréningen megismert és kipróbált megoldásmódok
gyakorlására, a viselkedésváltozások folyamatos
megfigyelésére is mód nyílik. Kihelyezett képzés
esetén a tréning intenzívebb ütemezésben is
megszervezhető.
Szeged, illetve igény szerint
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 20/542-6341, varinef@gmail.com
S-06-042/2011
2015. március 31.

234. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
235. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Heavy Mental BT
6724 Szeged, Vértói u. 1. IV. 19.
Esetmegbeszélő csoport - A rendszerszemlélet
lehetőségei a segítő tevékenységben
Csoportos segítségnyújtás a szociális személyes
gondoskodást
nyújtó
intézményekben
dolgozó
munkatársak számára esetkezelési, esetmenedzselési
nehézségeik,
problémáik
megoldásában.
Az
esetfeldolgozás rendszerszemléletű megközelítésben
történik, melynek eredményeként erőteljesen változik a
résztvevők
viszonyulásmódja
a
szakmai
nehézségeikhez, illetve szemléletmódjuk a lehetséges
megoldások keresésében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. május, illetve igény szerint
25 óra
A csoportüléseket öt alkalommal, alkalmanként 5 óra
időtartamban tartjuk, kéthetenkénti ritmusban. A
kihelyezett képzések esetén eltérő ütemezés is
elképzelhető.
Szeged, illetve igény szerint
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 20/542-6341, varinef@gmail.com
S-06-043/2011
2015. március 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39 - 45.
Kiégési tünetek megelőzése
A program résztvevői megismerik a burnout szindróma
keletkezésének
szabályszerűségeit,
technikákat sajátítanak el a tünetek felismerésére és
megelőzésére, illetve csökkentésére.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
25 pont
2012. április, illetve igény szerint
25 óra

A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A tréning 5 x 5 órás időtartamban, kéthetenkénti
ritmusban ferül megrendezésre, a megrendelő igénye
szerint ettől eltérő ütemezés is lehetséges.
Szeged, Bács - Kiskun, Békés, Csongrád megye, illetve
igény szerint
22 000 Ft
Faragó Krisztina, 62/545-150, szocmunka@etszk.uszeged.hu
S-06-119/2011
2015. március 31.

Szakmai műhely
236. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Bölcsődéi
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.
Játék a bölcsődében. A kisgyermeknevelő feladatai a
gyermekek játéktevékenységével kapcsolatban
A tanult ismeretek elmélyítése, új, korszerű ismeretek
nyújtása, jó gyakorlatok, ötletek bemutatása.
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon
20 pont
2012. április, október
6 fórum
Két hetenként 1 nap, napi 4 óra (összesen 12 hét).
Szeged, Csongrád megye
12 000 Ft
Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-040,
bolcsodek@titan.ritek.hu
M-06-070/2011
2013. március 31.

Fejér megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
237. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális
Intézménye
8154 Polgárdi - Tekerespuszta,
00249-2010
A decubitus megelőzése és kezelése
A decubitus témakörben eddig tanultak felelevenítése,
új ismeretek beépítése. Köztudott, hogy a kialakult
decubitus komoly anyagi terhet ró az ellátó
intézményekre, és jelentős életminőségbeli romlást okoz
a betegek körében. Elengedhetetlen, hogy az ápolást gondozást végző személy idejében észlelje a
rizikótényezőket, a kialakulás tüneteit, a prevenció és
ellátás minden fázisát kompetenciájának megfelelően.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. április 1 - december 15.
36 óra
Kéthetente 2 alkalom, 4 héten keresztül és 1 alkalom
vizsga.
Székesfehérvár, Dáka, Síkvölgy, Komárom Esztergom, Veszprém megye
21 000 Ft
Szilasy Katalin, 22/576-210, kissgabor@int.fejer.hu
T-07-141/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
238. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Bognár - Nickl Gabriella
2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. 3/1.
A segítők patrónája- a Szupervízió
A szakmai tapasztalatra épülő tanulási folyamatban a
szakmai elakadások, kihívások reflektív feldolgozása, a
szakmai kompetencia és a személyes motiváció
fejlesztése, a munkával járó stressz oldása és a kiégés
megelőzése.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos személyek
nappali ellátása, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekjóléti ellátás, családi napközi, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
25 pont
igény szerint
30 óra
Team/csoport szupervízióban havi egy alkalom 2 x 90
perc.
igény szerint
30 000 Ft
Bognár - Nickl Gabriella, 70/381-3774,
nicklgab@gmail.com
S-07-088/2011
2015. március 31.

239. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális
Intézménye
8154 Polgárdi - Tekerespuszta,
Konfliktuskezelési tréning
A
tréningen
résztvevő
kollégák
megoldási
alternatívákat ismerjenek meg a problémák kezelésére.
Pszichodráma technikával történő bemutatkozás után,
úgynevezett "panaszfal technikával" a konfliktusok
feltárása, illetve a pszichés energiák jelentős
mennyiségét
lekötő,
ismétlődő
konfliktusok
megoldására irányuló, helyzet gyakorlatokban történő
rendszerezési technikák elsajátítása.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
25 pont
2012. április 1 - december 15.
30 óra
Székesfehérvár, Dáka, Síkvölgy, Komárom Esztergom, Veszprém megye
19 500 Ft
Szilasy Katalin, 22/576-210, kissgabor@int.fejer.hu
S-07-153/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
240. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:

Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális
Intézménye
8154 Polgárdi - Tekerespuszta,
Hospice szemlélet a szociális intézményekben
A szakmai tanácskozás során a résztvevők
megismerkednek a hospice szemlélettel, melynek
napjainkban egyre nagyobb a jelentősége. A szakmai
nap célja, hogy segítse a szociális intézményekben
dolgozókat a haldokló beteg, a halál mélyebb
megértésében, elfogadásában, kezelésében.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. április 1 - december 15.
5 előadás
Székesfehérvár, Dáka, Síkvölgy, Komárom Esztergom, Veszprém megye
6 500 Ft
Szilasy Katalin, 22/576-210, kissgabor@int.fejer.hu

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

K-07-082/2011
2013. március 31.

Győr – Moson – Sopron megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
241. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
242. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
SZOLGÁLAT, HIVATÁS, ÖNFELÁLDOZÁS? - A
kiégés szindróma veszélyei az idősgondozás és a
szociális ellátás területén dolgozók körében
A továbbképzés a szociális területen dolgozó,
otthonápolásban, gondozásban jártas, betegek illetve
rokkant, idős emberekkel rendszeresen kapcsolatba
kerülő kollégáknak nyújt segítséget ahhoz, hogy a
kiégés (burn out) jelenségeket felismerjék, a kórkép
tudatosodjon, és lehetőség szerint megelőzhetővé
váljon.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai
szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. május, november, december, illetve igény szerint
32 óra
4 x 8 óra, heti 1 alkalommal 4 héten keresztül illetve
igény szerint heti 2 alkalom 2 héten keresztül.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Fejér, Győr - Moson
- Sopron, Komárom - Esztergom, Vas, Veszprém, Zala
megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-050/2011
2015. március 31.
Soproni Szociális Intézmény Sopron és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a.
00797-2009
Fenntarthatóság értelmezése, környezettudatosság a
szociális munkában
A szociális és gyermekjóléti segítő munkában
érvényesíteni a fenntarthatóság, környezettudatosság
értékeit, gyakorlati tudnivalók alkalmazási mintáit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
243. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
244. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

2012. április, május, szeptember
40 óra
Hat alkalommal, heti egy napon (hat - nyolc óra/nap)
elméleti és gyakorlati képzés, heti vagy kétheti
gyakorisággal.
Sopron, Győr - Moson - Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Zala megye
35 000 Ft
Roth Gyuláné, 99/524-361, gyermekjoletsopron@gyerko.hu
T-08-067/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Korszerű életminőség
Alapvető fontosságú, hogy az egyének meg tudják
őrizni függetlenségüket, és minél tovább aktív és
minőségi életet tudjanak élni. Elérendő cél, hogy
mindannyian teljes élettartamunk alatt a fizikai,
szociális és mentális "jólét" (well - being) állapotában
legyünk, és a társadalom életében szükségleteinknek,
kívánságainknak
és
teljesítő
képességünknek
megfelelően vehessünk részt.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. április, illetve igény szerint
32 óra
Hetente egy alkalommal 4 héten keresztül, naponta 8
órában.
Győr, Győr - Moson - Sopron megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-069/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Idősprogram az áldozattá válás megelőzéséért

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
245. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

A képzésben résztvevők az elméleti és a gyakorlati
oktatás olyan korszerű bűnmegelőzési ismereteket
sajátíthatnak el, amelyeket mindennapi munkájuk során
hasznosítani tudnak. Programjukban az idősekkel
közvetlenül foglalkozó szakembereket képezzünk ki,
vértezzünk fel alapvető bűnmegelőzési ismeretekkel és
az aktuális időseket érintő információkkal. Célunk,
hogy a programban résztvevők munkájuk során a
lehető
legtöbb
információval
lássák
el
a
gondozottjaikat.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. május, június, november, illetve igény szerint
32 óra
Hetente 1 alkalommal 4 héten keresztül, naponta 8
órában.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye
15 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-070/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek
A tanfolyam elvégzése után a résztvevő képes lesz
felismerni és az illetékesség határait betartva ellátni az
egészségügyi "vészhelyzeteket". Adekvát módon eljárni,
a szükséges segítséget helyzetfelmérés után a helyszínre
kérni.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, bölcsőde
40 pont
2012. május, október, december, illetve igény szerint
32 óra
4 x 8 óra, heti 1 alkalommal 4 héten keresztül illetve
igény szerint heti 2 alkalom 2 héten keresztül.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Fejér, Győr - Moson
- Sopron, Komárom - Esztergom, Vas, Veszprém, Zala
megye

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
246. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
247. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

20 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-071/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Hospice szemlélet az idősgondozásban
A szociális területen dolgozó, otthonápolásban,
gondozásban
jártas,
a
haldokló
betegekkel
rendszeresen kapcsolatba kerülő kollégáknak nyújt
segítséget ahhoz, hogy a szakmai tudásukat
kiterjesszék, valamint új szemlélettel legyenek képesek
egy haldokló beteg ellátására.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, hajléktalanok átmeneti otthona, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
45 pont
2012. április, október, november, illeetve igény szerint
32 óra
4 x 8 óra, heti 1 alkalommal, 4 héten keresztül.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-072/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Munkaerő - piaci szolgáltatások interprofesszionális
és közösségi szemléletű megközelítése
A hallgatók olyan munkajogi, foglalkoztatáspolitikai,
humánszolgáltatási ismeretekhez juttatása, melyek
révén hatékonyabban tudnak segítséget nyújtani
munkanélküli,
különösen
tartós
munkanélküli
ügyfeleiknek.
álláskereső vagy már munkanélküli ügyfelek
35 pont
2012. április, illetve igény szerint
32 óra
32 óra 4 napra elosztva
Győr, Győr - Moson - Sopron megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-081/2011
2015. március 31.

248. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
249. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
250. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Tevékenységek a közösségfejlesztési folyamatban
A közösségfejlesztés tevékenységeinek áttekintése, ezek
alkalmazhatóságának tudatosítása a résztvevők
munkájában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. április, szeptember, október, illetve igény szerint
32 óra
2 nap (8 - 8 óra), majd 4 hét múlva újabb 2 nap (8 - 8)
óra.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, illetve igény szerint
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-083/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
08-0058-06
Szociális és épített környezet
A lakás/otthon jelenti az idősek számára a legfontosabb
helyet és a napi tevékenységeik központját. Ezért
minden
belső
helységnek
megközelíthetőnek,
kényelmesnek, biztonságosnak, könnyen kezelhetőnek
és fenntarthatónak kell lennie. Az alapvető
követelményeket ki kell elégíteni olyan terek
megvalósításával, amelyek megfelelnek pontos
funkcionális és geometriai jellemzőknek éppúgy, mint a
piacon
fellelhető
új
technológiák
megfelelő
használatának.
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása
50 pont
2012. május, június, november, illetve igény szerint
32 óra
Hetente 1 alkalommal 4 héten keresztül, naponta 8
órában.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
T-08-084/2011
2015. március 31.
Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék
9024 Győr, Szent Imre út 26 - 28.
08-0086-04
Segítségnyújtás közösségi formái
A közösségi segítségnyújtás formáinak áttekintése, ezek
alkalmazhatósága
tudatosítása
a
résztvevők
munkájában.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
251. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, családi
napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
30 pont
2012. szeptember
32 óra
4 nap: 4 x 8 óra
Győr, Győr - Moson - Sopron megye, illetve igény
szerint
22 000 Ft
Tóbiás László, 96/613-593, tlaszlo@sze.hu
T-08-094/2011
2015. március 31.
Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék
9024 Győr, Szent Imre út 26 - 28.
08-0086-04
Közösségi munka a gyermek- és ifjúságvédelemben
A közösségi munka lehetőségeinek feltárása gyermekek
és fiatalok kölünböző közösségeiben.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, családi napközi,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30 pont
2012. április
30 óra
4 nap: 7, 8, 8, 7 óra.
Győr, Győr - Moson - Sopron megye, illetve igény
szerint
22 000 Ft
Tóbiás László, 96/613-593, tlaszlo@sze.hu
T-08-095/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
252. A programot indító megnevezése:

A program címe:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Hatékony kommunikáció

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
253. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

A hatékony kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé
teszi a személyközi kapcsolatok emberi, szakmai
színvonalának emelését, a közös együttgondolkodást,
az empátiaszint emelését a munkatársak, a kliensek
körében, illetve a kliensek hozzátartozóival folytatott
tevékenység során.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. szeptember, október, május, illetve igény szerint
30 óra
3 egymást követő napon.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
S-08-064/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Konfliktuskezelés a tranzakcióanalízis módszerével
A hatékony kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé
teszi a személyközi kapcsolatok emberi, szakmai
színvonalának emelését, a közös együttgondolkodást,
az empátiaszint emelését a munkatársak, a kliensek
körében, illetve a kliensek hozzátartozóival folytatott
tevékenység során.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. május, szeptember, október, illetve igény szerint

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
254. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 óra
3 egymást követő napon.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye
18 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
S-08-110/2011
2015. március 31.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Innovatív elemek módszerek a középvezetésben
A szociális területen dolgozó csoportot irányító
szakemberek,
vezetői
készségei
tovább
tökéletesedjenek, ezáltal hatékonyan, tudatosan
irányítsák saját és munkatársaik tevékenységét.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. szeptember, illetve igény szerint
35 óra
5 alkalommal,, 7 órábanm heti rendszerességgel.
Győr, Győr - Moson - Sopron, Vas, Zala megye
19 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
S-08-111/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
255. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Aktív időskor - generációk közötti együttműködés
Az Európai Unió 2012. évi programja e téma köré
szerveződik. Célunk, hogy módszertani feladat- és
szerepvállalásunkkal együtt közvetítsük az e cím
mögötti értékeket. Ezen keresztül olyan szakmai és
módszertani ismeretekhez szeretnénk juttatni a
résztvevőket, hogy otthon, saját munkahelyükön is
tudjanak az idősek számára olyan programokat
szervezni, ahol a különböző életkorú, eltérő
érdeklődésű embereket együttes tevékenységre bírják.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
256. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
257. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
6 pont
2012. június 5.
6 előadás
1 nap.
Győrújbarát, Győr - Moson - Sopron
5 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
K-08-009/2011
2013. március 31.
Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi
Egyesülete Győr - Moson - Sopron Megyei Tagozat
9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.
Idősek és generációk
A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi
Egyesülete tagjainak segítséget kíván nyújtani az
idősödő társadalomban jelentkező és a szociális
ellátórendszerben is kihívást jelentő generációs
különbségek kezelésének témakörében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2012. szeptember 27 - 28.
20 előadás
Sopron, Győr - Moson - Sopron megye
6 000 Ft + szállodai költség
Hollósi Péter, 99/543-200, fogyotthon@zsiraint.hu
K-08-050/2011
2013. március 31.
Idősek Európia Háza Alapítvány
9400 Sopron, Major köz 3.
"2012 az aktív időskor és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve" - Szakmai elvárások az
aktívan és egészségben megélt időskor ösztönzésére, a
generációs különbségek kiegyenlítésére.
Minden nemzedék közös ügye az egészségben és
méltóságban megélt időskor megvalósítása. Fontos a
politikus, a szakember és az egyén teendőinek
összehangolása az ellátási rendszerekben, a
munkaerőpiacon, és az egészségügyben is.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
6 pont
2012. október 11 - 13.
16 előadás
Sopron, Ausztria, Eisenstadt Civilház, illetve igény
szerint
7 000 Ft/fő/nap + az igényelt szállás és étkezés
költsége

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Horváthné Dr. Sütő Teréz, 30/976-8327, suto_@tonline.hu
K-08-064/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
258. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
259. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nyugat
dunántúli
Regionális
Szociális
Módszertani Központ
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Elmélet és gyakorlat az alapszolgáltatások és
szakosított ellátások működésében
A szociális szolgáltatások szakdolgozói részére
szervezett szakmai műhely célja, hogy a napi
munkájukhoz olyan elméleti felkészültséget és
gyakorlati ismereteket nyújtsunk, hogy tevékenységüket
tudatosan legyenek képesek tervezni, szervezni. A
szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat
ismerjék meg, a helyi szabályokat tudják értelmezni,
alkalmazni, illetve az intézményi és gondozási
dokumentációkat a szakma szabályai szerint legyenek
képesek megírni.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. június, szeptember, október, illetve igény szerint
6 fórum
Hetente egy alkalommal 6 héten keresztül, naponta 5
órában.
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye
15 000 Ft
Simon Róbertné, 96/314-322, modszertan@eeszi.hu
M-08-054/2011
2013. március 31.
Soproni Szociális Intézmény Sopron és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a.
Szakmai együttműködés a szociális és gyermekjóléti
munkában
A gyermekjóléti és a szociális segítő munkában dolgozó
szakemberek együttműködését javító, ismeretátadó
fórum.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2012. április
6 fórum
Hat alkalommal, heti egy napon, kétheti vagy havi
gyakorisággal.
Sopron, Győr - Moson - Sopron megye
5 000 Ft
Roth Gyuláné, 99/524-361, gyermekjoletsopron@gyerko.hu
M-08-074/2011
2013. március 31.

Hajdú – Bihar megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
260. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
261. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

Debreceni
Egyetem
Gyermeknevelési
és
Felnőttképzési Kar
4220 Debrecen, Désány I. u. 1 - 9.
09-0293-05
Korszerű módszerek és munkaformák a segítő
szakmában
A szociális és gyermekvédelmi alap, valamint
szakellátás területén dolgozó közép-, felsőfokú
végzettségű szakemberek metodikai jártasságának
gazdagítása.
házi
gyermekfelügyelet,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
30 pont
2012. szeptember 1.
30 óra
2 alkalom 6 óra elmélet, 1 alkalom 6 óra gyakorlat, 2
alkalom 4 óra elmélet, 2 alkalom 2 óra gyakorlat.
Hajdúböszörmény, Hajdú - Bihar megye
25 000 Ft
Molnár Endréné dr., 52/560-148,
molnars@ped.unideb.hu
T-09-010/2011
2015. március 31.
Debreceni
Egyetem
Gyermeknevelési
és
Felnőttképzési Kar
4220 Debrecen, Désány I. u. 1 - 9.
09-0293-05
A foglalkozási rehabilitáció - foglalkoztatás aktuális
kérdései a fogyatékossággal élők, a megváltozott
munkaképességű személyek körében

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szakemberek továbbképzése, akik ismereteket szereznek
a
fogyatékossággal
élők/megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatási rehabilitációjáról,
valamint
képesek
lesznek
a
foglalkoztatás
megtervezésére, megvalósítására.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
35 pont
2012. szeptember 1.
30 óra
30 óra egy hónap alatt 4 alkalommal a következő
bontásban: 1. alkalom 8 óra, 2. alkalom 8 óra, 3.
alkalom 4 óra, 4. alkalom 10 óra.
Hajdúböszörmény, Hajdú - Bihar megye
25 000 Ft
Dr. Gortka - Rákó Erzsébet, 52/560-148,
molnars@ped.unideb.hu
T-09-011/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
262. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
263. A programot indító megnevezése:

A program címe:

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány
4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4.
Fogyatékos személyekkel való kommunikációs
tréning
Szociális területen dolgozó személyek felkészítése a
fogyatékos
személyekkel
való
kommunikáció
specifikumaira. A résztvevők kommunikációelméleti
ismeretei bővülnek, valamint kommunikációs készségük
fejlődik a fogyatékkal élő személyekkel való bánásmód
területén.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása
25 pont
igény szerint
30 óra
Egymást követő napokon napi 10 óra.
Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúdorog, Hajdú - Bihar,
Szabolc - Szatmár - Bereg megye
30 000 Ft
Belsőné Szabó Ágnes, 52/389-246,
belsoneszaboa@freemail.hu
S-09-008/2011
2015. március 31.
Debreceni
Egyetem
Gyermeknevelési
és
Felnőttképzési Kar
4220 Debrecen, Désány I. u. 1 - 9.
Konfliktusok kezelése a fogyatékos és idősellátásban
dolgozók számára

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
264. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
265. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A cél az idősellátásban, valamint a fogyatékos
ellátásban
dolgozó
szakemberek
szakmai
kompetenciájának növelése.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek nappali ellátása, demensek nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása
30 pont
2012. szeptember 1.
30 óra
1 alkalommal 10 óra, 4 alkalommal 5 óra.
Hajdúböszörmény, Hajdú - Bihar megye
25 000 Ft
Klapcsik Zsuzsanna, 52/560-148,
molnars@ped.unideb.hu
S-09-014/2011
2015. március 31.
Consilium - Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
4024 Debrecen, Klaipeda u. 10. II. 6.
Csoportos szupervízió a személyes gondoskodást végző
személyek számára
A szupervíziós személyiségfejlesztő foglalkozás keretet
és szakmai támogatást biztosít a hivatás személyiség
karbantartásához, valamint az esetek közös
feldolgozásán keresztül megerősíti, fejleszti a
kliensekkel végzett tevékenységet.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Két hónapon belül, hat alkalom: 5 óra/alkalom, vagy
tömbösített formában 3 nap, 10 óra/nap.
Debrecen, illetve igény szerint
60 000 Ft
Domonkosné Molnár Mariann, 52/541-442,
info@consilium-tender.hu
S-09-030/2011
2015. március 31.
Itt és Most Egyesület
4029 Debrecen, Csapó u. 104. 4/10.
Stresszkezelés és a kiégés megelőzése
A stressz faktorok és a kiégés folyamatának
felismerése, a stresszel való megküzdés technikájának
elsajátítása.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, családi napközi
30 pont
2012. április, illetve igény szerint
30 óra
Négy alkalom 3 x 8 óra + 1 x 6 óra bontásban.

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
266. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
267. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
268. A programot indító megnevezése:

Derecske, Nyíregyháza, Vásárosnamény, Mezőtúr,
Debrecen, Zalaegerszeg, Békés, Borosod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Heves, Jász - Nagykun Szolnok, Szabolcs - Szatmár - Bereg, Zala megye,
illetve igény szerint
65 000 Ft
Morvai Orsolya, 70/953-6412,
ittesmost.egyesulet@gmail.com
S-09-071/2011
2015. március 31.
Consilium - Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
4024 Debrecen, Klaipeda u. 10. II. 6.
A személyes gondoskodást végző személyek lelki
terheinek oldása - a burn-out szindróma megelőzése
és kezelése
A segítő - támogató foglalkozású szakemberek a
program során segítséget kapnak a munkájukból
adódó, személyiségüket megterhelő feszültségek
kezeléséhez, lelki egészségük megőrzéséhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
Egy hónapon belül, kétszer két nap, 7 illetve 8 óra/nap,
vagy tömbösített formában 3 nap, 10 óra/nap.
Debrecen, illetve igény szerint
60 000 Ft
Domonkosné Molnár Mariann, 52/541-442,
info@consilium-tender.hu
S-09-077/2011
2015. március 31.
Csernáthné Kárándi Erzsébet
4220 Hajdúböszörmény, Corvin János krt. 43.
A demenciában szenvedő betegek speciális
ellátásának minőségi követelményei.
A résztvevők megismerik a mentális hanyatlásban
szenvedő betegek korszerű gondozásának elméletét és
gyakorlatát.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek nappali ellátása, demensek nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása
25 pont
igény szerint
30 óra
3 nap, összesen 3 alkalom, alkalmanként 10 órában.
igény szerint
20 000 Ft
Csernáthné Kárándi Erzsébet, 20/958-2433,
karandie@citromail.hu
S-09-089/2011
2015. március 31.
AVP Hungary Közhasznú Egyesület
4029 Debrecen, Lórántffy u. 16.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a
pedagógus továbbképzésben a program indítási
engedélyszáma:
269. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Konfliktuskezelés haladó szinten az AVP módszereivel
A tréning célja az AVP konfliktuskezelő módszereivel
haladó szinten is megismertetni a szociális ágazatban,
különböző
munkaterületen
(gyermekvédelemben,
családgondozásban, idősgondozásban, hajléktalan ellátásban, szenvedélybetegek, fogyatékosok szociális
ellátásában, rehabilitációjában) dolgozókat. Központi
témája a saját és ráirányuló félelem, harag, düh
kezelése.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
32 pont
igény szerint
30 óra
Három egymást követő nap arányosan elosztva
igény szerint
23 000 Ft
Dr. Patkó Kornélia, 52/311-940,
avp.hungary@freemail.hu
S-09-093/2011
2015. március 31.
OM 300/24/2006.

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Központja
4026 Debrecen, Mester u. 1.
Frusztráció, stressz, konfliktusok, avagy felismerni,
megérteni, megoldani
Személyiségfejlesztő tréning, célja a munkavégzéshez
szükséges konfliktuskezelő technikák fejlesztése.
családsegítés,
gyermekjóléti
ellátás,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
32 pont
2012. április, május
30 óra
3 x 10 óra. 3 alkalom/hó.
Debrecen, Szolnok, Hajdú - Bihar, Jász - Nagykun Szolnok megye
10 000 Ft
Papp Gabriella, 52/411-133, menta@axelero.hu
S-09-128/2011
2015. március 31.

270. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
271. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
272. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Consilium - Tender Oktatási Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
4024 Debrecen, Klaipeda u. 10. II. 6.
Szociális kompetenciafejlesztés - kommunikáció és
konfliktusmenedzsment
A személyes gondoskodást végzők kommunikációs
kulcskompetenciáinak fejlesztése,
kiemelten
az
együttműködés, az alternatív konfliktuskezelés, és a
krízis helyzetek területén.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
igény szerint
30 óra
Egy hónapon belül, kétszer két nap, 7 illetve 8 óra/nap,
vagy tömbösített formában 3 nap, 10 óra/nap.
Debrecen, illetve igény szerint
60 000 Ft
Domonkosné Molnár Mariann, 52/541-442,
info@consilium-tender.hu
S-09-132/2011
2015. március 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Csapatépítő tréning
Együttműködés kialakítása egy szervezet, illetve teamek
számára, amely növeli az eredményességet és az
elégedettséget a mindennapi munkavégzés során. A
tanult módszerek azonnal átültethetők a gyakorlatba.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
28 óra
4 alkalom, alkalmanként 7 óra.
igény szerint
35 000 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796, hfk@tonline.hu
S-09-141/2011
2015. március 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Önérvényesítő technikák elsajátítása a hatékony
kommunkikáció érdekében a szociális ellátásban
A
szociális
intézmények
munkatársainak
együttműködését és a szervezeti kapcsolatok megértését
segítő szakmai - szervezeti tapasztalatok közös
feldolgozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
28 óra
4 alkalom, alkalmanként 7 óra.
igény szerint
25 000 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796, hfk@tonline.hu
S-09-142/2011
2015. március 31.

273. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
274. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Csoportszupervízió
Szakmai tapasztalatok tanulási folyamatban történő
feldolgozása,
szakmai
kompetencia,
önismeret
fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
28 óra
7 alkalom (minimum kéthetente), alkalmanként 4 óra.
igény szerint
40 000 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796, hfk@tonline.hu
S-09-143/2011
2015. március 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Team - szupervízió
A
szociális
intézmények
munkatársainak
együttműködését és a szervezeti kapcsolatok megértését
segítő szakmai - szervezeti tapasztalatok közös
feldolgozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
28 óra
7 alkalom (minimum kéthetente), alkalmanként 4 óra.
igény szerint
30 000 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796, hfk@tonline.hu
S-09-144/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
275. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:

Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár
Otthona
Regionális
hatáskörű
Módszertani
Gyermekotthon
6034 Debrecen, Ibolya u. 22.
Beilleszkedés
a
lakásotthonokban,
gyermekotthonokban élő gyermekek esélyei
Az intézményi és társadalmi beilleszkedést segítő és
gátló tényezők lakásotthonokban, gyermekotthonokban
élő gyermekek körében.
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
10 pont
2012. április 24 - 26.
10 előadás
1 nap: 3,5 óra; 2. nap 6,5 óra; 3. nap 3,5 óra.
Hajdú - Bihar megye
9 000 Ft
Tóth Marianna, 52/414-630, gyavo@freemail.hu

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
276. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

K-09-034/2011
2013. március 31.
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
"Jó képzettséget és jó munkát minden gyermeknek
mire felnő!" - Gyermek- és ifjúságpolitikai szakmai
tanácskozás
Az ifjúsági korcsoportok és a szegénységben élő
gyermekes családok támogatásának kompetencialapú
megközelítése.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, családok átmeneti otthona, nevelőszülői
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon
5 pont
2012. április, május
5 előadás
Debrecen, Hajdú - Bihar megye
0 Ft
Dr. Czibere Ibolya, 52/512-900, info@unideb.hu
K-09-043/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
277. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Magyar Vöröskereszt Hajdú - Bihar Megyei
Szervezete
4025 Debrecen, Simonffy u. 44.
Öregember nem vénember - Aktív és méltóságteljes
idősödés a szellemi leépüléssel szemben.
Az idősödés folyamata, társadalmi hatása. A demencia
kezelése az egészségügyi és szociális ellátásban.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. május 3.
6 fórum
Hetente 1 alkalom.
Debrecen, Békés, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú Bihar, Heves, Jász - Nagykun - Szolnok, Szabolcs Szatmár - Bereg megye, illetve igény szerint
30 000 Ft
Zákány Katalin, 52/531-427,
hajdubiharmegye@voroskereszt.hu
M-09-069/2011

A minősítés érvényes:
278. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2013. március 31.
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye
4024 Debrecen, Varga u. 23.
Hagyományápolás és művészeti nevelés a bölcsődében
A
bölcsődében
dolgozó
kisgyermeknevelő
jártasságának, játszóképességének fejlesztése a
művészti nevelés és a hagyományápolás eszközeivel.
Kompetenciák megerősítése, hogy képesek legyenek a
kulturális és esztétikai értékek közvetítésére a
kisgyermekek felé.
bölcsőde
20 pont
igény szerint
6 fórum
Négy hónap alatt 6 alkalommal, alkalmanként 5
órában.
Debrecen
4 000 Ft
Zahari Imréné, 52/417-193, bolcsi13@net-portal.hu
M-09-072/2011
2013. március 31.

Heves megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
279. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Bölcsődei Igazgatóság Észak - magyarországi
Regionális Módszertani Bölcsőde
3300 Eger, Arany János út 20/a
10-0254-04
A kor és az életkor kívánta kisgyermeknevelés a
bölcsődében
A kisgyermeknevelés újragondolása a bölcsődei
ellátásban. A vezető szerepe a bölcsődei nevelés
egészséges, optimális, jó minőségű megvalósulásában.
bölcsőde
40 pont
2012. április - május
40 óra
2 hónap alatt 5 alkalommal, alkalmanként 8 óra.
Eger, Heves megye, illetve igény szerint
20 000 Ft
Rátkai Tünde, 36/789-590, emoregiob@gmail.com
T-10-037/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
280. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok
Otthona és Módszertani Intézete
3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 25.
Énerősítés önismereti módszerekkel a kiégés ellen
Feltárni a sikeres munkavégzéshez szükséges
pszichológiai tényezőket és mellérendelni a személyiség
kapacitást.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
31 pont
igény szerint
32 óra
1 hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 4 óra.
Bélapátfalva, Borsod - Abaúj - Zemplén, Heves,
Nógrád megye
22 000 Ft
Szabó Emese, 36/554-310, modsz.int.belapatfalva@tonline.hu
S-10-062/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
281. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok
Otthona és Módszertani Intézete
3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 25.
A szociális szolgáltatások jelene és jövője
A szociális szolgáltatást végző intézmények,
szolgáltatók tájékoztatása a változó kormányzati és
szakmai kihívásokról, aktualitásokról.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. május vagy szeptember, igénytől függően
5 előadás
1 napos, 50 perces előadásokkal, konzultációs
lehetőségekkel.
Bélapátfalva, Borsod - Abaúj - Zemplén, Heves,
Nógrád megye
1 500 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
282. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
283. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
284. A programot indító megnevezése:

A program címe:

Szabó Emese, 36/554-310, modsz.int.belapatfalva@tonline.hu
K-10-024/2011
2013. március 31.
Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi
Egyesületének Nógrád Megyei Tagozata
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
Állandó értékek a változó világban. Struktúraváltás a
szociális ellátórendszerben
A megváltozott társadalmi környezet változásokat kíván
a
szociális
ellátórendszer
működésében
és
működtetsésében egyaránt.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon,
különleges, speciális gyermekotthon
5 pont
2012. május
6 előadás
6-szor 25 perc.
Rétság, Nógrád megye, illetve igény szerint
5 000 Ft
Dr. Fehér Edit, 35/300-844, remenysugar@nograd.hu
K-10-060/2011
2013. március 31.
Bella - Hungária Kft.
3394 Egerszalók, Külsősor út 2.
Az inkontinencia mint népegészségügyi probléma
Magyarországon - ápolási teendők
Azok a szakdolgozók akik a mindennapi ápolásban
részt vesznek hatékony szakmai segítséget kapjanak és
praktikus gyakorlati tanácsokkal is támogassuk.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
igény szerint
5 előadás
Bélapátfalva, Egerszalók, Budapest, Bács - Kiskun,
Békés, Borsod - Abaúj - Zemplén, Csongrád, Hajdú Bihar, Heves, Jász - Nagykun - Szolnok, Nógrád, Pest,
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye, illetve igény szerint
5 000 Ft
Varga Zsuzsanna, 36/574-300, info@bella.hu
K-10-061/2011
2013. március 31.
Bölcsődei Igazgatóság Észak - magyarországi
Regionális Módszertani Bölcsőde
3300 Eger, Arany János út 20/a
Kötetlen interakciók szerepe a bölcsődei nevelésben

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
285. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A bölcsődei kötetlen tevékenységek kínálta nevelési
lehetőségek optimális kihasználása a napi ellátás
során. Mélyebb elméleti és gyakorlati tapasztalat
szerzése a játék és a bábozás vonatkozásában.
bölcsőde
15 pont
2012. április - május
6 fórum
Eger, Heves megye, illetve igény szerint
15 000 Ft
Rátkai Tünde, 36/789-590, emoregiob@gmail.com
M-10-028/2011
2013. március 31.
Bölcsődei Igazgatóság Észak - magyarországi
Regionális Módszertani Bölcsőde
3300 Eger, Arany János út 20/a
A segítő munka lehetőségei a bölcsődei ellátásban
A bölcsődében megjelenő segítő feladatok mélyebb
megismerése, hasznosítása az ellátásban. A pedagógiai
esetelemzés és a szülőkkel való konzultáció, segítő
beszélgetés átgondolása.
bölcsőde
15 pont
2012. október - november
6 fórum
Eger, Heves megye, illetve igény szerint
15 000 Ft
Rátkai Tünde, 36/789-590, emoregiob@gmail.com
M-10-029/2011
2013. március 31.

Jász – Nagykun – Szolnok megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
286. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Jász - Nagykun - Szolnok Megye Esély Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
16-0138-04
Projekttervezés és pályázatírás elmélete és gyakorlati
technikái
Hazai és Európai Uniós pályázati források lehívásához
szükséges ismereket elsajátítása.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon
40 pont
igény szerint
30 óra

A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
287. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

3 alkalommal, alkalmanként 10 óra időtartamban,
hetente - kéthetente 1 alkalommal, max 3 hónap
időtartam alatt.
igény szerint
30 000 Ft
Szabó Beáta, 56/513-456, eselyfk@t-online.hu
T-11-073/2011
2015. március 31.
Jász - Nagykun - Szolnok Megye Esély Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
16-0138-04
Családsegítők
munkatársainak
felkészítése
a
beilleszkedést segítő szolgáltatások biztosítására
Olyan
gyakorlatorientált
képzés
nyújtása
a
családsegítőkben dolgozó, rendszeres szociális
segélyezettek beilleszkedését segítő munkatársaknak,
mely
a
mindennapi
munkához,
a
szolgáltatásfejlesztéshez nyújt aktuális ismereteket,
továbbá a segítés eszköztárát bővítő képesség- és
kompetenciafejlesztést biztosít.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok átmeneti otthona,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek
nappali
ellátása,
gyermekjóléti ellátás
47 pont
igény szerint
60 óra
Három hónap időtartamban, havi 2 - 3 képzési nap.
igény szerint
52 000 Ft
Bali - Kiss Mária, 56/515-251, eselyfk@t-online.hu
T-11-108/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
288. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:

Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés
Alapítvány
5008 Szolnok, Füst Milán út 15.
Mentálhigiénés - segítői kompetenciákat fejlesztő
tréning szociális és gyermekvédelmi munkatársak
számára
A szociális szférában dolgozó szakemberek a rájuk
bízott idősek, gyermekek, felnőttek (klienseik)
élethelyzeti problémáinak és kríziseinek felismerésében
és mentálhigiénés segítő
módszerekkel való
kezelésében jártasságot szerezzenek. E szakemberek
képessé váljanak lelki egészségvédő beavatkozásokat
kezdeményezni a gondjaikra bízott egyének és
csoportok körében. Segítő techninkák és módszerek
tanítása, saját élményű esetfeldolgozások alapján.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
289. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
290. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek közösségi ellátása, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2012. április, október
50 óra
Heti rendszerességgel, 10 alkalommal, alkalmanként 5
óra.
Szolnok, Jász - Nagykun - Szolnok megye
25 000 Ft
Dr. Mészárosné Parádi Tünde, 30/363-1383,
eletesely@gmail.com
S-11-002/2011
2015. március 31.
SZKTT Humán Szolgáltató Központ
5000 Szolnok, Városmajor út 67/A
Konfliktuskezelő tréning
A szociális területen dolgozó szakemberek közös
tanulása, a munkájuk során tapasztalt diszfunkciók
csökkentése érdekében, pszichodramatikus elemekkel,
hozott élmények alapján. Célja a készségfejlesztés,
melynek középppontjában a társas együttműködést is
erősítő, eredményes konfliktuskezelés áll.
családsegítés, támogató szolgálat, hajléktalanok nappali
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti
ellátás, bölcsőde, gyermekotthon
32 pont
igény szerint
30 óra
Egymást követő 4 alkalom; 3 alkalommal:
alkalmanként 8 óra, 1 alkalommal 6 óra (az intenzitás,
igény szerint változhat 3 alkalomra, alkalmanként 10
órára - munkáltatói igényeket is figyelmebe véve)
igény szerint
20 000 Ft
Lakatos Ferencné, 56/420-614,
humanszolnok@hszk.axelero.net
S-11-018/2011
2015. március 31.
Dr. József István
7400 Kaposvár, Füredi u. 85.
A szociális területen dolgozó, segítő hivatású
szakemberek szakmai személyiségének fejlesztése
szupervízióban
Felkészíteni a résztvevőket, hogy a mindennapi
munkájuk során olyan ismereteket és készségeket
sajátítsanak el, amelyek segítik őket a sikeres
önmegvalósításban, képességeik kibontakoztatásában,
alkalmassá tegye őket további képzésekre, és a
munkamenetben
fellépő
esetleges
problémák
megoldásában pedig képessé tegye őket hatékony
módszerek alkalmazására.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
291. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
292. A programot indító megnevezése:

A program címe:

házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
35 pont
2012.április 16., 25., május 14.
30 óra
5 x 6 óra/alkalom, havi rendszerességgel. Az öt
szupervíziós alkalom egy csoportos tanulási folyamat,
melynek során a résztvevők egyéni tanulási utakat is
bejárnak. Minden alkalommal reflexiójelentés készül,
amely a tanulás lehetőségét emeli ki.
Pécs, Kaposvár, Sümeg, Baranya, Somogy, Veszprém
megye, illetve igény szerint
21 000 Ft
Dr. József István, 30/950-1262,
dr.jozsef.istvan@gmail.com
S-11-087/2011
2015. március 31.
Jász - Nagykun - Szolnok Megye Esély Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
Csoportos szupervízió a szociális alap- és
szakellátásban dolgozók részére
A szociális alap- és szakellátásban dolgozó
szakemberek szakmai hatékonyságának fejlesztése;
segítségnyújtás a személyes szakmai problémák
megoldásához, a hatékonyabb, eredményesebb
munkavégzéshez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
igény szerint
28 óra
Hetente, kéthetente 1 alkalom.
igény szerint
35 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/515-251, eselyfk@tonline.hu
S-11-120/2011
2015. március 31.
Jász - Nagykun - Szolnok Megye Esély Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
Stresszkontroll a szociális munkában

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
293. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
294. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:

Segítő szakemberek számára a stresszhelyzet pozitív
kimenetelét garantáló személyiségtényezők fejlesztése a
hatékonyabb működés elősegítése és a lelki egyensúly
elérése céljából.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
32 óra
Hetente, kéthetente 1 alkalom.
igény szerint
22 500 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/515-251, eselyfk@tonline.hu
S-11-121/2011
2015. március 31.
Jász - Nagykun - Szolnok Megye Esély Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
Kiégést megelőző tréning
A kiégés megelőzéséhez a szükséges ismeretek
megújításán túl a napi érzelmi, pszichoszomatikus,
kompetencia problémák átélésén és feldolgozásán kívül
olyan szemlélet kialakítása, mely lehetővé teszi a kiégés
folyamatának érzékelését és az ellene való tenni tudás
kialakítását.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
3 egymást követő napon, szükség szerint bentlakással.
igény szerint
40 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/515-251, eselyfk@tonline.hu
S-11-122/2011
2015. március 31.
CONTACT Nkft.
5000 Szolnok, Tószegi út 43.
Konfliktuskezelési fejlesztő tréning
Intra
és
interperszonális
kapcsolati
és
konfliktuskezelési megküzdési készségfejlesztés, különös
tekintettel
a
mentálhigiénés
szemléletű
kapcsolatteremtésre és önreflexióra. A hatékony
személyközi
konfliktusmentes
kapcsolatkezelés
szabályszerűségeinek elmélyítése, továbbfejlesztése.
Etnikai és kisebbségi csoportokkal végzett esélyegyenlőségi horizontális szempontokat figyelembe
vevő - szociális munka hatékonyságának növelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Egy hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 5 óra.
igény szerint
25 000 Ft
Csehné Kiss Anna, 56/521-012,
varga.tamas@contactnkft.hu
S-11-146/2011

A minősítés érvényes:
295. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2015. március 31.
CONTACT Nkft.
5000 Szolnok, Tószegi út 43.
Szupervíziós tréning
Személyes
és
szakmai
kompetenciafejlesztés,
hatékonyság növelése, mentális egészség, burnout
kivédése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
27 pont
igény szerint
28 óra
3 hónap alatt 7 alkalom, alkalmanként 4 óra.
igény szerint
28 000 Ft
Csehné Kiss Anna, 56/521-012,
varga.tamas@contactnkft.hu
S-11-148/2011
2015. március 31.

Szakmai műhely
296. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat
Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
5000 Szolnok, Jósika út 4.
Mesterek és tanítványok
Felkészítő program szakmai segítő (mentor)szerepet
vállaló bölcsődei szakember számára.
bölcsőde
15 pont
2012. október, illetve igény szerint
6 fórum
Hat hét alatt 6 alkalom, alkalmanként 4 óra.
Szolnok, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Hajdú Bihar, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
8 000 Ft
Keskenyné Péntek Ágnes, 56/422-540,
ebiszolnok@ebig.t-online.hu
M-11-063/2011
2013. március 31.

Komárom – Esztergom megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
297. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Tatabányai Egyesített Bölcsődék
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.
11-0197-05
Hatékony vezető a XXI. században
Modern, használható információk nyújtása a vezetői
feladatok ellátásához, annak érdekében, hogy a vezetői
programok tervezése, ellátása; az ellenőrzés
hatékonyan szolgálja a sikeres feladatellátást, a
családtámogatást.
bölcsőde, családi napközi, óvoda - bölcsőde
45 pont
2012. május - június
40 óra
Hetente egy alkalom, 5 x 8 órás foglalkozásokban.
Tatabánya, Komárom - Esztergom megye

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
298. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

15 600 Ft
Balogh Lászlóné, 34/317-606, mszti@t-online.hu
T-12-058/2011
2015. március 31.
Pannon Kincstár Tanoda Többcélú Intézmény,
Gimnázium, Szakiskola, Szakközépiskola és
Pedagógiai Szakszolgálat
2900 Komárom, Szélső u. 5.
11-0104-05
A segítő beszélgetés elmélete és gyakorlata
A segítő beszélgetés elméleti és gyakorlati ismereteinek
bemutatása mellett a napi használhatóság elérése.
családsegítés, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
35 pont
2012. április 16., június 11., szeptember 17., november
12.
34 óra
34 órás képzés 1,5 hónap alatt, 4 napon kerül
megszervezésre, 1. nap: 10 óra, 2. nap: 10 óra, 3. nap: 8
óra, 4. nap: 6 óra.
Budapest
30 000 Ft
Csányi Miklós, 70/394-4967, csanyi.miklos@pkg.hu
T-12-090/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
299. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
300. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

ARTréning Kft.
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 317.
Stressz kezelés és a kiégés megelőzése
A munkának és az életünknek többről kell szólnia, mint
rettegni a hétfő és valahogy túlélni a pénteket.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Egymást követő 3 nap.
igény szerint
48 000 Ft
Jónási Krisztián, 70/317-0008, hello@artrening.hu
S-12-032/2011
2015. március 31.
ARTréning Kft.
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 317.
Agresszió és a konfliktusok kezelése
A gyakorlatorientált tréning hatékony megoldást nyújt
az agresszió és a konfliktusos helyzetek kezeléséhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
301. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
302. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 óra
Egymást követő 3 nap.
igény szerint
48 000 Ft
Jónási Krisztián, 70/317-0008, hello@artrening.hu
S-12-033/2011
2015. március 31.
ARTréning Kft.
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 317.
A változás együttműködő támogatása
Szokások irányítják az életünket. Ahhoz, hogy ezeken
bárki változtatni tudjon, több kell annál, hogy
"ígérem".
családsegítés, utcai szociális munka, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás, családi napközi,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
igény szerint
30 óra
Egymást követő 3 nap.
igény szerint
48 000 Ft
Jónási Krisztián, 70/317-0008, hello@artrening.hu
S-12-035/2011
2015. március 31.
Tatabányai Egyesített Bölcsődék
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.
Mozgásból, testből felszabaduló erők (felhasználása)
a mentálhigiénés megelőzésben
A mozgás a testi jelzésekre való figyelem; a kreativitás
olyan belső, természetes erőket szabadít fel, melyek
segítik az egyént személyiségének integrációjában.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
2012. április, május, június, illetve igény szerint
30 óra
Hetente egy alkalommal 6 óra.
Tatabánya, Fejér, Komárom - Esztergom megye, illetve
igény szerint
20 000 Ft
Mód Gáborné dr. Hollósi Mária, 34/311-462, mszti@tonline.hu
S-12-091/2011
2015. március 31.

303. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Pannon Kincstár Tanoda Többcélú Intézmény,
Gimnázium, Szakiskola, Szakközépiskola és
Pedagógiai Szakszolgálat
2900 Komárom, Szélső u. 5.
Kommunikáció és konfliktuskezelés a segítő
szakmákban
A program célja a segítő szakemberek kommunikációs
és konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása, bölcsőde,
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon
30 pont
2012. április 16., május 14., július 11, szeptember 17.,
október 8., november 12., december 10.
30 óra
A segítő szakmában dolgozók munkarendjének,
valamint az alkalmazott csoportmódszerek figyelembe
vételével a 30 órás képzés 3 x 10 órában kerül
megvalósításra 1,5 hónap latt, 3 napon.
Budapest
25 000 Ft
Csányi Miklós, 70/394-4967, csanyi.miklos@pkg.hu
S-12-118/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
304. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Tatabányai Egyesített Bölcsődék
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.
"A bölcsődék múltja, jelene, jövője" - Továbbképző
ünnepi szakmai tanácskozás
Szakmai továbbképző tanácskozás keretében ünnepelni
a bölcsődék 160 éves évfordulóját. Az előadásokkal a
kisgyermeknevelők mindennapi tevékenységét kívánjuk
elősegíteni; a gyermekek számára kommunikációt,
alkotó és vizuális tevékenységeket, ének - zenei
ismereteket és dokumentációs mintákat prezentálni, a
színvonalasabb munkavégzés érdekében.
bölcsőde, családi napközi, többcélú intézmények,
óvoda - bölcsőde, egységes óvoda - bölcsőde
5 pont
2012. április 23.
5 előadás
1 napos rendezvény.
Tatabánya, Komárom - Esztergom megye
4 600 Ft
Balogh Lászlóné, 34/317-606, mszti@t-online.hu
K-12-046/2011
2013. március 31.

305. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és Megyei
Módszertani Gyermekjóléti Központ
2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
Segítők XVII. Szakmai Napja
A Közép - dunántúli régióban dolgozó segítő
szakemberek részére szociális szakmai információk
nyújtása, gyakorlati tapasztalatok átadása, új
módszerek bevezetésének megismertetése.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali
ellátása,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai
betegek
nappali
ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, gyermekjóléti
ellátás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
5 pont
2012. szeptember 20.
5 előadás
Tatabánya, Komárom - Esztergom megye
7 500 Ft
Volent Virág, 34/512-890, csaladsegito@eszitb.hu
K-12-059/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
306. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített
Szociális Intézmények Nappali Melegedő
2800 Tatabánya, Hegy u. 20.
Hajléktalan pszichiátriai betegek közösségi ellátása és
speciális szükségletei
A szakemberek segítése az elméleti és gyakorlati
munkában.
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása
10 pont
igény szerint
6 fórum
24 óra, 6 alkalom, alkalmanként 4 óra.
Tatabánya, Komárom - Esztergom megye
6 000 Ft
Szmrtyka Imréné, 34/324-033, hajlektalan@eszitb.hu
M-12-027/2011
2013. március 31.

Nógrád megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
307. A programot indító megnevezése:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
308. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

01-0073-04
Mentálhigiénés tanfolyam idősekkel foglalkozó
szakembereknek - filmalkotások felhasználásával
A résztvevők saját helyzetük reális és tudatos
felismerésével, identitásukban megerősödve képesek
lesznek szembenézni környezetük, lehetőségeik és
személyiségük korlátaival (pl.: kérések kimondása).
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. május 21., illetve igény szerint
30 óra
30 óra 5 hét alatt: 5 x 6 óra, heti egy alkalom.
Budapest, illetve igény szerint
21 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 1/237-6700,
edit.nagyfalusi@ncsszi.hu
T-13-029/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
01-0073-04
Szociális munka katasztrófahelyzetben
A szociális tevékenységet végzők felkészítése a
katasztrófahelyzetek okozta problémák eredményesebb
megoldására.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. április 19, illetve igény szerint
60 óra
Három egymást követő héten 2 - 3 - 2 napon kerül
lebonyolításra a képzés, vagy 6 egymást követő héten 1
- 1 nap.
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 1/237-6700,
edit.nagyfalusi@ncsszi.hu
T-13-030/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
309. A programot indító megnevezése:
A program címe:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
Személyközpontú megközelítés az idősgondozásban

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
310. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
311. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
Szakmai tanácskozás

Az idős emberekkel foglalkozó szakemberek
kommunikatív érzékenységének fokozása, a kongruens
kommunikációra való képessé tétel.
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása
25 pont
2012. április, illetve igény szerint
30 óra
30 óra 1 hónap alatt: 2 alkalom x 2 nap (8 ó + 7 ó),
vagy 3 alkalom x 8 ó + 6 ó (egymást követő napokon)
Budapest, illetve igény szerint
18 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 1/237-6700, info@ncsszi.hu
S-13-028/2011
2015. március 31.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33 - 35.
Problémaorientált
tréning
roma
kliensekkel
foglalkozóknak
A roma kliensekkel foglalkozók attitűdjeinek,
érzéseinek, előítéleteinek felszínre hozása, a kultúrák
találkozásának és ütközésének kérdése, a tolerancia, a
más értékek és magatartásformák elfogadása.
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon
30 pont
2012. május 28.
30 óra
1 hónap alatt: 2 alkalom x 2 nap (8 ó + 7 ó) vagy
egybefüggően 4 nap (8 ó, 8 ó, 7 ó, 7 ó)
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 1/237-6700, info@ncsszi.hu
S-13-029/2011
2015. március 31.
Nagyné Bejczy Emőke
3100 Salgótarján, Medves krt. 51.
A szupervízió és coaching a szakmai hatékonyság
fejlesztésében.
Szociális területen dolgozó szakemberek szakmai
kompetenciájának fejlesztése, újfajta tanulási stílus
kialakítása változás menedzsment.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
Kéthetente, havonta 1 ülés (1 ülés = 3 x 45 perc).
igény szerint
38 000 Ft
Nagyné Bejczy Emőke, 30/413-0650,
nagynebejczy@gmail.com
S-13-126/2011
2015. március 31.

312. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
313. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1 - 3.
"Ne hunyd be a szemed!" - A jelzőrendszer teendői
gyermekbántalmazás esetén
Célunk felhívni a résztvevők figyelmét a gyermekeket
ért testi, lelki, szexuális bántalmazás felismerésére,
kezelésének eszközeire.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
5 pont
2012. november 13.
6 előadás
Bátonyterenye, Nógrád megye
3 000 Ft
Tóth Józsefné, 20/563-5892,
batonykisterseg.szocialiskozpont@upcmail.hu;
nogradmodszertan@freemail.hu
K-13-017/2011
2013. március 31.
"Baglyaskő" Idősek Otthona
3102 Salgótarján, Petőfi út 92 - 94.
Idősnek lenni itt és most; érdem vagy "büntetés"
Magyarországon?
Ismeretek átadása, melyek segítségével az idősek
szociális ellátásának gyakorlatában hatékonyabbá
válhatnak. Olyan új attitűdök alakulhatnak ki a
résztvevőkben, amelyek az idősek társadalmi
beilleszkedésének irányába hatnak.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, utcai szociális munka, hajléktalan
személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása, idősek bentlakást
nyújtó ellátása, nappali melegedő
5 pont
2012. május 19.
6 előadás
Salgótarján, Nógrád megye
3 000 Ft
Hajnal Józsefné, 32/520-100, info@baglyasko.hu
K-13-058/2011
2013. március 31.

Pest megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
314. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány
2119 Pécel, Pihenő u. 2.
13-0785-04
Haldokló betegek testi - lelki ápolása, gondozása
szociális intézményben

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
315. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
316. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

Megismertetni a résztvevőkkel a hospice szellemiségét,
hogy segíteni tudjanak az életminőség megőrzésében az
utolsó percig. A hallgató képes lesz segítséget nyújtani
az intézményben lakó gyógyíthatatlan betegeknek és az
elhunyt társainak a gyászukban.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
45 pont
2012. április, október
40 óra
Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 10 óra.
Pécel, Pest megye
35 000 Ft
Apróné Orosz Margit, 28/454-076, ese@vnet.hu
T-14-007/2011
2015. március 31.
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző
Főiskolai Kar Szociális munka és Diakónia Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
00853-2088
A cigányság integrációs lehetőségei
A Magyarországon élő cigányság szegregációja két
területen érhető kézzel foghatóan tetten (munka
világából való kizáródás és az oktatási szegregáció),
amelyek különböző szociálpolitikai intézkedéseket
kívánnak.
Tanfolyamunk
keretén
belül
ezen
intézkedések bemutatása, elemzése és a gyakorlati
segítő tevékenységre gyakorolt hatását elemezzük.
családsegítés
40 pont
igény szerint
40 óra
5 alkalom, alkalmanként 8 óra.
igény szerint
20 000 Ft
Lukácsné Dákos Ibolya, 53/350-885,
diakonia@fls.reftkn.hu
T-14-052/2011
2015. március 31.
Tüske Kft.
2040 Budaörs, Budapesti út 124.
13-0076-04
Egészségügyi kártevők által okozott fertőzések a
bentlakásos intézményekben
A továbbképzés célja, hogy az egészségügyi kártevőkről
meglévő ismereteket bővítse, ezzel segítve a hatékony
védekezést az elterjedésük megelőzését a bentlakásos
intézményekben.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon
30 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2012. május, október
40 óra
5 x 8 óra, összesen: 40 óra 5 nap alatt.
Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Dobos Zsuzsanna, 23/428-185, tuske.kft@tuske.tonline.hu
T-14-075/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
317. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
318. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
319. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Farkas Ibolya Mária
2144 Kerepes, Szőlősor 01765/000 hrsz.
Gyászban lenni
Gyász- és veszteségfeldolgozó önismeret, a feldolgozó
stratégiák kialakítása, fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. április - május, november - december, illetve
igény szerint
40 óra
Budapest, illetve igény szerint
12 500 Ft
Farkas Ibolya Mária, 70/945-5243,
farkasneibolya@gmail.com
S-14-052/2011
2015. március 31.
LEM - TRÉNER Oktatási szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
2627 Zebegény, Kossuth Lajos u. 1.
Személyiségfejlesztő tréning
A segítő szakmában dolgozó személy felé irányuló
sokrétű és nagyfokú terhelésnek megfelelő, magasan
integrált, emocionálisan reakcióképes, szakmai
kompetenciahatárait ismerő személyiség fejlődésének
elősegítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. április 20., szeptember 24., illetve igény szerint
36 óra
A tréning napi 6 - 8 órában, heti 1 - 5 alkalommal.
Budapest, illetve igény szerint
22 000 Ft
Urbánné Reisz Petra, 1/266-2458,
titkarsag@lemtrener.hu
S-14-079/2011
2015. március 31.
LEM - TRÉNER Oktatási szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
2627 Zebegény, Kossuth Lajos u. 1.
Kiégést megelőző tréning
A tréning célja a segítő szakmákra jellemző sajátos
élményfeldolgozás segítése, a kiégés szindróma
feltárása és megelőzésének biztosítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. április 27., szeptember 28., illetve igény szerint

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
320. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

25 óra
Az oktatás napi 8 órában történik. Heti 1 - 3
alkalommal.
Budapest, illetve igény szerint
24 000 Ft
Urbánné Reisz Petra, 1/266-2458,
titkarsag@lemtrener.hu
S-14-081/2011
2015. március 31.
Tüske Kft.
2040 Budaörs, Budapesti út 124.
Személyes és társas erőforrások a segítő szakmában Hogyan előzzük meg a kiégést?
A segítő szakmában dolgozók személyes és társas
erőforrásainak feltárása, aktiválása a kiégés
megelőzése, hatásainak csökkentése céljából.
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
nappali
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
gyermekotthon
25 pont
2012. május 18 - 20., szeptember 28 - 30., november
16 - 18.
30 óra
3 x 10 óra, összesen 30 óra, 3 nap alatt.
Budapest, illetve igény szerint
24 000 Ft
Dobos Zsuzsanna, 23/428-185, tuske.kft@tuske.tonline.hu
S-14-098/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
321. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ
2700 Cegléd, Bajcsy - Zsilinszky u. 1.
"Legális szenvedélyünk az alkohol"
A konferencia célja elméleti és gyakorlati segítséget
nyújtani a szociális és egészségügyi szakembereknek az
alkoholfogyasztással
kapcsolatos
problémák
kezeléséhez.
falugondnoki
és
tanyagondnoki
szolgálat,
családsegítés, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó
ellátása, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali
ellátása,
hajléktalanok
éjjeli
menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás
5 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
322. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
323. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
324. A programot indító megnevezése:

A program címe:

2012. április 25.
6 előadás
Cegléd, Pest megye
3 500 Ft
Mikulásiné Oláh Ágnes, 53/311-180,
idosekotthona@ckszsz.hu
K-14-025/2011
2013. március 31.
Boldog Gizella Alapítvány
2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1.
"Mozgásban"
Interprofesszionális
és
mozgásintervenciós programok hatása az idősek
életminőségére
A konferencia az idősek megváltozott mozgásformáinak
hazai és nemzetközi elmélete, gyakorlati tapasztalatai
alapján kíván tájékoztatást nyújtani az elesések
megelőzésének lehetőségeiről, az aktiválás növelésének
módszereiről a résztvevő szakemberek számára.
családsegítés, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
demensek bentlakásos ellátása
7 pont
2012. május 11.
6 előadás
Biatorbágy, illetve igény szerint
10 000 Ft
Almási Judit, 23/530-550, info@gizella.hu
K-14-026/2011
2013. március 31.
Szociális
Gondozó
Központ
Módszertani
Gyermekjóléti Központ
2030 Érd, Emma u. 7.
Lehetőségek a gyermekvédelemben a bántalmazottak
és családjaik számára
Komplex ismeretek nyújtása a megye szakemberei
számára
a
családon
belüli
erőszakról,
gyermekbántalmazásról.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, helyettes
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat
5 pont
2012. június 12.
8 előadás
Érd, Pest megye
3 000 Ft
Bereiné Petrik Márta, 23/366-104, 20/497-9537,
gyerjo@gmail.com
K-14-062/2011
2013. március 31.
Szociális
Gondozó
Központ
Módszertani
Gyermekjóléti Központ
2030 Érd, Emma u. 7.
Tankötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében
hozott intézkedések

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Tankötelezettség
teljesítésének
elősegítésével
kapcsolatos
információkat
megismertetjük
a
gyermekvédelemben lévő szakemberekkel. A probléma
kezeléséhez alternatív, jól működő gyakorlatokat
mutatunk be.
gyermekjóléti ellátás, helyettes szülői hálózat, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat
5 pont
2012. november 13.
8 előadás
Érd, Pest megye
3 000 Ft
Bereiné Petrik Márta, 23/366-104, 20/497-9537,
gyerjo@gmail.com
K-14-066/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
325. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
326. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

"Ág" Egyesület
2100 Gödöllő, Faiskola u. 1.
Serdülő korú gyermekek nevelése a szakellátásban
Szakellátásban dolgozó munkatársaknak a segítése,
akik serdülő korú gyermekek nevelésével szeretnének
eredményesebben foglalkozni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
igény szerint
6 fórum
Három egymást követő nap, napi két fórum
Gödöllő, Budapest, Fejér, Jász - Nagykun - Szolnok,
Komárom - Esztergom, Pest megye
18 000 Ft
Kis Ildikó, 28/420-210, agegyesulet@gmail.com
M-14-033/2011
2013. március 31.
"Ág" Egyesület
2100 Gödöllő, Faiskola u. 1.
Az asszimiláció és az identitás megtartásának
egyensúlya a szakellátásban nevelkedő roma
gyermekeknél
Azoknak a munkáját szeretnénk segíteni, akik
gyakorlatban foglalkoznak szakellátásba került roma
gyermekekkel.
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
10 pont
2012. április 12 - 14.
6 fórum
3 teljes, egymást követő nap, napi két fórum.
Gödöllő, Budapest, Bács - Kiskun, Heves, Jász Nagykun - Szolnok, Komárom - Esztergom, Nógrád,
Pest megye, illetve igény szerint
18 000 Ft
Kis Ildikó, 28/420-210, agegyesulet@gmail.com
M-14-034/2011
2013. március 31.

Somogy megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
327. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
328. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
Szakmai műhely

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
14-0013-05
Amíg a mentő megérkezik. A sürgősségi ellátás
legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A képzésen résztvevő humán szakmában dolgozók
olyan elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtási
ismeretekhez jussanak, melyek birtokában szükség
esetén szakszerűen és eredményesen tudnak elsősegélyt
nyújtani.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2012. május, szeptember, november
40 óra
5 nap x 8 óra.
Kaposvár, Baranya, Fejér, Heves, Somogy, Tolna,
Veszprém megye illetve igény szerint
22 000 Ft
Boldizsár Szilvia, 82/310-133,
somogymegye@voroskereszt.hu
T-15-064/2011
2015. március 31.
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
14-0013-05
A családon belüli erőszak felismerése, kezelése,
megelőzése
A szociális és gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó
szakemberek számára átfogó ismeretek átadása a
családon belüli erőszakról, a segítés speciális
módszereiről,
a
beavatkozás
és
prevenció
lehetőségeiről.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
45 pont
2012. május, szeptember, november
48 óra
2 hónap alatt 8 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Kaposvár, Baranya, Fejér, Heves, Somogy, Tolna,
Veszprém megye illetve igény szerint
29 000 Ft
Boldizsár Szilvia, 82/310-133,
somogymegye@voroskereszt.hu
T-15-065/2011
2015. március 31.

329. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani
Humán Szolgáltató Központ
7400 Kaposvár, Füredi u. 65.
SzocioNet Gyermekjóléti Műhely - "A gyermekjóléti
szolgáltató szakmai kapcsolatai a családokkal
folytatott segítő munka során"
A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai kapcsolatainak és
együttműködési lehetőségeinek ismertetése.
gyermekjóléti ellátás
15 pont
2012. április
6 fórum
2012. áprilistól májusig és 2012. szeptembertől
novemberig havi 1 - 1, összesen 6 alkalom,
alkalmanként 4 óra.
Kaposvár, Csurgó, Marcali, Somogy megye
5 000 Ft
Solymosi Mária, 82/527-180, kaposvar@cssk.hu
M-15-039/2011
2013. március 31.

Szabolcs – Szatmár – Bereg megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
330. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
09-0293-05
Hatékonyságmérés és - növelés és a minőségi
munkavégzés segítése a szociális szakemberek
számára
A szociális szférában dolgozók számára a nagyobb
hatékonyság, a minőségibb munkavégzés segítése a
jobb szakmai konfliktuskezelés, problémamegoldás és
esetvezetés erősítéséért.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, gyermekjóléti
ellátás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
45 pont
2012. tavasz, ősz, illetve igény szerint
40 óra
Három hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra.

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
331. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
332. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Derecske, Hajdúnánás, Nyíregyháza, Békés, Borsod Abaúj - Zemplén, Csongrád, Hajdú - Bihar, Jász Nagykun - Szolnok, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye,
illetve igény szerint
25 000 Ft
Ferenczi Gábor, 42/404-411,
ferenczi.gabor@foh.unideb.hu
T-16-137/2011
2015. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
09-0293-05
Ápolás és gondozás a szociális ellátásban
A szociális gondozában résztvevő szakemberek
továbbképzése ápolási, gondozási, elsősegély - nyújtási
prevenciós területeken.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, különleges, speciális
gyermekotthon
45 pont
2012. április, június, illetve igény szerint
40 óra
Képzésenként havonta egy alkalommal megrendezett 2
- 4 napos oktatás elméleti és gyakorlati formában.
Nyíregyháza, Budapest, Borsod - Abaúj - Zemplén,
Csongrád, Hajdú - Bihar, Szabolcs - Szatmár - Bereg
megye, illetve igény szerint
25 000 Ft
Ujváriné Dr. Siket Adrienn, 42/404-411, siket@deefk.hu
T-16-138/2011
2015. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
09-0293-05
Marketing a szociális szektorban
A szervezethez illeszkedő marketing stratégiák és
módszerek birtokában a szolgáltatók sikeresebbek
lehetnek a források előteremtésében. A szolgáltatások
célcsoportját megfelelő módszerekkel érhessék el és
ahhoz is, hogy a fenntartó, finanszírozó(k) felé
megfelelően tudják bemutatni a programjaikat.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
333. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

45 pont
2012. április, június, illetve igény szerint
40 óra
32 óra napi 8 óra/nap oktatási rend szerint, illetve 8 óra
szemináriumi gyakorlat az esszé dolgozat leadását
követően.
Nyíregyháza, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú Bihar, Jász - Nagykun - Szolnok, Szabolcs - Szatmár Bereg megye
25 000 Ft
Patyán László, 42/404-411,
patyan.laszlo@foh.unideb.hu
T-16-139/2011
2015. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
09-0293-05
Szegénység mai formái, a szociális munka eszközei a
szegénység megelőzésében, kezelésében
A szegénység mai formáinak felismerése, kezelése, a
szociális munka eszközeinek gyakorlatban történő
felhasználása. A probléma kezeléséhez szükséges
módszerek, technikák megismertetése, alkalmazása.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, gyermekjóléti
ellátás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
45 pont
2012. április, június, illetve igény szerint
40 óra
40 óra: egy hét továbbképzés napi 8 órában.
Nyíregyháza, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú Bihar, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
25 000 Ft
Miklósi Erzsébet, 42/404-411,
miklosi.erzsebet@foh.unideb.hu
T-16-140/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
334. A programot indító megnevezése:

Árpád - házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13 - 19.

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
335. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
336. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Az idősekkel való foglalkozásban rejlő nehézségek, és
kiutak - együttműködés, bizalom, kommunikáció esetmegbeszélő csoport
Nehézségek, megoldási és kezelési lehetőségek
feltárása az idősellátásban. Együttműködés a kollégák
között.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása
35 pont
igény szerint
48 óra
Kéthetente egy alkalom, 8 alkalom, alkalmankánt 6
óra.
igény szerint
35 000 Ft
Kiss Gabriella, 30/482-2953,
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-082/2011
2015. március 31.
Árpád - házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13 - 19.
Bibliai példabeszédek segítségül hívása a segítő
szakmában
dolgozók
lelki
megfáradásának
megelőzéséhez
A kiégés megelőzése, az önismeret fejlesztése, asszertív
kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiák
elsajátításával.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása
30 pont
igény szerint
48 óra
Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 8 óra.
igény szerint
45 000 Ft
Kiss Gabriella, 30/482-2953,
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-083/2011
2015. március 31.
Árpád - házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13 - 19.
"Elvesztés - elengedés, útkeresés krízishelyzetekben, a
veszteségek oldása a gyermekvédelmi szakellátásban
dolgozó szakemberek és nevelőszülők részére
A program célja a csoportban résztvevők munkáját
végigkísérő, elengedés- elvesztés segítése, oldása.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
35 pont
igény szerint
48 óra
Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 8 óra.
igény szerint

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
337. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
338. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:

45 000 Ft
Kiss Gabriella, 30/482-2953,
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-084/2011
2015. március 31.
Árpád - házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13 - 19.
"Pályaszocializáció
hatékony
módszerkombinációkkal." (pszichodráma, mese- és
művészetterápiás módszerek) személyiségfejlesztő
foglalkozás gyermekvédelmi ellátásban dolgozó
szakemberek részére
A szakemberek személyes teherbírásának növelése, a
belső én - erők hozzáférése a meséken keresztül.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
igény szerint
48 óra
Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 8 óra.
igény szerint
45 000 Ft
Kiss Gabriella, 30/482-2953,
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-092/2011
2015. március 31.
Kontaktus Egyesület
4450 Tiszalök, Arany János út 42.
Kiégést megelőző - munkahelyi stresszkezelő tréning
A kiégést megelőző és a stresszt csökkentő készségek
elsajátítása
problémafeltáró
élményfeldolgozás
keretében.
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, családok átmeneti otthona,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, védőnői
szolgálat
31 pont
2012. április, május, június
40 óra
5 alkalommal 8 tanóra alkalmanként.
Szatmári Kistérség települései, Borsod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Szabolcs - Szatmár - Bereg
megye, illetve igény szerint
40 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
339. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
340. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
341. A programot indító megnevezése:
A program címe:

Büdszentiné Szép Enikő, 20/978-6679,
kontaktuse@gmail.com
S-16-101/2011
2015. március 31.
Kontaktus Egyesület
4450 Tiszalök, Arany János út 42.
Hatékony Segítő - szakmai személyiségfejlesztés a
szupervízió módszerével
A résztvevő a szupervízió végére felismeri
személyiségének erősítő és korlátozó tényezőit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. április, május, június
30 óra
5 alkalommal 6 tanóra alkalmanként.
Szatmári Kistérség települései, Borsod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Jász - Nagykun - Szolnok,
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye, illetve igény szerint
45 000 Ft
Büdszentiné Szép Enikő, 20/978-6679,
kontaktuse@gmail.com
S-16-105/2011
2015. március 31.
Szocio East Egyesület
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
Az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása,
utcai szociális munka, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
25 pont
2012. április, május, június, szeptember, október,
december
25 óra
4 nap, naponta 6, illetve az utolsó napon 7 óra.
Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Borsod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Jász - Nagykun - Szolnok,
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
28 000 Ft
Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075,
forraskozpont@szocioeast.hu
S-16-112/2011
2015. március 31.
Árpád - házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13 - 19.
Devianciával küzdő gyermekek a gyermekvédelmi
szakellátásban - esetmegbeszélő csoport mentális,
emocionális és pszichés tüneteket mutató gyermekek
nevelőszülei számára

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
342. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Devianciákkal küzdő gyermekek nevelőszülőinek
segítése- esetmegbeszélő csoport.
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
35 pont
igény szerint
48 óra
Kéthetente egy alkalom, 8 alkalom, alkalmanként 6
óra.
igény szerint
35 000 Ft
Kiss Gabriella, 30/482-2953,
info.szentpiroska@gmail.com
S-16-117/2011
2015. március 31.
Nyíregyháza - Városi Református Közösség Sóstói
Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Gyakorlati pszichoszomatika - a komolyan
kíváncsiknak
A betegségek testi és lelki összefüggéseinek felismerése
és a kapcsolódó segítői készségek fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
29 pont
2012. május, október
30 óra
3 x 10 óra, egymást követő napokon, naponta 9 - 16
óráig.
Sóstófürdő, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
19 000 Ft
Fodor Ottó, 42/479-777, szivarvany@nyiregyhaza.hu
S-16-123/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
343. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

Nefelejcs Egyesület
4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 4.
"Könnyebb vele élni" - tanácsok Alzheimer beteget
gondozók részére
A gondozók és a környezet figyelmének felhívása a
demenciában
szenvedő
"Alzheimer
betegek"
méltóságának megőrzésére. A program tanácsokat és
megoldási módokat javasol.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos személyek
nappali ellátása, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása
7 pont
2012. szeptember
5 előadás
Nyíregyháza, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
5 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
344. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
345. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
346. A programot indító megnevezése:

A program címe:

Kissné Szabó Zsuzsanna, 30/531-8113,
nefelejcs@civil.co.hu
K-16-029/2011
2013. március 31.
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szociális
Intézmények és Szakemberek Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 4.
Búcsú az élettől
Nagy kihívás a szakembereknek a haldokló ágya
melletti segítségnyújtás, a hozzátartozó támogatása,
valamint a saját szorongásával való szembenézés. A
program célja ennek segítése.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos személyek
nappali ellátása, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. május
5 előadás
Nyíregyháza, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
5 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 30/531-8113,
szszb.szisze@gmail.com
K-16-030/2011
2013. március 31.
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szociális
Intézmények és Szakemberek Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 4.
Az utcai szociális munka gyakorlata
A hajléktalan - ellátás területén dolgozók ismereteit
bővítse annak érdekében, hogy munkájukat a szakmai
módszerek érdekében a leghatékonyabban tudják
végezni.
családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalan személyek
bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. június
5 előadás
Nyíregyháza, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
5 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 30/531-8113,
szszb.szisze@gmail.com
K-16-031/2011
2013. március 31.
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szociális
Intézmények és Szakemberek Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 4.
Prevenciótól a rehabilitációig

A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
347. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
348. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A fogyatékosság megelőzésének lehetőségei, valamint a
kialakult károsodás korrekciója.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. május
5 előadás
Nyíregyháza, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
5 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 30/531-8113,
szszb.szisze@gmail.com
K-16-032/2011
2013. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
Szenvedélybetegségek és ellátásuk a szociális ápolás
és gondozás gyakorlatában.
A szociális ellátásban dolgozók ismereteinek bővítése,
felkészítése
a
szenvedélybetegek
ellátására,
utógondozására.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. május, illetve igény szerint
8 előadás
Egy alkalommal, szervezett szakmai tanácskozás, ami
9 órás oktatásból áll.
Nyíregyháza, illetve igény szerint
5 000 Ft
Ujváriné Dr. Siket Adrienn, 42/404-411,
horvath.laszlo@foh.unideb.hu
K-16-077/2011
2013. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
Addiktológia a szociális gondozás területein

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
349. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

A szociális ellátás területén dolgozó szakemberek
felkészítése
a
szenvedélybetegek
gyógyítására,
utógondozására.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
5 pont
2012. április
9 előadás
Egy alkalommal, szervezett szakmai tanácskozás, 9
órában.
Nyíregyháza, illetve igény szerint
5 000 Ft
Ujváriné Dr. Siket Adrienn, 42/404-411,
horvath.laszlo@foh.unideb.hu
K-16-078/2011
2013. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
Az állatasszisztált terápiák jelene, és jövője a szociális
gondolkodás módszertanában
Az
állatasszisztált
terápia
népszerűsítése,
megismertetése a szociális ellátásban dolgozók
körében. A gyakorlati tapasztalatok összegzése,
valamint a képzési igények feltárása, fejlesztés útjainak
kidolgozása.
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, bölcsőde, családi napközi,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona,
gyermekotthon,
büntetésvégrehajtási
intézmény
5 pont
2012. május, illetve igény szerint
5 előadás
Egy nap (8 óra).
Nyíregyháza, illetve igény szerint

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
350. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
351. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

5 000 Ft
Zolnai Erika, 42/404-411,
horvath.laszlo@foh.unideb.hu
K-16-079/2011
2013. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
Az aktív öregedés
Az
idősek
szociális
ellátását
szolgáló
intézményrendszer folyamatosan fejlődik és nőnek a
szakmai elvárások a területen dolgozó szakemberekkel
kapcsolatban is. A területen dolgozó szakemberek új
szakmai és tudományos eredményeket hallhatnak itt,
melyet megvitathatnak, illetve be tudnak építeni
tevékenységükbe, hogy így munkájuk hatékonyabbá
váljon.
szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális
munka, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok
éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
7 pont
2012. november, illetve igény szerint
6 előadás
Egy nap (8 óra).
Nyíregyháza, illetve igény szerint
5 000 Ft
Dr. Semsei Imre, 42/404-411,
horvath.laszlo@foh.unideb.hu
K-16-080/2011
2013. március 31.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális
Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 - 4.
Átalakulások a szociális gondolkodásban
Fokozódik az igény a szakemberek továbbképzésére, az
új kihívások hatékonyabb kezelésére, hogy a szociális
ágazatban dolgozók a mindennapi munka során
szerzett új szakmai és tudományos eredményeiket be
tudják építeni tevékenységükbe, hogy így munkájuk
hatékonyabbá váljon.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
8 pont
2012.április, május, június, szeptember, október,
november, december, illetve igény szerint
8 előadás

A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Egy nap (8 óra), délelőtt plenáris előadásokkal, délután
szakmacsoportonként szekcióban folytatódik a szakmai
tanácskozás.
Vasmegyer, Debrecen, Budapest, Porcsalma,
Nyíregyháza, Törökszentmiklós, Kisléta,
Hajdúböszörmény, Tiborszállás, Szerencs, illetve igény
szerint
5 000 Ft
Miklósi Erzsébet, 42/404-411,
horvath.laszlo@foh.unideb.hu
K-16-081/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
352. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
353. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4 - 6.
Jogszabályi változások és szakmai ellenőrzések a
szociális
és
gyermekjóléti
ellátórendszer
intézményeiben
A szakemberek megismerik az aktuális jogszabályi
előírásokat és az annak való megfelelés követelményeit,
nyomtatványait.
családsegítés, hajléktalanok nappali ellátása, idősek
nappali ellátása, demensek nappali ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
20 pont
2012. május, szeptember
6 fórum
2 hetente megrendezésre kerülő fórumok, összesen 6
alkalommal.
Nyíregyháza, Nyírbátor, Borsod - Abaúj - Zemplén,
Hajdú - Bihar, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye,
illetve igény szerint
13 500 Ft
Váradi Zsuzsanna, 42/402-115, enyft@enyft.hu
M-16-023/2011
2013. március 31.
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4 - 6.
Az idősgondozás alternatívái
A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított
ellátások területén dolgozók továbbképzése a
gondozási teendők dokumentumai és gyakorlati teendői
kapcsán.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat,
hajléktalanok nappali ellátása, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása
20 pont
2012. május
6 fórum
2 hetente megrendezésre kerülő fórumok, összesen 6
alkalommal.

A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
354. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
355. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Nyíregyháza, Borsod - Abaúj - Zemplén, Hajdú Bihar, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye, illetve igény
szerint
13 500 Ft
Váradi Zsuzsanna, 42/402-115, enyft@enyft.hu
M-16-024/2011
2013. március 31.
Árpád - házi Szent Piroska Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13 - 19.
Szakmai műhely az egyházi fenntartásban működő
házi segítségnyújtásban és étkeztetésben dolgozó
közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek számára
Házi segítségnyújtás és étkeztetésben dolgozó
szakembereknek szakmai ismeretanyag bővítés a
minőségi munkához.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, demensek nappali ellátása
20 pont
igény szerint
8 fórum
4 hónap alatt 8 alkalom, alkalmanként 3 óra.
igény szerint
25 000 Ft
Kiss Gabriella, 30/482-2953,
info.szentpiroska@gmail.com
M-16-057/2011
2013. március 31.
Kontaktus Egyesület
4450 Tiszalök, Arany János út 42.
A csoportos szociális munka a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben
A szakemberek megismerik a csoportos szociális munka
alkalmazásának lehetőségeit és módszereit.
családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon, védőnői szolgálat
20 pont
2012. április, május, június
8 fórum
8 alkalommal 6 tanóra.
Szatmári Kistérség települései, Borsod - Abaúj Zemplén, Hajdú - Bihar, Jász - Nagykun - Szolnok,
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye, illetve igény szerint
9 500 Ft
Büdszentiné Szép Enikő, 20/978-6679,
kontaktuse@gmail.com
M-16-076/2011
2013. március 31.

356. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
357. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
358. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Nyíregyháza - Városi Református Közösség Sóstói
Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Egészségtudatos magatartás - prevenciós szemlélet
kialakítása szociális szakembereknél
Az egészségtudatos magatartás olyan szemlélet és
életvitel, amelynek során az egyén döntéseiben
fontosnak tartja és érvényesíti az egészség szempontjait
saját maga és szűkebb, tágabb környezete érdekében,
szokásainak tudatos kontrollálásával. Célunk ezen
szemlélet népszerűsítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2012. április 11., szeptember 5.
6 fórum
Hetente szerdai napokon, összesen 6 alkalommal.
Sóstófürdő, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
18 000 Ft
Fodor Ottó, 42/479-777, szivarvany@nyiregyhaza.hu
M-16-084/2011
2013. március 31.
Nyíregyháza - Városi Református Közösség Sóstói
Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Mindenre figyelünk? - a beilleszkedési folyamat részei
tartós elhelyezés igénybevétele során
Az igénybevétel előtt, az igénybevételi eljárás-, az
ellátás során kötelezően nyújtandó tájékoztatási
kötelezettség mellett, hogyan tudjuk segíteni a
szolgáltatást igénybevevőket abban, hogy a beköltözést,
a beilleszkedést minél kisebb lelki teherként éljék meg.
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása, idősek
bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása
20 pont
2012. május 8., október 2.
6 fórum
Heti rendszerességgel, keddi napokon, délután 14.00
órától.
Sóstófürdő, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
18 000 Ft
Fodor Ottó, 42/479-777, szivarvany@nyiregyhaza.hu
M-16-085/2011
2013. március 31.
Nyíregyháza - Városi Református Közösség Sóstói
Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
"Kharón ladikja" - a haldokló beteg ellátása
bentlakásos szociális intézményekben
A szakmai műhely a folyamat több szempontú
megközelítését vállalta föl, hogy minél nagyobb
segítséget adjon az ellátó személyzet számára az egyik
legnehezebb feladat humánus ellátásához.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, fogyatékos személyek bentlakást
nyújtó ellátása, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó
ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása
18 pont
2012. május 3., szeptember 6.
6 fórum
Heti rendszerességgel, csütörtöki napokon, összesen 6
alkalommal.
Sóstófürdő, Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
18 000 Ft
Fodor Ottó, 42/479-777, szivarvany@nyiregyhaza.hu
M-16-086/2011
2013. március 31.

Tolna megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
359. A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Szociális
Munka és Szociálpolitikai Intézet
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
03-0004-02
Csoportvezetésre felkészítő tanfolyam
Elméleti - módszertani, valamint gyakorlati ismeretek
nyújtása a gyermekjóléti tevékenység különböző
területein csoportfoglalkozások megtartására. A
tréning kiscsoportok /5 - 15 fő/ vezetésére készít fel.
családsegítés, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon
35 pont
2012. április, november
30 óra
3 óra + 3 x 9 óra.
Szekszárd, Székesfehérvár, Budapest, Baja, Bács Kiskun, Fejér, Tolna megye, illetve igény szerint
35 000 Ft
dr. Lovász Zsuzsanna, 74/528-300,
szmszi@igyk.pte.hu
T-17-088/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
360. A programot indító megnevezése:
A program címe:

Egyesített Szociális Intézmény
7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
Mediáció a szociális ellátórendszerben

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
361. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Egy olyan gyakorlatias megoldás, amely mind a két fél
számára elfogadható, és figyelembe veszi az eltérő
érdekeket. Elméleti és gyakorlati módszerek
alkalmazásával a feleknek segíti a problémát
beazonosítani,
képessé
tesz
a
hatékony
tárgyalásvezetésre, melynek célja a kölcsönös
megelégedést szolgáló egyezség.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2012. május, július, október
30 óra
Dombóvár, Bonyhád, Kaposvár, Sásd, Baranya,
Somogy, Tolna megye, illetve igény szerint
15 000 Ft
Fehér Jánosné, 74/466-225,
aranysziget@eszidombovar.hu
S-17-001/2011
2015. március 31.
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
7100 Szekszárd, Béla király tér 9.
Kreativitás és spontaneitás a segítő munkában.
Szakmai személyiségfejlesztés playback módszerrel
segítő hivatásban dolgozók részére
A segítő szakemberek a playback-en keresztül
megtapasztalják a spontán, kreatív, fejlődést ösztönző,
alkotó energiáikat.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2012. május 18-19, 25 - 26., szeptember 14 - 15., 21 22., október 19 - 20., 26 - 27., november 16 - 17., 23 24.
25 óra
Összesen 25 óra, két egymást követő hétvégi blokkban.
I. hétvégi blokk - pénteken: 15 - 18.45-ig, szombaton
10 - 12.45-ig 14-17.45-ig; II. hétvégi blokk - pénteken:
15 - 18.45-ig, szombaton 10 - 12.45-ig 14-17.45-ig
Szekszárd, Tolna megye
30 000 Ft
Halász Gabriella, 74/413-037, revszek@tolna.net.hu
S-17-065/2011
2015. március 31.

Vas megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
362. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.
18-0171-04
Demens betegek nappali ellátását végzők képzési
programja
A szociális ellátó rendszerben dolgozó szakemberek
számára elméleti ismeretek és gyakorlati technikák
átadása.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
363. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, hajléktalanok
átmeneti otthona, hajléktalan személyek bentlakást
nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása, idősek bentlakást nyújtó ellátása,
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
40 pont
2012. április 15.
30 óra
5 óra/nap, 1 nap/2hét - 6 nap, 6 hét, 3 hónap.
Szombathely, Vas megye
25 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770, rszfk@rszfk.hu
T-18-123/2011
2015. március 31.
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.
18-0171-04
Változáskezelés a szociális ágazatban
A szakmai menedzsment, tervezési és problémakezelési
skillek fejlesztése - változások hatékony kezelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2012. május
30 óra
5 óra/nap, 1 nap/2hét - 6 nap, 6 hét, 3 hónap.
Szombathely, Budapest, illetve igény szerint
25 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770, rszfk@rszfk.hu
T-18-124/2011
2015. március 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
364. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.
Kiégést megelőző tréning
A kiégés folyamatának érzékelése és az ellene való
tenni tudás kialakítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
5 óra/nap, 1 nap/2 hét - 6 nap, 6 hét, 3 hónap.
Szombathely, Vas megye
25 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770, rszfk@rszfk.hu
S-18-145/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
365. A programot indító megnevezése:

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
366. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
367. A programot indító megnevezése:

A program címe:

A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

A közösségi ellátások lehetőségei a szenvedélybetegek
és a pszichiátriai betegek körében
A szakmai tanácskozás célja, hogy a pszichiátriai
betegekkel foglalkozó szakemberekkel új ismereteket és
gyakorlati módszereket ismertessen meg, valamint
lehetőséget biztosítson a felmerülő problémák
megbeszélésére, szakmai konzultációra, ötlet- és
információcserére.
családsegítés, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai
betegek bentlakást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
gyermekjóléti ellátás, családok átmeneti otthona
5 pont
2012. október 25.
5 előadás
1 nap 5 előadás, előadásonként 60 perc.
Szombathely, Vas megye
6 000 Ft
Sátori Margit, 94/505-281, szocialis94@invitel.hu
K-18-039/2011
2013. március 31.
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Aktív időskor, egészséges öregedés?
Az idősellátásban dolgozók aktuális szakmai
ismeretekhez jutása. Minőségi szociális szolgáltatások
színvonalának növelése.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demensek
nappali ellátása
6 pont
2012. április
5 előadás
1 nap 5 előadás.
Szombathely, Vas megye
6 000 Ft
Dénes Tímea, 94/505-281, szocialis94@invitel.hu
K-18-040/2011
2013. március 31.
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
"Megkerülni vagy megoldani?" - Problémakezelés a
segítő munka napja során IX. Regionális
Családvédelmi Konferencia
A témára vonatkozóan a résztvevő szakemberek
elméleti és gyakorlat ismereteinek frissítése.
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása,
demensek nappali ellátása, gyermekjóléti ellátás,
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
6 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
368. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2012. szeptember 26.
5 előadás
1 nap 5 előadás, előadásonként 45 perc.
Szombathely, Vas megye
6 000 Ft
Kránitzné Réthy Anna, 94/505-281,
szocialis94@invitel.hu
K-18-041/2011
2013. március 31.
Nyugat - dunántúli Regionális Módszertani
Bölcsőde
9700 Szombathely, Bem József u. 33.
A testi - lelki kondíció jelentősége a bölcsődei
munkában
Bölcsődei szakemberek számára képet adni, milyen
mozgás, testnevelési, stresszkezelési technikákat tudnak
alkalmazni.
bölcsőde, családi napközi, gyermekotthon
5 pont
2012. április 18.
5 előadás
1 nap, 5 előadás.
Szombathely, Vas megye
5 000 Ft
Sebestyén Bianka, 94/501-551,
sebestyen.bianka@int.szombathely.hu
K-18-045/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
369. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
370. A programot indító megnevezése:

Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál
9632 Sajtoskál, Rákóczi F. u. 1.
Krízis a fókuszban
A lélektani krízisek sajátosságait, megoldásukat
vázolja fel a pszichológia és a pszichiátria
nézőpontjából.
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
10 pont
2012. szeptember 4.
6 fórum
2012. szeptember 2-án indul, 6 alkalommal kerül
megrendezésre a 6 fórum, melynek összejövetelenkénti
időtartama 2 óra, két heti rendszerességgel,
keddenként.
Sajtoskál, Vas megye
5 000 Ft
Viszked Csaba, 94/388-003,
pszichiatria.sajtoskal@pr.hu
M-18-035/2011
2013. március 31.
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
371. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szakmai műhelysorozat a gyermekvédelem területén
tevékenykedő szakemberek számára
A gyermekvédelmi szakemberek számára elméleti
ismeretek és gyakorlati technikák átadása.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges,
speciális gyermekotthon
10 pont
2012. április 25.
6 fórum
3 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 3 óra.
Szombathely, Vas megye
5 000 Ft
Kránitzné Réthy Anna, 94/505-281,
szocialis94@invitel.hu
M-18-061/2011
2013. március 31.
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Szakmai műhelysorozat a családvédelem területén
tevékenykedő szakemberek száméra
A családvédelem területén tevékenykedő szakemberek
számára elméleti ismeretek és gyakorlati technikák
átadása.
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,
idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása,
idősek bentlakást nyújtó ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti ellátás,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
15 pont
2012. október 3.
6 fórum
Három hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 3 óra.
Szombathely, Vas megye
5 000 Ft
Sátori Margit, 94/505-281, szocialis94@invitel.hu
M-18-062/2011
2013. március 31.

Veszprém megye
Szakmai személyiségfejlesztés
372. A programot indító megnevezése:
A program címe:

Főnix - Füred Bt
8230 Balatonfüred, Déry T. u. 14.
Mediáció

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
373. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:

Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
374. A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Ismertesse meg a hallgatókkal a konfliktusok fajtáit,
ezen belül azokat a konfliktusokat, melyeket a mediáció
módszerével lehet hozzásegíteni a megoldáshoz. Adjon
mediációs saját élményt esetek feldolgozásán keresztül
csoportban, és valamennyi csoporttagnak egyéni
formában is.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. április, május, illetve igény szerint
32 óra
Két hónap alatt 4 nap, naponta 8 óra.
Veszprém, Budapest, illetve igény szerint
36 000 Ft
Kiss Cecilia, 20/327-2177, fonixfured@gmail.com
S-19-049/2011
2015. március 31.
Főnix - Füred Bt
8230 Balatonfüred, Déry T. u. 14.
Szupervízió
Ismertesse meg a hallgatókkal a szociális munka
folyamatában rejlő érzelmi tényezők szerepét, adjon
szupervíziós saját élményt esetek feldolgozásán
keresztül csoportban, és valamennyi csoporttagnak
egyéni formában is.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2012. április 25.
36 óra
Havonta egyszer 6 óra hat hónapon keresztül.
Veszprém, Budapest, Baranya, Fejér, Győr - Moson Sopron, Komárom - Esztergom, Pest, Somogy, tolna,
Vas, Veszprém, Zala megye, illetve igény szerint
39 000 Ft
Kiss Cecilia, 20/327-2177, fonixfured@gmail.com
S-19-050/2011
2015. március 31.
HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT
8200 Veszprém, Baláca u. 49.
"Fotel vagy karfa": Gyakorlat-, és eszköz központú
szervezetfejlesztés gyermek-, és lakásotthonok, otthont
nyújtó ellátást biztosító gondozási helyek számára
Az otthonok és az otthont nyújtó ellátást biztosító
gondozási helyek hatékonyabb működését támogató, a
gondozott
gyermekek
személyiségének
és
viselkedésének sajátosságaira épülő, konkrét eszközök
és módszerek átadása.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti
ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
különleges, speciális gyermekotthon
30 pont
igény szerint
25 óra
25 órás szervezetfejlesztő tréning 3 napra bontva: 1.
nap - 9 óra; 2 - 3. nap - 8 - 8 óra foglalkozás.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
375. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

igény szerint
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345,
prevics@gmail.com
S-19-078/2011
2015. március 31.
HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT
8200 Veszprém, Baláca u. 49.
"Változtatni Lehetetlen, Változni lehetséges" Változásmenedzsment a gyermekvédelemben
A program célja a résztvevők szemléletének formálása
a változásmenedzsment irányába a folyamatos változás
sajátosságának tudatosításán keresztül, ebből kiindulva
egyben az ahhoz való alkalmazkodáshoz szükséges
egyéni
és
csapat
készségeik
fejlesztése
a
gyermekvédelmi specifikumokra fókuszálva, azokhoz
illeszkedve.
családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, utcai szociális munka,
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli
menedékhelye, hajléktalanok átmeneti otthona,
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása,
gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
nevelőszülői
hálózat,
gyermekotthon,
területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, speciális
gyermekotthon
25 pont
igény szerint
25 óra
25 órás szervezetfejlesztő tréning 3 napra bontva: 1.
nap - 9 óra; 2 - 3. nap - 8 - 8 óra foglalkozás.
igény szerint
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345,
prevics@gmail.com
S-19-080/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
376. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:

Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
Reformpedagógiai irányzatok megjelenése a 160 éves
magyar bölcsődei gondozás - nevelésben
Emlékezés a bölcsődei gondozás - nevelés történelmi
múltjára, amelyben a reformpedagógiai irányzatok
jelentős szerepet játszottak.
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
7 pont
2012. április 27.
6 előadás
Rendszeresen szerdai napokon 6 órában (elméleti
témaismertetés és gyakorlati példák).
Veszprém, Veszprém megye
4 000 Ft

A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Barbainé Bérci Klára, 88/428-869,
veszpremi.bolcsode@vnet.hu
K-19-038/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
377. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
378. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
Kommunikáció a három év alatti gyermekekkel
Szakmai segítség nyújtása a kisgyermeknevelők
számára a három év alatt kommunikáció speciális
helyzeteinek értelmezéséhez.
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
20 pont
2012. szeptember 20, 27, október 4, 11, 18, 25
6 fórum
Rendszeresen szerdai napokon 6 órában (elméleti
témaismertetés és gyakorlati példák).
Veszprém, Veszprém megye
10 500 Ft
Csóri Ágnes, 88/428-869,
veszpremi.bolcsode@vnet.hu
M-19-059/2011
2013. március 31.
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
A szakmai munka minőségét segítő módszertani
levelek
Szakmai segítség a gyermekek napközbeni elátásában
dolgozóknak a gondozás - nevelés minőségét segítő
módszertani levelek aktualizálásában és a gyakorlati
alkalmazásában.
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona
20 pont
2012. április 4, 11, 18, 25, május 9, 16
6 fórum
Rendszeresen szerdai napokon 6 órában (elméleti
témaismertetés és gyakorlati példák).
Veszprém, Veszprém megye
10 500 Ft
Csóri Ágnes, 88/428-869,
veszpremi.bolcsode@vnet.hu
M-19-060/2011
2013. március 31.

Zala megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
379. A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
20-0072-06
Változásmenedzselés a szociális szférában
A továbbképzés a szociális szférában vezetői
feladatokat
ellátók
számára
a
változások
menedzselésében segítséget nyújt.

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

családsegítés,
támogató
szolgálat,
fogyatékos
személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, idősek bentlakást nyújtó
ellátása, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, családok átmeneti otthona, gyermekotthon,
területi gyermekvédelmi szakszolgálat
30 pont
igény szerint
30 óra
Egy hónap intervallumban 30 óra, 3 alkalom,
alkalmanként 10 óra.
Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron, Győr - Moson Sopron, Vas, Zala megye, illetve igény szerint
25 000 Ft
Pusztai Zsuzsanna, 92/312-034,
gyermekjolet@zalaszam.hu
T-20-066/2011
2015. március 31.

Szakmai tanácskozás
380. A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

VARIABILITÁS
Kulturális
és
Gazdasági
Szolgáltató Betéti Társaság
8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 26.
Kapcsolatok - Szupervíziós Konferencia
A munkahelyi mentálhigiéné jelentőségének és
megteremtésének
lehetőségeiről
saját
élményű
gyakorlati tapasztalatszerzés. A segítők segítése. A
vezetől edzése. Kontroll szupervíziós lehetőség a
szupervízorok számára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2012. október 10 - 11.
5 előadás
Zalaegerszeg, illetve igény szerint
15 000 Ft
Borbélyné dr. Török Mária, 20/250-1327,
borbelynemaria@gmail.com
K-20-016/2011
2013. március 31.

Szakmai műhely
381. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:

Gondozási Központ
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58 - 60.
A pszichiátria és addiktológia aktuális kérdései a
szociális szakemberek számára
A hat alkalomból álló program a pszichiátriai és
szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó szakdolgozók
ismereteinek bővítését helyezi a középpontba.
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
bentlakást
nyújtó
ellátása,
szenvedélybetegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása
18 pont
2012. május 2.
6 fórum
24 óra: Kb két hónapon keresztül, havonta három
alkalom, alkalmanként 4 órában.

A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
382. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A továbbképzés intenzitása:
A program indításának helyszíne:
Fizetendő díj:
A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Zalaegerszeg, Zala megye
7 000 Ft
Rózsa - Vajda Krisztina, 92/596-123, vezeto@gkzeg.tonline.hu
M-20-013/2011
2013. március 31.
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Az óvodai és iskolai jelzőrendszer működtetésének
gyakorlati aspektusai
A gyermekvédelemben együttműködő szakemberek
számára lehetőséget teremtsen az eredményesebb team
munka kialakítására, a hálózatépítéshez gyakorlati
segítséget nyújtson azáltal, hogy fejleszti az
együttműködési és problémamegoldó készséget.
családsegítés, gyermekjóléti ellátás, bölcsőde, családi
napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
15 pont
igény szerint
6 fórum
Havonta egy alkalom, alkalmanként 3 óra.
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Zala megye
6 000 Ft
Pusztai Zsuzsanna, 92/312-034,
gyermekjolet@zalaszam.hu
M-20-073/2011
2013. március 31.

