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1. S- 01-001 /2019 30

Baranya Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat

7626 Pécs
Egyetem u. 

2.

bmgyk@b

mgyk.hu
72/518-300

Zsiborásné 

Ungi Szilvia
20/477-9373

ungi.szilvi

@gmail.c

om

Gyermekvédelemben dolgozó 

pszichológusok esetmegbeszélője

A pszichológusok szakmai 

személyiségfejlesztése egyedi esetek 

bemutatásán keresztül, a visszajelzések 

tükrében a csoportvezető moderelása alatt.

ingyenes 84 óra
heti 1 alkalom, 

alkalmanként 2 óra
Baranya megye

2019. április 

15.

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,  területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: lakásotthon

2022. 

március 31.

2. B- 03-002 /2018 15 Kodolányi János Egyetem 5900 Orosháza
Gyopárosi 

út 3. F. ép.

kjfhivatal@k

odolanyi.hu 
22/543-311

dr. 

Malatyinszki 

Szilárd

30/445-6943
mszilard@ko

dolanyi.hu 
Mentálhigiéniai prevenció specialista

A segítők kompetenciájának növelése az 

egészséges életmód és egészségvédelem 

prevenciószempontú alkalmazásának 

területén.

40 000 Ft 30 óra
6 kontaktóra, 4 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Orosháza, Kardoskút, 

Székesfehérvár, Sárbogárd, 

Enying, Békés megye, Fejér 

megye, országos

2019. 

február

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

közfoglalkoztatásban dolgozók

2021. 

december 

31.

3. B- 03-003 /2018 15 Kodolányi János Egyetem 5900 Orosháza
Gyopárosi 

út 3. F. ép.

kjfhivatal@k

odolanyi.hu 
22/543-311

dr. 

Malatyinszki 

Szilárd

30/445-6943
mszilard@ko

dolanyi.hu 
Idősspecifikus szolgáltatásszervezés

A segítő szervezetek és személyek 

felkészítése a demográfiai változások, 

idősödés okozta speciális szolgáltatási 

igényekre.

40 000 Ft 30 óra
6 kontaktóra, 4 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Orosháza, Kardoskút, 

Székesfehérvár, Sárbogárd, 

Enying, Békés megye, Fejér 

megye, országos

2019. 

február

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok 

otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza

2021. 

december 

31.

4. B- 03-004 /2018 15 Kodolányi János Egyetem 5900 Orosháza
Gyopárosi 

út 3. F. ép.

kjfhivatal@k

odolanyi.hu 
22/543-311

dr. 

Malatyinszki 

Szilárd

30/445-6943
mszilard@ko

dolanyi.hu 
Mentáhigiénés tanácsadó

A segítő foglalkozásúak kompetenciájának 

növelése a társas kapcsolatok, a 

mentálhigiéné és a személyiségzavarok 

területén.

40 000 Ft 30 óra
6 kontaktóra, 4 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Orosháza, Kardoskút, 

Székesfehérvár, Sárbogárd, 

Enying, Békés megye, Fejér 

megye, országos

2019. 

február

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

közfoglalkoztatásban dolgozók

2021. 

december 

31.

5. B- 03-005 /2018 15 Kodolányi János Egyetem 5900 Orosháza
Gyopárosi 

út 3. F. ép.

kjfhivatal@k

odolanyi.hu 
22/543-311

dr. 

Malatyinszki 

Szilárd

30/445-6943
mszilard@ko

dolanyi.hu 
Interdiszciplináris informatika

Az infokommunikációs eszközök és 

rendszerek alapos ismerete és hatékony, 

biztonságos használata a humán 

közszolgáltatásban.

40 000 Ft 30 óra
6 kontaktóra, 4 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Orosháza, Kardoskút, 

Székesfehérvár, Sárbogárd, 

Enying, Békés megye, Fejér 

megye, országos

2019. 

február

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

közfoglalkoztatásban dolgozók

2021. 

december 

31.

6. B- 03-006 /2018 15 Kodolányi János Egyetem 5900 Orosháza
Gyopárosi 

út 3. F. ép.

kjfhivatal@k

odolanyi.hu 
22/543-311

dr. 

Malatyinszki 

Szilárd

30/445-6943
mszilard@ko

dolanyi.hu 
Ifjúsági közösségszervezés

A segítők ismereteinek és kompetenciáinak 

fejlesztése a fiatal korosztály művelődési 

és kulturális szokásaink területén.

40 000 Ft 30 óra
6 kontaktóra, 4 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Orosháza, Kardoskút, 

Székesfehérvár, Sárbogárd, 

Enying, Békés megye, Fejér 

megye, országos

2019. 

február

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona, helyettes szülő, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, egyéb, 

éspedig: közfoglalkoztatásban dolgozók

2021. 

december 

31.

7. B- 03-007 /2018 15 Kodolányi János Egyetem 5900 Orosháza
Gyopárosi 

út 3. F. ép.

kjfhivatal@k

odolanyi.hu 
22/543-311

dr. 

Malatyinszki 

Szilárd

30/445-6943
mszilard@ko

dolanyi.hu 
Befogadó és inkluzív társadalom

A segítők ismereteinek és kompetenciáinak 

fejlesztése a befogadó társadalom 

értékeinek és alapvetéseinek képviseletére.

40 000 Ft 30 óra
6 kontaktóra, 4 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Orosháza, Kardoskút, 

Székesfehérvár, Sárbogárd, 

Enying, Békés megye, Fejér 

megye, országos

2019. 

február

házi segítségnyújtás, családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, egyéb, éspedig: közfoglalkoztatásban 

dolgozók

2021. 

december 

31.

8. T- 04-001 /2019 30 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

Mentálhigiéne komplex segítő szerepe, a 

szociális ellátási ágazat területeiben

Olyan mentálhigiénés ismeret nyújtása, 

amely segíti a résztvevőt abban, hogy 

ismerje, értse, s alkalmazza annak 

módszereit segítő munkájának erősítése, s 

a gondozottak az életfolyamatban 

kialakuló „hétköznapi” másságokhoz való 

viszonyulása során.

20.000 Ft 30 óra
egy hónap alatt 5 alkalom, 

alkalmanként 6 óra

Miskolc, igény szerint 

országos

továbbképzé

si jegyzék 

közzétételét 

követően

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális, ellátásban részesülőkkel 

foglalkozó- intézmény,

dolgozó

2022. 

március 31.

9. S- 04-002 /2019 25 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

„ESETMEGBESZÉLÉS - mint a szakmai 

személyiség karbantartásának egyik záloga”

Szociális segítők mentálhigiénés 

alapismereteinek, szemléletének 

kialakítása, elmélyítése. Személyes és 

hivatásbeli készségeik fejlesztése, 

személyes aktív-részvételű, saját élményű 

esetmegbeszélő csoportokon.

20.000 Ft 40 óra

egy hónap alatt 6 alkalom, - 

2 alkalom 7 óra , 4 alkalom 

6,5 óra

Miskolc, igény szerint 

országos

továbbképzé

si jegyzék 

közzétételét 

követően

egyéb, éspedig: valamennyi - szociális ellátást nyújtó- intézmény, 

dolgozó

2022. 

március 31.

10. S- 04-003 /2019 30 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

„ÉN és a MÁSSÁG”- önismeretet- 

konfliktuskezelést fejlesztő tréning

A résztvevő, csoporton belül kapjon olyan 

élményt, amelynek segítségével ráláthat 

interperszonális kapcsolati, 

feladatmegoldási, konfliktuskezelési 

módszerének milyenségére, azok másokra 

gyakorolt hatására. Fejlessze önreflexiós, 

reflektív figyelmi, hatékony 

konfliktuskezelési, mentálhigiénés 

szemléletű kapcsolatépítési képességét.

20.000 Ft 40 óra
egy hónap alatt 6 alkalom, 

órák arányos elosztásával

Miskolc, igény szerint 

országos

továbbképzé

si jegyzék 

közzétételét 

követően

egyéb, éspedig: valamennyi - szociális ellátást nyújtó- intézmény, 

dolgozó

2022. 

március 31.

11. E- 05-002 /2018 10 Menedzser Praxis Kft. 1149 Budapest

Nagy Lajos 

király útja 

127.

info@mened

zserpraxis.hu
1/880-7600 Lajos Dániel 1/880-7635

lajos.daniel@

mprx.hu
Pozitív pszichológia a szociális szférában

A cél, hogy megismerkedjenek a pozitív 

pszichológia és a „mindfulness” 

lehetőségeivel, megértsék a stressz és 

kiégés miértjét.

24 000 Ft 40 óra két hónap alatt szakmai e-learning
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2021. 

december 

31.

12. T- 05-002 /2019 50
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Új utak a fogyatékos emberek családjainak 

személyi segítésében

Fogyatékos személy otthonában nyújtott 

szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatást 

végző szociális és gyermekvédelmi 

szakemberek továbbképzése.

50.000 Ft 40 óra

1,5 hónap alatt 5 nap 

elméleti és gyakorlati 

képzés vegyesen és egy 

vizsganap

Budapest, országos
2019. május 

20.

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye,  fogyatékosok nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza,  pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,  

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

március 31.

13. S- 05-004 /2019 35
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 

1/450-3240
Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

„Támogatott lakhatás – fókuszban a 

szolgáltatást igénybe vevő”

Az intézményi ápoló-gondozók 

felkészítése a közösségi lakhatásban 

élőknek nyújtandó szolgáltatásokra.

55.000 Ft 40 óra

képzési csoportonként 2x2 

nap 3-4 hetente, egy 

alkalommal 20 óra (2 

képzési nap)

Budapest, országos 2019. május

étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, . 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, egyéb, 

éspedig: támogatott lakhatás

2022. 

március 31.

14. S- 05-005 /2019 30
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 

1/450-3240
Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

"Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a 

támogatott lakhatást segítő ápolók, 

gondozók számára"

A cél a támogatott lakhatással kapcsolatos 

szakmai ismeretek és a szolgáltatói 

szerepvállalás megalapozása. 

55 000 Ft 40 óra

2x2 nap 3-4 hetente, egy 

alkalommal 20 óra (2 

képzési nap)

Budapest, országos 2019. május

étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, . 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, egyéb, 

éspedig: támogatott lakhatás

2022. 

március 31.

15. S- 05-006 /2019 30
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 

1/450-3240
Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

„A komplex gondozás folyamata és 

gyakorlata a támogatott lakhatásban”

Az intézményi dolgozók szakmai 

személyiségének fejlesztése a támogatott 

lakhatásra való áttérés érdekében. 

55.000 Ft 40 óra

2x2 nap 3-4 hetente, egy 

alkalommal 20 óra (2 

képzési nap)

Budapest, országos 2019. május

étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, . 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, egyéb, 

éspedig: támogatott lakhatás

2022. 

március 31.

16. B- 05-008 /2018 15 Topsec Informatikai és Oktatási Kft. 1088 Budapest

Múzeum 

utca 5. fszt. 

5.

info@topsec.

hu
1/266-7600

Mihályi 

Adrienn
1/266-7600

info@topsec.

hu
Mediációs technikák

A segítő foglalkozásúak kompetenciájának 

növelése a konfliktusok kezelésének, 

különösen a mediációs módszerek 

területén.

60 000 Ft 20 óra
4 kontaktóra, 2 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Medgyesegyháza, 

Mezőkovácsháza, Békés 

megye, országos

2019.

január

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, gondozási központ, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, gyermekjóléti szolgálat, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

közfoglalkoztatásban dolgozók

2021. 

december 

31.

17. B- 05-009 /2018 15 Topsec Informatikai és Oktatási Kft. 1088 Budapest

Múzeum 

utca 5. fszt. 

5.

info@topsec.

hu
1/266-7600

Mihályi 

Adrienn
1/266-7600

info@topsec.

hu
Facilitátor képzés

A segítők kompetenciájának növelése a 

kár helyreállítását célzó eljárások, 

különösen a facilitálás módszereinek 

területén.

60 000 Ft 20 óra
4 kontaktóra, 2 hónap 

távoktatás egyéni ütemben

Medgyesegyháza, 

Mezőkovácsháza, Békés 

megye, országos

2019.

január

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, gondozási központ, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, gyermekjóléti szolgálat, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

közfoglalkoztatásban dolgozók

2021. 

december 

31.

18. S- 05-018 /2018 30 Vakok Állami Intézete 1146 Budapest
Hermina út 

21.

titkarsag@va

kokintezete.h

u

1/872-9590 Falvai Rita 20/3794-722

falvai.rita@v

akokintezete.

hu

Segítségnyújtás látássérült személyek 

számára

A képzés elősegíti a látássérült emberek 

nehézségei iránti fogékonyabbá válást és 

az adekvát támogatás elsajátítását.

ingyenes 25 óra

három nap: a résztvevők 

munkaidő beosztásától 

függően hetente egy-egy 

napon vagy kéthetente egy-

egy napon (9+8+8 óra 

bontásban)

Budapest
2019. 

február

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: támogatott 

lakhatás

2021. 

december 

31.

19. S- 05-019 /2018 35
Pannon Kincstár Oktatási és 

Szolgáltató Kft.
1056 Budapest Váci utca 47.

info@pannon

kincstar.hu
1/577-8311

Csányi 

Miklós
1/577-8316

csanyi.miklos

@pannonkin

cstar.hu

BURN! OFF! - Kiégés tréning

Ismeretátadás és önreflexió kialakítása, 

elsajátítása a helfer szindrómával és a burn-

outtal kapcsolatban.

45 000 Ft 30 óra

4 nap, nem egymást 

szorosan követően: 8-8-7-7 

órában

Budapest
 közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, mini 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2021. 

december 

31.

20. S- 05-021 /2018 30
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@csag

yi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@csag

yi.hu

FIKSz program, a vérszerinti családjuktól 

távol élő gyermekek gondozásának, 

nevelésének specialitásai a gyermekek 

szükségleteinek tükrében

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

gondoskodásra szoruló gyermekek 

ellátásához szükséges szakmai készségek 

fejlesztése.

50 000 Ft 30 óra

5 egymásra épülő, 

egyenként 6 órás tematikai 

egység

Budapest, országos

2019.május

2019.

október

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2021. 

december 

31.

Pályázat engedélyszáma
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21. S- 05-022 /2018 30
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@csag

yi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@csag

yi.hu
Családi csoport konferencia

A résztvevőkkel megismertetni egy olyan 

konfliktusmegoldó, döntéshozó módszert, 

amelyben a család és közvetlen környezete 

játssza a központi szerepet, és amelynek 

igénybevételével a szakemberek a kliensek 

fokozottabb mértékű bevonása révén 

hatékonyabban tudják feladataikat ellátni.

50 000 Ft 30 óra
3 alkalom, alkalmanként 10 

óra
Budapest, országos

2019.március

2019.

november

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2021. 

december 

31.

22. S- 05-023 /2018 30
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@csag

yi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@csag

yi.hu
„Van jogod” gyerekjogi képzés

Szakemberek felkészítésével segíteni a 

gyerekeket jogaik megismerésében, 

alkalmazásában, mások jogainak 

tiszteletében.

50 000 Ft 30 óra
3 alkalom, alkalmanként 10 

óra
Budapest, országos

2019.február

2019.

szeptember

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2021. 

december 

31.

23. S- 05-024 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu

Fókusz tréning segítő és pedagógiai 

területen dolgozók számára

A képzés célja, hogy a résztvevők 

elsajátítsák Eugene T. Gendlin által 

kidolgozott önismereti-önsegítő fókuszolás 

módszerét.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. II. 

negyedév

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona,pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona hajléktalanok otthona, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

bölcsőde, családi bölcsőde, családok átmeneti otthona, 

nevelöszülői hálózat

2021. 

december 

31.

24. T- 05-025 /2018 45
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Hogyan előzzük meg a problémás 

viselkedést (HELP) – Serdülőkorú és 

felnőtt, pszichoszociális fogyatékossággal, 

mentális zavarral, autizmussal és/vagy más 

fejlődési zavarral élő emberek problémás 

viselkedésének megértése és a viselkedési 

krízisek kezelése

Szakemberek felkészítése a viselkedési 

krízisek és fizikai incidensek 

megelőzésére, biztonságos és etikus 

kezelésére.

80 000 Ft 30 óra

4 nap, 4 egymást követő 

napon; vagy 2x2 napon, a 

képzési alkalmak között 1 

vagy 2 hét szünettel

Budapest, országos 2019. január

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona

2021. 

december 

31.

25. S- 05-025 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu
Szakmai identitás erősítése

A szociális szektorban, diakóniában 

dolgozó munkatársak hivatásbeli 

elkötelezettségének erősítése, kiégésük 

megelőzése.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. I. 

negyedév

2019. III. 

negyedév

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona,pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona hajléktalanok otthona, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, 

bölcsőde, családi bölcsőde, családok átmeneti otthona, 

nevelöszülői hálózat

2021. 

december 

31.

26. S- 05-026 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu
Konfliktus-kríziskezelés

A konfliktus- és kríziskezelés elméleti 

alapjainak és gyakorlatának megismerése, 

gyakorlati készségek fejlesztése.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. II. 

negyedév

2019. IV. 

negyedév

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek otthona 

hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi 

bölcsőde, családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat

2021. 

december 

31.

27. T- 05-027 /2018 30
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális 

alap- és szakellátásban 

Alapszintű elméleti és gyakorlati 

felkészítés autizmussal élő személyek 

szociális ellátására. 

40 000 Ft 30 óra

4 nap, 4 egymást követő 

napon; vagy 2x2 napon, a 

képzési alkalmak között 1 

vagy 2 hét szünettel

Budapest, országos 2019. január

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: támogató szolgálat

2021. 

december 

31.

28. S- 05-027 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu
Közösségi mentor képzés

A segítő területen dolgozók képessé tétele 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

társadalmi re/integrációjának elősegítésére.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. II. 

negyedév

2019. IV. 

negyedév

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok 

otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ,  fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,  családok átmeneti otthona, 

nevelöszülői hálózat 

2021. 

december 

31.

29. T- 05-028 /2018 35
Pannon Kincstár Oktatási és 

Szolgáltató Kft.
1056 Budapest Váci utca 47.

info@pannon

kincstar.hu
1/577-8311

Csányi 

Miklós
1/577-8316

csanyi.miklos

@pannonkin

cstar.hu

ÉKES (Érzékenyítés, Kommunikáció, 

Empátia a Segítő szakmákban)

Az  ismeretek, hatékonyságának növelése, 

az optimális együttműködés  eléréséhez a 

szülővel való kapcsolatai során.

32 000 Ft 32 óra

igény szerint: heti 1x1 nap 

4 hét, heti 2x2 nap 2 hét, 

egy héten 4 nap

Budapest
2019. 

március

bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona

2021. 

december 

31.

30. S- 05-028 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu
Segítő kommunikáció eszközrendszere

A segítő területen dolgozók képessé tétele 

non-direktív, hallgatni és megérteni tudó 

beszélgetés vezetésére és irányítására.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. I. 

negyedév

2019. III. 

negyedév

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

lakóotthona, bölcsőde, családok átmeneti otthona, nevelöszülői 

hálózat

2021. 

december 

31.

31. S- 05-029 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu
Segítő kapcsolat

A segítő területen dolgozó munkatársak 

kliensekkel való kapcsolati módjainak 

fejlesztése a kliens önállóvá válása 

érdekében.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. I. 

negyedév

2019. III. 

negyedév

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

lakóotthona, családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat

2021. 

december 

31.

32. T- 05-030 /2018 30
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 

Szolgáló Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest

Amerikai út 

14.

down@down

alapitvany.hu
1/363-6353

Dr. Gruiz 

Katalin
1/363-6353

gruiz@hu.int

er.net
Sorstárs segítő képzés

Önkéntes szülők felkészítése a 

rendellenességgel született gyermek 

szüleinek nyújtandó korai sorstársi 

támogatásra.

25 000 Ft 30 óra Budapest

2019.I.félév,

2019.II.félév

2020.I.félév,

2020.II.félév

2021.I.félév,

2021.II.félév

egyéb, éspedig: SORSTÁRS SEGÍTŐ

2021. 

december 

31.

33. S- 05-030 /2018 30 Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest
Rózsavölgyi 

köz 3.

teologia@lut

heran.hu
1/469-1050 Sági Andrea 1/469-1050

andrea.sagi@

lutheran.hu
Mediátor

A segítő területen dolgozók képessé tétele 

konfliktushelyzetek szakszerű kezelésére, 

mediációs feladatok ellátására.

45 000 Ft 60 óra
6 alkalom, alkalmanként 10 

óra

Szarvas, Békés megye, 

országos

2019. II. 

negyedév

2019. IV. 

negyedév

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok 

otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,  

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, 

időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjólétiszolgálat, családi bölcsőde, családok 

átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat

2021. 

december 

31.

34. T- 10-026 /2018 40
Magyar Speciális Művészeti Műhely 

Egyesület
3300 Eger

Széchenyi u. 

40.

msmme@t-

online.hu
36/530-598

Asztalos 

Zsolt
36/530-598

msmme@t-

online.hu

A tánc mint a képességfejlesztés eszköze a 

szociális és gyermekvédelmi 

intézményekben

A szociális és gyermekvédelmi 

intézményekben ellátott személyek 

művészeti felkészítését, foglalkoztatását 

végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése táncművészeti 

ágban, hogy alkalmazni tudják a 

művészetterápia ezen eszközeit.

50 000 Ft 42 óra egy hónap alatt 5 alkalom Eger, országos
2019. 

március

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2021. 

december 

31.

35. T- 11-003 /2019 30 CONTACT Nkft. 5000 Szolnok
Tószegi u. 

43.

contact@

contactnk

ft.hu

56/521-012
Kormos-

Baráth Gerda
20/482-7364

felnottkep

zes@cont

actnkft.hu

Anti-diszkrimináció, esélyegyenlőség

Szociális szakemberek számára 

esélyegyenlőségi interkulturális tanulás, 

hogy előítéletek nélkül dolgozzanak 

másokkal.

50.000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra országos 2019. április

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: rehabilitációs terület, támogató szolgálat, falu- és 

tanyagondnoki szolgálat

2022. 

március 31.

36. S- 11-008 /2019 25 CONTACT Nkft. 5000 Szolnok
Tószegi u. 

43.

contact@

contactnk

ft.hu

56/521-012
Kormos-

Baráth Gerda
20/482-7364

felnottkep

zes@cont

actnkft.hu

Szupervízió

Problémás kliensek, esetek feldolgozása, a 

szociális dolgozók lelki terhelésének 

csökkentése, kiégésének megelőzése.

75.000 Ft 30 óra
10 alkalom, alkalmanként 

2* 1,5 óra
országos 2019. április

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: rehabilitációs terület, támogató szolgálat, falu- és 

tanyagondnoki szolgálat

2022. 

március 31.

37. T- 14-004 /2019 45 Örökös Stúdió Bt. 2073 Tök
Arany János 

u. 12.

igyteddra

@gmail.c

om

20/932-8070
Balatoni 

Katalin
20/932-8070

igyteddra

@gmail.c

om

Kisgyermekkori játékos, táncos 

mozgásfejlesztés

575/4/2017; 

A/8664/2016

A résztvevő olyan, első sorban gyakorlati, 

valamint elméleti tudást szerez, melyek a 

legkorszerűbb pedagógiai elvek mentén 

illeszkednek az intézmények 

működéséhez, a pedagógusok igényeihez. 

A tudásbővítés mellett módszertani 

alapismereteket és azonnal használható 

gyakorlati tudás elsajátítása folyik, mely a 

pedagógus egyéni készségeinek és 

képességeinek megfelelő módon, egyéni 

sajátosságok szerint jeleníthetők meg, 

ezáltal személyre szabottan, ezzel 

párhuzamosan kiválóan integrálhatóak a 

mindennapi pedagógiai folyamatokba.

39.900 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra
Budapest, Kaposvár, 

Somogy megye, országos

2019. április 

12-14.
bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekotthon

2022. 

március 31.

38. T- 17-029 /2018 30

Tolna Megyei 

Gyermekvédelmi

 Központ és Területi Gyermekvédelmi

 Szakszolgálat

7100 Szekszárd
Széchenyi 

u.48-52.

titkarsag@tol

nagyvk.hu
74/510-707

Balázsné 

Győrfi 

Emma

74/510-707
titkarsag@tol

nagyvk.hu

Csecsemő- és kisgyermek ápoló-gondozó 

tanfolyam

A gyermekvédelmi szakellátásban

 élő gyermeket szült kiskorú lányok

 ellátását

 segítő személyzet továbbképzése

ingyenes 32 óra

Öt alkalommal, napi 

maximum 8 tanórában 

egyenletesen elosztva.

Szekszárd,

Tolna megye, országos

2019.

január

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon

2021. 

december 

31.

39. S- 19-009 /2019 30 Főnix-Füred Bt. 8230 Balatonfüred
Déry Tibor 

u. 14.

fonixfured

@gmail.c

om

20/334-9140 Abány Klára 20/334-9140

fonixfured

@gmail.c

om

Játszmák és konfliktuskezelés- tréning a 

kiégés ellen

A tréning megismerteti a segítő szakmák 

dolgozóit az éretlen személyiségű kliensek 

és hozzátartozóik jellegzetes játszma-

szerepeivel. Hasznos módszereket ad 

ezeknek a játszmáknak a felismeréséhez, 

és a belőlük fakadó konfliktusok 

megelőzéséhez, illetve elhárításához. 

Begyakoroltatja a kívánatos felnőtt-felnőtt 

kommunikáció fordulatait, ezáltal segít a 

kívánt cél elérésében. Egyúttal csökkenti a 

dolgozók pszichés igénybevételét, kivédi a 

kiégés veszélyeinek jó részét.

29.000 Ft 30 óra 3, vagy 4 nap, 1 hónap alatt
Pécs, Budapest, 

Balatonfüred, országos

2019. 

április, 

2019. 

május, 

2019. június

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: falu- és tanyagondnoki szolgálat, adósságkezelés

2022. 

március 31.

40. S- 19-010 /2019 30 OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Jákli Sándor 88/421-080

sandor.ja

kli@oktke

r.hu

Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális 

munkában

A résztvevők ismerkedjenek meg az 

érzelmileg intelligens ember 

magatartásformáival; Tanulják meg és 

gyakorolják be az asszertív kommunikáció 

elemeit; Kapjanak ismereteket és 

technikákat a konfliktusok eredményes 

kezeléséhez; Legyenek képesek az egyéni 

és szervezeti teljesítmények növelésére 

érzelmileg intelligens megoldások 

segítségével.

32.000 Ft 30 óra

1 hóp alatt 3 alkalom, 

alkalmanként 10 tanóra, a 

hallgatók igényeinek 

figyelembevételével

Veszprém, országos
2019. április 

16.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: tanya- és falugondnoki szolgálat

2022. 

március 31.
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mailto:bekefi.eva@nfszk.hu
mailto:titkarsag@nfszk.hu
mailto:titkarsag@nfszk.hu
mailto:titkarsag@nfszk.hu
mailto:bekefi.eva@nfszk.hu
mailto:bekefi.eva@nfszk.hu
mailto:bekefi.eva@nfszk.hu


41. T- 20-005 /2019 30 FLONOMOSZ-IL Bt. 8868 Letenye
Királyi Pál 

u. 24.

flonomos

z@gmail.

com

30/314-8748
Boros 

Monika
30/314-8748

boros_m

onika@fr

eemail.hu

Sajátos helyzetben, azaz vannak – e még 

lehetőségek a szociális szférában dolgozók 

motivációjára, motiválására?

Segíteni a szociális területen dolgozók 

munkavégzéssel kapcsolatos 

motivációjának felkeltését, erősítését, 

fenntartását.

23.600 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra országos 2019. április

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, egyéb, éspedig: falu- és 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat

2022. 

március 31.

42. T- 05-006 /2019 40
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Szexualitás és párkapcsolati oktatás

A/8446//201

5; 

107/65/2016

Szakemberek felkészítése az értelmi 

fogyatékos, autista személyek 

támogatására a szexualitás és 

párkapcsolatok témakörben.

60 000 Ft 30 óra 2x2 nap Budapest, országos
2019.II. 

félév

házi segítségnyújtás, családsegítés, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti 

szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyerrmekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: támogató szolgálat

2022. június 

30.

43. T- 05-007 /2019 40
Professzorok az Európai 

Magyarországért Egyesület
1113 Budapest

Zsombolyai 

u. 6.

elnok@pe

me.hu
30/494-8456

Dr. Tariszka 

Éva Ilona
20/205-0544

tariszka.e

va@gmail

.com

Életképességek fejlesztése – trénerképzés 

Önmenedzselési, kapcsolatépítési, 

problémafeltáró készségek fejlesztése. 

Tréningvezetési gyakorlatok 

megismertetése.

50 000 Ft 56 óra
1 hónap alatt 7 alkalom, 

alkalmanként 8 óra
Budapest, országos 2019. július

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,  

pszichiátriai betegek lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat

2022. június 

30.

44. T- 05-008 /2019 45
Semmelweis Egyetem EKK 

Mentálhigiéné Intézet
1085 Budapest Üllői út 26.

david.bea

@public.s

emmelwei

s-univ.hu

1/459-

1500/56538

Dr.Danis 

Ildikó
20/394-1587

danis.ildik

o@public.

semmelw

eis-

univ.hu

A szülő-gyermek kapcsolat, valamint az 

érzelem- és viselkedésszabályozás 

támogatása a kora gyermekkor idején-  

Elméleti és gyakorlati vonatkozások

A kora gyermekkori lelki egészség és szülő-

gyermek kapcsolati nehézségek háttere és 

a mindennapi segítés lehetőségei.

120 000 Ft 

(2019-2020-

as tanévben 

ingyenes, 

mivel EFOP 

3.4.3-as 

projekt 

keretében 

finanszírozot

t, ezt 

követően, 

120 000 Ft a 

részvételi díj)

60 óra
10 hónap, havonta 1 

alkalom, alkalmanként 6 óra

Balassagyarmat, Nógrád 

megye, Budapest

2019. 

szeptember 

20., 2020. 

szeptember, 

2021. 

szeptember

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

45. T- 05-009 /2019 45
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek- 

az autizmus szempontú, infó- 

kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

A program célja a felnőtt autista 

emberekkel kapcsolatos érzékenyítés, 

ismeret átadás, készségfejlesztés.

28 000 Ft 45 óra másfél hónap alatt, 4 nap Budapest, országos
2019. 

október 8.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok 

otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes 

szülő, családok átmeneti otthona, egyéb, éspedig: autizmus 

spektrum zavarral élő felnőttekkel foglalkozó szakemberek

2022. június 

30.

46. T- 05-010 /2019 45
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek- az autizmus szempontú, infó- 

kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

A program célja az autizmussal élő 

gyermekekkel kapcsolatos érzékenyítés, 

ismeret átadás, készségfejlesztés.

28 000 Ft 45 óra másfél hónap alatt, 4 nap Budapest, országos
2019. 

október 21.

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekekkel foglalkozó szakemberek

2022. június 

30.

47. T- 05-011 /2019 30
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Könnyen érthető kommunikációt(KÉK) 

használó szociális segítők intenzív képzési 

programja

Az értelmi sérült emberek 

kommunikációjának segítése, írásbeli, 

szóbeli és képi eszközökkel, a könnyen 

érthető kommunikációval.

28 000 Ft 30 óra másfél hónap alatt, 4 nap Budapest, országos

2019. 

szeptember 

17.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok 

otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

48. T- 05-012 /2019 40 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1221 Budapest
Kossuth 

Lajos u. 64.

segelysze

rvezet@s

egelyszer

vezet.hu

30/749-2270
Rácsok 

Balázs
30/749-2270

racsok.ba

lazs@seg

elyszerve

zet.hu

Munkaerőpiaci szemléletű szociális munka 

szociális szakemberek számára

Szociális szakemberek számára nyújt 

ismereteket és kompetenciafejlesztést, a 

kompetens munkaerőpiaci részvétel 

komplex elősegítéséhez.

ingyenes 30 óra 3 egymást követő nap
Kastélyosdombó, Somogy 

megye, országos

2019. 

szeptember 

1.

családsegítés, hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali 

melegedő,  hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgálat,  gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon

2022. június 

30.

49. S- 05-011 /2019 25 Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest Üllői út 24.

orszagos

@lutheran

.hu

1/483-2260 Bak Péter 30/626-8309

felnottkep

zes@luth

eran.hu

Keresztény házban dolgozom- 2. lépcső

A képzés elsősorban az intézeti és 

önkéntes diakóniai és egyházi 

munkatársaknak és mindazoknak szól, 

akik szeretnék megszerezni a képzés által 

nyújtott megszerezhető kompetenciákat. 

Nem kell megfeleni meghatározott 

feltételeknek, de fontos az érdeklődés az 

időszerű diakóniai és teológiai kérdések 

iránt. A résztvevők, a képzési modulok 

segítségével dolgozzák ki a saját diakóniai 

szerepüket.

45 000 Ft 60 óra modulonként (6x) 2 nap Révfülöp, országos
2019. július 

5-6.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, 

bölcsődei ellátás, bölcsőde, családi bölcsőde, családok átmeneti 

otthona

2022. június 

30.

50. S- 05-012 /2019 30 Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest Üllői út 24.

orszagos

@lutheran

.hu

1/483-2260 Bak Péter 30/626-8309

felnottkep

zes@luth

eran.hu

Segítő beszélgetés

A képzési program átfogó célja, hogy a 

résztvevők legyenek képesek segítő 

beszélgetést folytatni: nondirektív, hallgatni 

és megérteni tudó beszélgetést vezetni és 

irányítani.

45 000 Ft 60 óra 6x2 nap, napi 5 óra Révfülöp, országos

2019. 

augusztus 2-

3.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, bölcsődei ellátás, családok 

átmeneti otthona

2022. június 

30.

51. S- 05-013 /2019 30 Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest Üllői út 24.

orszagos

@lutheran

.hu

1/483-2260 Bak Péter 30/626-8309

felnottkep

zes@luth

eran.hu

Segítő kapcsolat

A képzési program célja, hogy a 

résztvevők legyenek képesek segítő 

kapcsolatot folytatni annak érdekében, 

hogy a kliens önállóvá válhasson, 

hatékony életet élhessen, kiszolgáltatottság 

érzése csökkenjen.

45 000 Ft 60 óra 6x2 nap, napi 5 óra Révfülöp, országos
2019. július 

19-20.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek lakóotthona, bölcsődei ellátás, családok 

átmeneti otthona

2022. június 

30.

52. S- 05-014 /2019 30
Magyar Szupervizorok-és Szupervizor-

Coachok Társasága  
1021 Budapest

Tárogató út 

7. fszt. 1.

elnok@sz

upervizor

ok.hu

30/434-3889

Nagyné 

Bejczy 

Emőke

30/413-0650

nagynebej

czy@gma

il.com

A Segítő segítése. A személyes 

gondoskodást végző szakemberek és a 

szociális intézményvezetők szakmai 

személyiségének fejlesztése a 

szupervízióban, illetve a reflektív 

coachingban

A/7125/2012 

 82/168/2012

Szociális területen dolgozó szakemberek 

szakmai kompetenciájának fejlesztése, 

újfajta tanulási stílus kialakítása, változás 

menedzsment.

45 000 Ft 30 óra
kéthetente, havonta 1-2 

ülés, 1 ülés 3x45 perc
igény szerint, országos

közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. június 

30.

53. S- 05-015 /2019 30
Semmelweis Egyetem EKK 

Mentálhigiéné Intézet
1085 Budapest Üllői út 26.

david.bea

@public.s

emmelwei

s-univ.hu

1/459-

1500/56538

Dr.Danis 

Ildikó
20/394-1587

danis.ildik

o@public.

semmelw

eis-

univ.hu

Szupervíziós csoport 0-5 éves 

kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó 

szakemberek számára

Szülő-csecsemő/kisgyermek diádokkal és 

családokkal foglalkozó szakemberek 

szupervíziós esetmegbeszélő csoportja, 

Bálint-csoportja.

60 000 Ft 

(2019-2020-

as tanévben 

ingyenes, 

mivel EFOP 

3.4.3-as 

projekt 

keretében 

finanszírozot

t, ezt 

követően, 

60 000 Ft a 

részvételi díj)

30 óra
10 hónap, havonta 1 

alkalom, alkalmanként 3 óra

Balassagyarmat, Nógrád 

megye, Budapest

2019. 

szeptember 

20., 2020. 

szeptember, 

2021. 

szeptember

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

54. S- 05-016 /2019 25

Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége

1093 Budapest
Lónyay u. 

17. 1/1

efoesz@

efoesz.hu
1/411-1356

Bajza Laura 

Györgyi
1/411-1356

bajza.laur

a@efoes

z.hu

A támogatott döntéshozatalhoz szükséges 

szakmai kompetenciák fejlesztő tréningje

Segítő szakemberek felkészítése klienseik 

életminőségének javítása érdekében.
40 000 Ft 30 óra

5 alkalom, alkalmanként 6 

óra
Budapest, országos

2019. 

szeptember, 

október

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

55. S- 05-017 /2019 30
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Szexualitással kapcsolatos konfliktusok 

kezelése fogyatékos felnőttek intézményi 

ellátása során

A tréning célja a fogyatékos felnőttek 

szexuális viselkedésével kapcsolatos 

kérdések, konfliktusok megértése, 

kezelése.

35 000 Ft 30 óra 3 egymást követő nap Budapest, országos
2019. 

október 15.

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

56. S- 05-018 /2019 35
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

A gondozástól a támogatásig

A résztvevők váljanak képessé a segített 

személyt önállóságuk megélésében, és 

személyiségük kibontakoztatásában 

támogatni.

60 000 Ft 60 óra

3 blokk, alkalmanként 2 

nap, napi 10 órában 

kéthetente

Budapest, országos
2019. 

november 6.

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

57. S- 05-019 /2019 30
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 

Drogambulancia Alapítvány
1095 Budapest

Gát u. 25. 

1/8

info@kek

pont.hu
1/215-7833

Lencse 

Menyhért
70/607-4969

lencsemr

@gmail.c

om

Az Addikció Súlyossági Interjú (ASI) 

felvételének elsajátítása tréning formában

Az alkohol és drog problémákkal 

küszködők állapotfelmérését célzó félig 

strukturált interjú (ASI) felvételéhez 

szükséges elméleti és gyakorlati készségek 

átadása abból a célból, hogy a tréningen 

részt vettek alkalmassá váljanak az ASI 

önálló felvételére, használatára.

25 000 Ft 30 óra

2x7 óra két egymást követő 

napon, majd 1x10 óra és 

1x6 óra

Budapest

igény 

szerint, 

közzétételt 

követően

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb, 

éspedig: szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű 

szolgáltatás, addiktológiai gondozó, drogambulancia

2022. június 

30.

58. S- 11-020 /2019 35
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély 

Szociális Közalapítványa
5000 Szolnok

Kossuth L. 

u. 2.

eselyfk@t

-online.hu
56/515-250 Kiss Mária 56/515-250

kiss.mart

a@eselyf

k.hu

Csoportos szupervízió a szociális alap- és 

szakellátásban dolgozók részére

A szupervízió, mint lélektani munkaforma 

célja a személyes-, szakmai- és szervezeti 

kompetencia és hatékonyság növelése, 

továbbá a mentális egészség megőrzése és 

a munkahelyi kiégés megelőzése.

35 000 Ft 28 óra
7 alkalom, alkalmanként 4 

óra

Bács-Kiskun megye, Békés 

megye, Borsod- Abaúj- 

Zemplén megye, Csongrád 

megye, Hajdú- Bihar 

megye, Heves megye, Jász- 

Nagykun- Szolnok megye, 

Nógrád megye, Pest megye, 

Szabolcs- szatmár- Bereg 

megye, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

59. S- 15-021 /2019 30 Gordon Kiadó Magyarország Kft. 8613
Balatonendré

d
Petőfi u. 8.

gordonkia

do@gmai

l.com

1/290-1181

Pusztainé 

Berényi 

Katalin

20/536-2500

gordonkia

do@gmai

l.com

Gyermeknevelők Gordon tréningje- 

megoldásközpontú, pozitív kommunikáció 

elmélete és gyakorlata

A/8875; 575-

227/2017

Hatékony kommunikációs módszerek 

gyermek- és felnőtt- problémák 

kezelésére; pozitív, támogató nevelői 

attitűd kialakítása.

38 000 Ft 30 óra
1 hónap alatt 4 alkalom, 

alkalmanként 7,5 óra

Budapest, Szeged, 

Szombathely, Csongrád 

megye, Heves megye, Jász-

Nagykun- Szolnok megye, 

Pest megye, Somogy 

megye, Vas megye, 

Veszprém megye, Zala 

megye, országos

2019. 

október, 

2019. 

november

családsegítés, gondozási központ,  gyermekjóléti szolgálat, 

bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

60. S- 16-022 /2019 25
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt.
4400 Nyíregyháza

Mártírok 

tere 9. 4/413

drkantor

@hu.inter.

net

45/500-292
Dr. Kántor 

Csaba Áron
30/239-0034

kantorcsa

baaron@t

-online.hu

A segítők személyiségének fejlesztése

A segítők szakmai önismereti, 

kommunikációs, konfliktuskezelési, 

probléma megoldó kompetenciájának 

fejlesztése.

30 000 Ft 30 óra
1 hónap alattt 3 alkalom, 

alkalmanként 10 óra
Nyíregyháza, országos

2019. 

szeptember, 

2019. 

december

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti 

szolgálat, családok átmeneti otthona

2022. június 

30.

mailto:titkarsag@nfszk.hu
mailto:titkarsag@nfszk.hu
mailto:titkarsag@nfszk.hu
mailto:bekefi.eva@nfszk.hu
mailto:bekefi.eva@nfszk.hu
mailto:bekefi.eva@nfszk.hu


61. S- 16-023 /2019 30
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt.
4400 Nyíregyháza

Mártírok 

tere 9. 4/413

drkantor

@hu.inter.

net

45/500-292
Dr. Kántor 

Csaba Áron
30/239-0034

kantorcsa

baaron@t

-online.hu

Vezetői hatékonyság javítása az integrált 

intézményekben

Vezetői, menedzseri kompetenciák 

elsajátítása, a szociális intézmények 

szervezésének, működtetésének javítása 

érdekében.

50 000 Ft 30 óra
1 hónap alattt 3 alkalom, 

alkalmanként 10 óra
Nyíregyháza, országos

2019. július, 

2019. 

november

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti 

szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona

2022. június 

30.

62. S- 16-024 /2019 30
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt.
4400 Nyíregyháza

Mártírok 

tere 9. 4/413

drkantor

@hu.inter.

net

45/500-292
Dr. Kántor 

Csaba Áron
30/239-0034

kantorcsa

baaron@t

-online.hu

A segítők kiégésének megelőzése, 

stresszkezelés

A résztvevők értékeit feltárva, stressz 

kezelő készségek elsajátításával járul 

hozzá mentális egészségük  megőrzéséhez.

30 000 Ft 30 óra
1 hónap alattt 3 alkalom, 

alkalmanként 10 óra
Nyíregyháza, országos

2019. 

szeptember, 

2019. 

december

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti 

szolgálat, családok átmeneti otthona

2022. június 

30.

63. T- 19-013 /2019 30 OKTKER- NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Jákli Sándor 88/421-080

sandor.ja

kli@oktke

r.hu

A kérdezéstechnika fejlesztése a szociális 

munkában

A résztvevők megismerik, begyakorolják a 

kérdezéstechnika különböző formáit és a 

konfliktuskezelés hatékony technikáit.

32 000 Ft 32 óra
1 hónap alattt 4 alkalom, 

alkalmanként 8 óra
Veszprém, országos

2019. július 

15.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

64. T- 19-014 /2019 50 OKTKER- NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Jákli Sándor 88/421-080

sandor.ja

kli@oktke

r.hu

A krízistanácsadás alapjai a szociális 

munkában

A résztvevők megismerik a 

krízistanácsadás alapterületeit és a 

hatékony krízis- segítségnyújtás 

alaptechnikáit.

32 000 Ft 30 óra
1 hónap alattt 4 alkalom, 

alkalmanként 8 óra
Veszprém, országos

2019. július 

15.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

65. T- 19-015 /2019 30 OKTKER- NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Jákli Sándor 88/421-080

sandor.ja

kli@oktke

r.hu

A kliensek leggyakrabban előforduló 

pszichés zavarai és a hozzájuk való 

viszonyulás a szociális segítő munkában

A hallgatók ismerjék meg a normalitás 

kritérumait, a személyiségfejlődés 

optimális menetét. Igazodjanak el a 

kórosnak tűnő szokatlan viselkedésformák 

között. Tudjanak különbséget tenni a 

normál és a kóros állapotok között, ennek 

megfelelően válasszák meg 

kommunikációjukat és a konfliktuskezelő 

stratégiáikat. Ismerjék fel a hatékony, 

szakszerű segítség szükségességét, 

valamint saját kompetencia- határaikat.

32 000 Ft 30 óra 1 hónapon belül 3 nap Veszprém, országos
2019. július 

15.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás,  helyettes szülő, 

családok átmeneti otthona, egyéb, éspedig: tanya- és falugondnoki 

szolgálat

2022. június 

30.

66. T- 19-016 /2019 32 OKTKER- NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Jákli Sándor 88/421-080

sandor.ja

kli@oktke

r.hu

Az emberi tényezők szerepe a 

gyermekekkel és a családokkal való 

munkában

A résztvevők mélyedjenek el a krízisban 

lévő családok körében megjelenő 

viselkedések hátterében. Tájékozódjanak a 

tüneteket produkáló gyermekek 

leggyakoribb pszichés zavarairól. 

Tudjanak meg többet a családon belüli 

erőszak formáiról és az erről árulkodó 

jelekről. Kapjanak infromációt a terápiás 

lehetőségekről, ezen belül saját 

kompetencia- határaikról.

32 000 Ft 30 óra
1 hónap alatt 3 vagy 4 

alkalom, igény szerint
Veszprém, országos

2019. július 

15.

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: tanya- és falugondnoki szolgálat

2022. június 

30.

67. T- 19-017 /2019 35 Főnix- Füred Bt. 8230 Balatonfüred
Déry T. u. 

14.

fonixfured

@gmail.c

om

87/482-533 Abány Klára 20/334-9140

fonixfured

@gmail.c

om

Emberközpontú idősgondozás

A részvevők tudják azonosítani az időskor 

élettani és pszichés változásait, az ezekből 

eredő nehézségeket.

Meg tudják különböztetni a 

gondozottjaiknak az alapszemélyiségükből 

eredő kóros viselkedésformáit az 

időskorban fellépő viselkedés-

változásoktól. Legyenek képesek fokozott 

empátiával fordulni az idősek 

szorongásaihoz, depressziós állapotaikhoz. 

Ismerjék fel a hozzátartozók valós 

motivációit a konfliktusos helyzetek 

megelőzése, illetve kezelése érdekében. 

Ismerjék fel a saját mentális állapotuk 

karbantartásának fontosságát.

29 000 Ft 30 óra
1 hónap alatt 3 alkalom, 

igény szerint
Budapest, országos

2019. 

szeptember

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: tanya- és falugondnoki szolgálat

2022. június 

30.

68. S- 03-025 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Csoportos szupervízió szociális-, 

gyermekvédelmi-, gyermekjóléti területen 

dolgozók, kisgyermeknevelők, 

nevelőszülők számára

A tanulási folyamat megélésével 

kialakuljon a perspektívaváltás képessége 

és fejlődjön az egyéni szakmai 

hatékonyság.

150 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

69. S- 03-026 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Differenciálás a bölcsődében

A továbbképzés célja a kisgyermeknevelők 

tudásbővítése a gyerekek közötti 

különbségek tudatos kezelése terén.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően
bölcsődei ellátás

2022. 

szeptember 

30.

70. S- 03-027 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Szenvedélybetegségek megelőzése képzés 

nevelőszülő és gyermekvédelmi 

szakemberek számára 

A résztvevők ismereteket szerezzenek a 

fiatalkori addikciós problémák 

felismeréséről, az aktív segítségnyújtásról.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

családsegítés, gondozási központ, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

71. S- 03-028 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Játékos fejlesztő technikák 

koragyermekkorban 

A továbbképzés célja a 0-3 éves korú 

gyerekekkel foglalkozó szakemberek 

módszertani tudásának bővítése.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, egyéb, éspedig: Biztos 

Kezdet Gyerekház

2022. 

szeptember 

30.

72. S- 03-029 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Kiégés elleni tréning szociális, 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti területen 

dolgozók, kisgyermeknevelők, 

nevelőszülők számára

A segítő-támogató foglalkozású 

szakemberek stressztűrő-képességének 

növelése, valamint a kiégés (burnout) 

elkerülése.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

73. S- 03-030 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Kommunikációs tréning a segítő 

szakmában dolgozók számára

A személyes gondoskodást végzők 

kommunikációs kulcskompetenciáinak 

fejlesztése, kiemelten az együttműködés 

területén.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

74. S- 03-031 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Konfliktuskezelés a munkahelyen (a segítő 

- személyes gondoskodást folytató 

szakemberek számára)

A hétköznapi munka során kialakulható 

konfliktushelyzetek feltárása, elemzése, a 

megoldási lehetőségeinek bemutatása.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

75. S- 03-032 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Környezettudatosság a bölcsődében

A továbbképzés célja a kisgyermeknevelők 

környezettudatos szemléletének formálása 

és módszertanának bővítése.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően
bölcsődei ellátás

2022. 

szeptember 

30.

76. S- 03-033 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Kulcs egymáshoz - asszertivitás-fejlesztő 

tréning a segítő szakmában dolgozók 

számára

A résztvevő a konfliktusok hatékony, 

önérvényesítő megoldására törekedjen 

úgy, hogy közben mások igényét is 

figyelembe veszi.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

77. S- 03-034 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Élethosszig tartó tanulást és digitális 

megújulást támogató tréning a segítő 

szakmában dolgozók számára

A résztvevők ismerjék fel az élethosszig 

tartó tanulás fontosságát, ezáltal a digitális 

világban való megújulás jelentőségét.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.



78. S- 03-035 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Önismeret a segítő szakmában

A segítő foglalkozású szakemberek 

önismeretének fejlesztése, valamint 

alapvető tulajdonságaik megismerése és 

elfogadása.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

79. S- 03-036 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

A dramatikus technika, mint a 

képességfejlesztés eszköze a szociális és 

gyermekvédelmi intézményekben, nevelő 

családokban

Ismerjék meg a dramatikus technika 

módszerét, melyeket alkalmazni tudnak, 

ezáltal változzon szemléletük, nőjön 

kreativitásuk.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

80. S- 03-037 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Vezetői hatékonyság integrált 

intézményekben

A képzés célja vezetői hatékonyság 

növelése az integrált intézmények 

eredményesebb működéséért.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

81. S- 03-038 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Szakmaközi együttműködés lehetőségei a 

humán szakterületen dolgozók számára

A segítő szakterületeken dolgozók 

hatékony együttműködéséhez szükséges 

ismeretek átadása, kompetenciáinak 

fejlesztése. 

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

82. S- 03-039 /2019 30 pont
Consilium-Tender Oktatási Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft.
5700 Gyula

Harruckern 

tér 3. II/10.

info@con

silium-

tender.hu

30/622-2383
Dürgőné 

Varga Tímea
30/622-2383

info@con

silium-

tender.hu

Segíthetek? - önkéntesség a szociális és 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti területen

A szociális és gyermekvédelmi, 

gyermekjóléti területen dolgozók önkéntes 

munkára és mentorálására való 

felkészítése.

100 000 Ft 30 óra

1 hónap alatt kétszer 2 nap, 

napi 7 ill. 8 óra vagy 

tömbösített formában 3 

nap, napi 10 óra 

Békés megye, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

83. T- 05-018 /2019 32 pont Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt. 1182 Budapest
Kétújfalu u. 

159/A

banyai.sa

ndor@kal

andokesal

mok.hu

30/982-3322
Bányai 

Sándor
30/982-3322

banyai.sa

ndor@kal

andokesal

mok.hu

Élménypedagógia – hatékony szociális 

kompetenciafejlesztés formális, nem 

formális és informális tanulási helyzetekben

9/81/2018

A tapasztalati tanulás hatékonyságának és 

hatékony módszereinek megismertetése, 

játékok, helyzetgyakorlatok, 

problémamegoldó tevékenységek 

megismertetése

26 900 Ft 30 óra 3 egymást követő nap
Budapest, Szeged, 

Csongrád megye, országos

közzétételt 

követően, 

2019.október 

 11-13., 

2019. 

december 6-

8.

gyermekjóléti szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: pedagógusok

2022. 

szeptember 

30.

84. T- 05-019 /2019 45 pont Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1221 Budapest
Kossuth 

Lajos u. 64.

segelysze

rvezet@s

egelyszer

vezet.hu

30/749-2270
Rácsok 

Balázs
30/749-2270

racsok.ba

lazs@seg

elyszerve

zet.hu

A bántalmazott útja és szükségletei az 

ellátórendszerben

Szociális szakemberek számára nyújt 

ismereteket és kompetenciafejlesztést, a 

kapcsolati erőszak áldozatainak 

hatékonyabb és komplex segítése 

érdekében

ingyenes 30 óra 3 egymást követő nap
Kastélyosdombó, Budapest, 

Somogy megye, országos

közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

85. T- 05-020 /2019 30 pont
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Autizmus-specifikus egészségnevelés 

curriculum alkalmazása
23/45/2015

A képzés célja az autizmussal élő 

személyek egészségközpontú ellátásának 

komplex megismerése és gyakorlati 

alkalmazása

60 000 Ft 30 óra
2 x 2 nap vagy 1 x 4 nap, 6-

8 óra naponta
Budapest, országos

2019. IV. 

negyedév

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye,  gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, fogytékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, nevelőszülői 

hálózat, javítóintézet

2022. 

szeptember 

30.

86. T- 05-021 /2019 50 pont
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Fogyatékosságügyi tanácsadók felkészítése 

az egyenlőesélyű hozzáférés előmozdítására

Felkészítés a fogyatékosságügyi tanácsadó 

munkakör ellátáshoz és az egyenlőesélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges alap- 

és speciális ismeretek, báziskészségek 

elsajátítására.

105 000 Ft 110 óra

10 hét, heti 2 nap ( hetente 

1 kontakt alkalom 7 óra és 

1 nem kontakt alkalom 4 

óra )

Budapest, országos
2019. IV. 

negyedév

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona,pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, egyéb, éspedig: 

CSGYJK, CSGYJSZ

2022. 

szeptember 

30.

87. T- 05-022 /2019 45 pont Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1221 Budapest
Kossuth 

Lajos u. 64.

segelysze

rvezet@s

egelyszer

vezet.hu

30/749-2270
Rácsok 

Balázs
30/749-2270

racsok.ba

lazs@seg

elyszerve

zet.hu

JÁTÉK HATÁROKKAL- Közösségekben 

a szerencsejáték függőségről

A Játék határokkal program szociális 

szakemberek számára nyújt ismereteket a 

szerencsejáték- függőség kezelésére és 

megelőzésére komplex módon; a 

prevención, az integráción és a 

disszemináción keresztül.

ingyenes 30 óra 3 egymást követő nap
Kastélyosdombó, Budapest, 

Somogy megye, országos

közzétételt 

követően

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

88. T- 05-026 /2019 50 pont
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

nagy.zsuz

sa@nszi.

hu

30/486-0986
Nagy 

Zsuzsa Anita
30/486-0986

nagy.zsuz

sa@nszi.

hu

Bevezetés a tereptanári ismeretekbe
A szociális képzések szamai gyakorlatát 

segítő tereptanári ismeretek átadása.
65 000 Ft 60 óra

2 hónap, havonta 4 nap, 

napi 8 óra
Budapest

2019. 

október
egyéb, éspedig: terepintézmények szakemberei

2022. 

szeptember 

30.

89. S- 05-040 /2019 35 pont

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok 

Országos Szakmai Szövetsége 

(MAKAMOSZ)

1095 Budapest
Soroksári út 

38- 40.

makamos

z@maka

mosz.hu

30/963-8717
Köves 

Zsuzsanna 
30/963-8717

koveszsu

zsa@gm

ail.com

Gyermekközpontú közvetítés

A tréning felkészít a mediáció 

módszerének általános alkalmazására és 

speciálisan a kapcsolattartási ügyekre.

90 000 Ft 60 óra

3, egyenként 2 napos 

blokkból álló képzés, 

heti/kétheti 

rendszerességgel, 5 óra 

szupervízió, 5 óra 

hospitálás, 5 óra szupervízió

Budapest, országos
közzétételt 

követően

családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, gondozási központ, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

90. S- 05-041 /2019 30 pont

Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége

1093 Budapest
Lónyay utca 

17. I/1

efoesz@

efoesz.hu
1/411-1356

Bajza Laura 

Györgyi
1/411-1356

bajza.laur

a@efoes

z.hu

Könnyen érthető kommunikáció módszerei 

szociális szakemberek számára

A képzés célja, hogy a résztvevők 

ismerjék a könnyen érthető kommunikáció 

fogalmát, jogszabályi hátterét és 

módszereit, a gyakorlatban alkalmazni 

tudják a tanfolyamon szerzett ismereteket 

és megismerjék a komplex 

akadálymentesítés fogalmát, ezen belül is 

az infokommunikációs akadálymentesítés 

eszközeit.

35 000 Ft 30 óra
21 elmélet és 9 gyakorlat ( 

2 x 7 óra és 2 x 8 óra )
Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

2020. I. 

negyedév

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye,időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, családok átmeneti otthona, egyéb, éspedig: támogató 

szolgálat

2022. 

szeptember 

30.

91. S- 05-042 /2019 30 pont Menhely Alapítvány 1082 Budapest
Vajdahunyad 

 u. 3.

dudas.kris

ztian@me

nhely.hu

70/246-1962
Popovics 

Judit
20/270-7813

popovics.

judit@me

nhely.hu

Esetfeldolgozás Bálint-csoport módszerrel

A hivatás hatékonyabb gyakorlása, kiégés 

megelőzése, szakmai személyiség 

fejlesztése, megőrizzék magukat embernek.

22 500 

Ft/év, azaz 

összesen 67 

500 Ft 3 év 

alatt

18 óra/év, 

összesen 54 

óra 3 év alatt

2019. október 1-től 2022. 

szeptember 30-ig minden 

hónap 3. keddjén 10.30-tól 

2 óra ( kivéve július, 

augusztus és szeptember )

Budapest, Pest megye
2019. 

október 15.

hajléktalanok otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, nappali melegedő,  hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb, éspedig: utcai 

gondozószolgálatok, a hajléktalan emberek számára fenntartott 

egészségügyi centrumok lábadozói, krízisszállók, egyéb lábadozók

2022. 

szeptember 

30.

92. S- 05-046 /2019 30 pont
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Team coaching
A szakmai kompetencia megtapasztalása 

és tudatosítása.
ingyenes 25 óra 5 alkalom, havonta országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

93. S- 05-047 /2019 35 pont
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Eszköztelenség?!

 A súlyosan terhelt személyiségállapotú 

gyermekek gondozás-nevelési 

lehetőségeinek beazonosítása. Mi az, amit 

a gondozási hely (nevelőszülő, 

nevelőszülői tanácsadó, gyermekfelügyelő, 

nevelő) meg tud tenni és mi az, amit nem.

ingyenes 25 óra 5 alkalom, havonta országos
közzétételt 

követően
nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon

2022. 

szeptember 

30.

94. S- 05-049 /2019 35 pont
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

A gyámi felelősség

A gyermekvédelmi gyám felelősségének 

beazonosítása. A vélt és valós 

elvárásokból, valamint kompetenciákból 

kiindulva. Esetmegbeszélés, mint módszer 

alkalmazásával.

ingyenes 25 óra
5 alkalom, havonta, 

alkalmanként 5 óra
országos

közzétételt 

követően
területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

95. B- 05-001 /2019 12 pont
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 

Kiadó Kft.
1116 Budapest

Temesvár u. 

20. I. ép. I. 

em. 2.

raabe@ra

abe.hu
1/320-0750 Király Ágnes

1/320-

0750/110

kiraly.agn

es@raab

eklett.hu

DEMENCIATUDATOSSÁG- szociális 

szakemberek támogatása

A szociális területen dolgozók számára jól 

alkalmazható tudáskészlet nyújtása a 

demenciák szűréséről, ellátásáról, 

gondozásáról.

25 000 Ft 10 óra

1 alkalom 6 kontaktóra + 4 

óra on-line foglalkozás 4 

nap alatt vagy 2 alkalom, 

alkalmanként 3 kontaktóra 

+  4 óra on-line foglalkozás 

4 nap

Budapest, országos
2019. 

október 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, egyéb, 

éspedig: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, támogatott 

lakhatás, szenvedélybetegek lakóotthona

2022. 

szeptember 

30.

96. T- 06-023 /2019 35 pont ÁGOTA Alapítvány 6723 Szeged
Csongor tér 

8.

mm@ago

taalapitva

ny.hu

30/670-9226
Pálinkó 

Krisztina 
30/959-1135

krisztinap

alinko@g

mail.com

Drogprevenciós tanfolyam KÁSZPEM® 

Módszerrel

Elméleti ismeretek és gyakorlati tudás 

átadása a veszélyeztetett, ill. családból 

kiemelt gyermekek drogprevenciójáról.

60 000 Ft 30 óra
1 nap 8 óra vagy heti 2-3 

nap vagy heti 5 nap
országos

közzétételt 

követően

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

97. S- 06-043 /2019 35 pont ÁGOTA Alapítvány 6723 Szeged
Csongor tér 

8.

mm@ago

taalapitva

ny.hu

30/670-9226
Pálinkó 

Krisztina 
30/959-1135

krisztinap

alinko@g

mail.com

Kiégésprevenciós tréning KÁSZPEM® 

Módszerrel

A képzés a KÁSZPEM® adta 

eszközökkel segíti a szociális és 

gyermekvédelmi területen dolgozók 

kiégésének megelőzését.

50 000 Ft 28 óra

heti 1 nap, napi 7 óra vagy 

heti 2- 2 nap vagy heti 4 

nap

országos
közzétételt 

követően

egyéb, éspedig:  Szociális vagy gyermekvédelmi területen dolgozó 

szakemberek ellátási formák és munkaköri megkötés nélkül

2022. 

szeptember 

30.
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98. S- 06-044 /2019 35 pont ÁGOTA Alapítvány 6723 Szeged
Csongor tér 

8.

mm@ago

taalapitva

ny.hu

30/670-9226
Pálinkó 

Krisztina 
30/959-1135

krisztinap

alinko@g

mail.com

Komplex személyiségfejlesztő tréning 

KÁSZPEM® Módszerrel

A képzés komplexen, a KÁSZPEM® adta 

eszközökkel segíti a résztvevők 

személyiségfejlődését, és ad ízelítőt a 

Módszerből.

60 000 Ft 35 óra

heti 1 nap, napi 7 óra vagy 

heti 2- 3 nap vagy heti 5 

nap

országos
közzétételt 

követően

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

99. S- 14-045 /2019 30 pont
Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert 

Idősek Otthona
2373 Dabas Zárda köz 6.

zardakert

@szerete

tszolgalat.

hu

29/367-299 Kocsis Edina 20/312-0872

kocsis.edi

na@szer

etetszolg

alat.hu

Személyközpontú tréning demenciával élő 

személyek ellátását végző szakemberek 

számára

A szakdolgozók megerősítése a 

demenciával élők gondozása során fellépő 

kihívások kezelésében.

30 000 Ft 30 óra 3 egymást követő nap
Dabas, Pest megye, 

országos

2019. 

október, 

2020. 

május, 

2020. 

október, 

igény szerint

házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek klubja, gondozási 

központ, időskorúak gondozóháza

2022. 

szeptember 

30.

100. T- 15-024 /2019 32 pont Gordon Kiadó Magyarország Kft. 8613
Balatonendré

d
Petőfi u. 8.

gordonkia

do@gmai

l.com

1/290-1181 

 20/326-7743

Koppány 

Ivett
20/269-4006

ivett.kopp

any@gm

ail.com

Szülőcsoportos beszélgetés tervezése és 

vezetése a Gordon módszer alkalmazásával

Szakmai és kommunikációs kompetenciák 

erősítése a szülőcsoportos beszélgetések 

tematizálásában és vezetésében.

42 000 Ft 42 óra 6 x 7 óra

Budapest, Csongrád megye, 

Heves megye, Jász-

Nagykun-Szolnok megye, 

Pest megye, Vas megye, 

országos

2019. 

október, 

2019. 

november, 

2020. január

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat

2022. 

szeptember 

30.

101. T- 18-025 /2019 30 pont
Human Profess Közhasznú Nonprofit 

Kft.
9784 Rádóckölked Fő u. 144/B

kontakt@

humanpro

fess.hu

70/639-2242
Magyar 

Mariann
70/639-2242

mariann.

magyar@

humanpro

fess.hu

Drogprevenciós továbbképzés

Rendszerezett elméleti ismeretek nyújtása, 

mely segíti a mindennapi drogprevenciós 

munka hatékonyságát, eredményességét.

72 000 Ft 31 óra
5 alkalom, alkalmanként 6 

óra, utolsó alkalom 7 óra

Baranya megye, Bács-

Kiskun megye, Budapest, 

Fejér megye, Győr-Moson-

Sopron megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-

Szolnok megye, Komárom-

Esztergom megye, Pest 

megye, Somogy megye, 

Tolna megye, Vas megye, 

Veszprém megye, Zala 

megye, országos

közzétételt 

követően

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

102. S- 05-060 /2019 32
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Nevelőszülői szakma önmeghatározása

A cél a reális nevelőszülői szakmai énkép 

kialakításának elősegítése, az 

együttműködés által keretezett 

nevelőszülői szakmai kompetenciák 

egyértelműsítése.Az esetmegbeszélők 

alkalmával a résztvevők tematikusan 

áttekintik (eseteken keresztül) a gyermek 

bekerülésétől a hazagondozásig vagy 

felnőtté válásáig tartó folyamatot.

ingyenes 25 óra
5 alkalom, 2 vagy 3 havi 

rendszerességgel
országos

közzétételt 

követően
nevelőszülői hálózat

2022. 

december 

31.

103. S- 05-061 /2019 32
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

A gyermek sorsrendezéséhez kapcsolódó 

szakszolgáltatási feladatok

Az esetmegbeszélők alkalmával a 

résztvevők tematikusan áttekintik 

(eseteken keresztül) a gyermek 

bekerülésétől a hazagondozásig vagy 

felnőtté válásáig tartó folyamatot. Az 

eseteket és azok tanulságait 

esetleírásokban rögzítik, különös 

tekintettel a közreadhatóság szempontjaira.

ingyenes 25 óra
5 alkalom, 2 vagy 3 havi 

rendszerességgel
országos

közzétételt 

követően
területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

104. S- 05-062 /2019 32
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Gondozás-nevelési folyamat a nevelőszülői 

ellátásban

Az esetmegbeszélők alkalmával a 

résztvevők tematikusan áttekintik 

(eseteken keresztül) a gyermek 

bekerülésétől a hazagondozásig vagy 

felnőtté válásáig tartó folyamatot. Az 

eseteket és azok tanulságait 

esetleírásokban rögzítik, különös 

tekintettel a közreadhatóság szempontjaira.

ingyenes 25 óra
5 alkalom, 2 vagy 3 havi 

rendszerességgel
országos

közzétételt 

követően
nevelőszülői hálózat

2022. 

december 

31.

105. S- 05-063 /2019 32
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Gondozás-nevelési folyamat a lakás- és 

gyermekotthonokban

Az esetmegbeszélők alkalmával a 

résztvevők tematikusan áttekintik 

(eseteken keresztül) a gyermek 

bekerülésétől a hazagondozásig vagy 

felnőtté válásáig tartó folyamatot. Az 

eseteket és azok tanulságait 

esetleírásokban rögzítik, különös 

tekintettel a közreadhatóság szempontjaira.

ingyenes 25 óra
5 alkalom, 2 vagy 3 havi 

rendszerességgel
országos

közzétételt 

követően
javítóintézet, gyermekotthon

2022. 

december 

31.

106. T- 05-027 /2019 35 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

"Sajátos gondozást igénylő személyek 

megértésének, ellátásának mentalhigiénés 

megközelítése"

Olyan átfogó, mentalhigiénés viszonyulást 

segítő ismeret közvetítése, aminek 

segítségével a résztvevő ráláthat a sajátos 

nevelést igénylő gondozottak lelki 

állapotára, szükségleteire. A kapott 

ismerettartalommal jobban megérthetik a 

sajátos szükséglet mibenlétét, s 

megtalálhatják a megfelelő megközelítési 

módot.

20 000 Ft 30 óra
egy hónap alatt 5 alkalom, 

alkalmanként 6 óra
Miskolc, országos

közzétételt 

követően

egyéb, éspedig: valamennyi sajátos gondozást igénylő ellátás 

területe

2022. 

december 

31.

107. T- 05-029 /2019 40
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/412-9742

Galambos 

Pál
30/091-6773

galambos

.pal@szg

yf.gov.hu

Krízishelyzetek megelőzése, ill. kezelése a 

pszichiátriai és fogyatékkal élő személyeket 

ellátó intézményekben

Szociális- ápoló munkakörben dolgozó 

szakemberek felkészítése a rendkívüli 

helyzetek megoldására.

ingyenes 40 óra
5 alkalom, alkalmanként 8 

óra
Budapest, országos 2020. január

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona

2022. 

december 

31.

108. T- 05-033 /2019 35
SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványa
1095 Budapest

Boráros tér 

4. 4.lh. 4 

em. I/7.

kepzes@

sos.hu
1/301-3160

Nagy-Agócs 

Andrea
20/417-1129

kepzes@

sos.hu

Gyermekvédelmi szakemberek 

gyermekjogi képzése

Biztosítani a gyermekvédelemben 

dolgozók számára, hogy a gyermeki 

jogokat a mindennapi munkájuk részévé 

tegyék.

50 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra
Budapest, Kecskemét, 

Kőszeg, országos

2020. 

március, 

2020. 

június, 

2020. 

október

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet,  gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

december 

31.

109. T- 05-034 /2019 40
SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványa
1095 Budapest

Boráros tér 

4. 4.lh. 4 

em. I/7.

kepzes@

sos.hu
1/301-3160

Nagy-Agócs 

Andrea
20/417-1129

kepzes@

sos.hu

Traumatudatos nevelés a 

gyermekvédelemben

Szakemberek felkészítése a traumát átélt 

gyerekek segítésére és az 

újratraumatizáció elkerülésére.

50 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra
Kecskemét, Kőszeg, 

Budapest, országos

2020. 

február, 

2020. 

május, 

2020. 

szeptember

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet,  gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

december 

31.

110. T- 05-035 /2019 32
„Kézenfogva" Összefogás a 

Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Fogyatékos személyek szociális 

segítésének új útjai

Széles körű, gyakorlat orientált, korszerű 

ismeretek átadása a fogyatékos 

személyekkel összefüggésben.

25 000 Ft 33 óra másfél hónap alatt, 4 nap Budapest, országos 2020.04.28

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti 

szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon

2022. 

december 

31.

111. T- 05-036 /2019 50
„Kézenfogva" Összefogás a 

Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Súlyosan- halmozottan fogyatékos 

emberek életének kísérése

A súlyosan- halmozottan fogyatékos 

gyermekek és felnőttek gondozásának, 

nevelésének, fejlesztésének és 

támogtásának komplex gyógypedagógiai 

megközelítése és gyakorlata a szociális 

ellátórendszerben.

49 000 Ft 60 óra 3 hónap alatt, 3x3 nap Budapest, országos
2020. 

március 10.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok 

otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: támogató 

szolgálat

2022. 

december 

31.

112. T- 05-037 /2019 32
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@c

sagyi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@c

sagyi.hu

A gyermekbántalmazás kezelése és 

megelőzése

A résztvevőkkel megismertetni a 

bántalmazás formáit, tüneteit, hatásait az 

áldozattá vált gyerekekre.

60 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra Budapest, országos

2020. 

május, 

2020. 

november

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

113. T- 05-038 /2019 25
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@c

sagyi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@c

sagyi.hu

Facilitátor képzés – a jóvátételi eljárás 

levezetése

A résztvevőkkel megismertetni a 

helyreállító szemléletű konfliktuskezelés 

filozófiáját, eszköztárát, módszereit.

65 000 Ft 30 óra

3x8 óra képzés és 1x6 óra 

konzultáció (3+1 képzési 

nap)

Budapest, országos

2020. 

április, 

2020. 

november

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

december 

31.

114. S- 05-056 /2019 32
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@c

sagyi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@c

sagyi.hu
Közvetítői képzés

A résztvevőkkel megismertetni az 

alternatív vitarendezés családjába tartozó 

mediáció filozófiáját és módszereit.

120 000 Ft 60 óra 6 nap, napi 10 óra Budapest, országos

2020. 

március, 

2020. 

június, 

2020. 

október

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

december 

31.

115. S- 05-057 /2019 32
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@c

sagyi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@c

sagyi.hu

Prevenciós program a gyermekek szexuális 

zaklatásának megelőzésére, kezelésére

A képzés célja, hogy a résztvevőkkel 

megismertessük a szexuális 

bántalmazás/kizsákmányolás formáit, 

tüneteit, hatásait az áldozattá vált 

gyerekekre és elsajátítsanak egy speciális 

multimédiás prevenciós technikát.

60 000 Ft 30 óra
3 alkalom, alkalmanként 10 

óra
Budapest, országos

2020. 

június, 

2020. 

december

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

116. S- 05-055 /2019 25
„Kézenfogva" Összefogás a 

Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

Tematikus esetmegbeszélő csoport 

szakemberek számára

Esetmegbeszélés fogyatékos személyeket 

segítő szakembereknek szakmai kérdéseik, 

nehézségeik feldolgozása érdekében.

35 000 Ft 30 óra
2-3 hetente, összesen 6 

alkalom, alkalmanként 5 óra
Budapest, országos

2020. 

március 10.

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: támogató szolgálat, támogatott lakhatás

2022. 

december 

31.

117. S- 05-050 /2019 25 Molnár Renáta 1013 Budapest
Attila út 41. 

I/1.

renata@c

or-way.hu
30/687-9203

Molnár 

Renáta
30/687-9203

renata@c

or-way.hu

Kiégett lépések újraszínezése a Cor-Way® 

módszer alapján

A testi- lelki- mentális egészség fejlesztése, 

a belső erőforrásaim kibontakoztatása 

élményalapú mozgásos módszerrel.

34 000 Ft 30 óra 3 nap Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

118. S- 05-051 /2019 25 Önkéntes Központ Alapítvány 1137 Budapest
Katona 

József u. 39.

kepzes@

onkentes.

hu

1/225-0710 Nagy Brigitta 20/357-9700

nagy.brigi

tta@onke

ntes.hu

Készségfejlestés önkéntesek menedzselése 

céljából

Menedzsment készségek fejlesztése 

önkéntesek bevonására és hosszú távú 

önkéntes programok működtetésére.

40 000 Ft 25 óra

2+1 nap, 1.nap 9 óra, 2.-

3.nap 8 óra, 2 nap egymás 

után, 3.nap 14 napon belül

Budapest, Fejér megye, 

Hajdú-Bihar megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

119. S- 05-052 /2019 25
Pannon Kincstár Oktatási és 

Szolgáltató Kft.
1056 Budapest Váci u. 47.

info@pan

nonkincst

ar.hu

1/577-8311
Csányi 

Miklós
1/577-8316

csanyi.mi

klos@pan

nonkincst

ar.hu

Óvodai- iskolai szociális munka a 

gyakorlatban

Ismeretek, eszközök, módszerek, 

beazonosítása és gyakorlati alkalmazásuk 

az óvodai- iskolai szociális segítés során. 

(Miért, Mit, Hogyan, Mikor, Hol, Kikkel?)

40 500 Ft 32 óra 2x2 nap vagy 4x1 nap Budapest, országos

2020. 

március, 

2020.április

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, egyéb, éspedig: óvodai- 

iskolai szociális segítés

2022. 

december 

31.

120. S- 05-058 /2019 25 Vakok Állami Intézete 1146 Budapest
Hermina út 

21.

titkarsag

@vakokin

tezete.hu

1/872-9590
Katona 

Eszter
20/379-4722

katona.es

zter@vak

okintezet

e.hu

Hatékony konfliktuskezelés a fogyatékos 

személyeknek nyújtott szolgáltatás során

A tréning célja, hogy a fogyatékos 

személyeket segítő képes legyen a 

konfliktusokat értelmezni és adekvátan 

kezelni.

ingyenes 25 óra

3 nap, hetente vagy 

kéthetente 1-1 nap (9-8-8 

óra bontásban)

Budapest
2020. 

február

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási központ, 

fogyatékosok nappali intézménye,  pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, egyéb, éspedig: támogatott 

lakhatás

2022. 

december 

31.

121. S- 05-059 /2019 25
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 

Egyesület
1071 Budapest

Dembinszky 

u. 30. fszt. 1.

info@nan

e.hu
30/248-5841

Mészáros 

Gréta
30/249-9397

meszaros

.greta@n

ane.hu

Segítő munka párkapcsolati erőszak 

áldozataival és gyerekeikkel

Felkészíteni a segítőket az erőszaknak 

kitett felnőttek és gyerekek támogatására, 

megerősítésére.

25 000 Ft 30 óra
3 nap, napi 10 óra, vagy 4 

nap, napi 7,5 óra

Dunaújváros, Budapest, 

országos

2020. 

április, 

2020. 

szeptember

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, hajléktalanok 

otthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

2022. 

december 

31.

122. E- 05-001 /2019 16
e-LEARNING Távoktatási és 

Felnőttképző Kft.
1105 Budapest Mádi u. 17.

memu@d

omino-

mail.hu

70/676-9288
Miklósi 

Erzsébet
30/969-6756

mizsebet

@gmail.c

om

A nevelőszülő, mint elsődleges, családot 

helyettesítő gondozási hely a 

gyermekvédelemben

A képzés lehetőséget nyújt a 

gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberek, nevelőszülők számára a 

törvényi változásokkal összefüggő 

gyakorlati tapasztalatok elemzésére, 

tendenciák értelmezésére, "jó gyakorlatok" 

megismerésére.

12 000 Ft 40 óra
bejelentkezéstől számított 

90 nap
nem releváns

2020. 

január, 

igény szerint

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

2022. 

december 

31.

123. E- 05-002 /2019 16
e-LEARNING Távoktatási és 

Felnőttképző Kft.
1105 Budapest Mádi u. 17.

memu@d

omino-

mail.hu

70/676-9288
Miklósi 

Erzsébet
30/969-6756

mizsebet

@gmail.c

om

A gyermkvédelmi szakszolgáltatás feladatai 

a jogszabályi változások tükrében

A továbbképzés lehetőségeket kínál a 

gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 

számára a törvényi változások követésére, 

a "jó gyakorlatok" megismerésére, szakmai 

tapasztalatok átadására.

12 000 Ft 40 óra
bejelentkezéstől számított 

90 nap
nem releváns

2020. 

január, 

igény szerint

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

2022. 

december 

31.

124. E- 05-005 /2019 16
Semmelweis Egyetem, EKK 

Mentálhigiéné Intézet 
1089 Budapest

Nagyvárad 

tér 4.

info.ment

al@public

.semmelw

eis-

univ.hu

1/459-

1500/56538

Tróbert 

Anett Mária
30/789-7998

trobert.an

ett@publi

c.semmel

weis-

univ.hu

Az innováció szerepe az aktív idősödésben 

és a gondozásban

A prevenciós és innovációs szemlélet 

elsajátítása az aktív idősödés és gondozás 

területén.

9 500 Ft 40 óra
bejelentkezéstől számított 3 

hónap
nem releváns

2020. január 

2.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, idősek 

klubja, gondozási központ, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

2022. 

december 

31.
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125. T- 07-032 /2019 45 Otthon a Terápiában Alapítvány 2465 Ráckeresztúr
Rákóczi F. 

u. 45.

kepzes@

kimm.hu
30/591-2990

Majer 

Tiborné
30/678-3186

kepzes@

kimm.hu

PORTAGE- kanadai gyökerű fejlesztő 

életprogram- terápiás közösségek, 

lakóotthonok, rehabilitációs otthonok, 

kollégiumok, stb. lakói számára

Képessé tenni a kompetenciafejlesztő 

eszközök, pozitív kortárshatás 

használatára, bizalmi légkör kialakítására.

60 000 Ft 56 óra
5 nap (50 óra) + 1 

szupervíziós map
Kaskantyú, országos

2020. január 

15., 2020. 

február

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, gondozási 

központ, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb éspedig: lakóotthonok, 

támogatott lakhatás, kollégiumok

2022. 

december 

31.

126. S- 07-053 /2019 25
Professio Nova Felnőttképzési 

Szolgáltató Bt.
8000

Székesfehérv

ár

Mártírok 

útja 5. II.em.

professio

nova@g

mail.com

20/346-7386

Molnárné 

Gábor 

Zsuzsanna

20/346-7386

professio

nova@g

mail.com

Konfliktuskezelés a szociális 

intézményekben

9/226/2018, 

D/4018/2018

A továbbképzés a konstruktív 

konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen 

ismeretek, módszerek és ezen keresztül 

képességek alapjainak megteremtését, 

jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza 

meg. Cél, hogy a résztvevők fejlesszék 

kommunikációs és problémamegoldó 

képességüket, kreativitásukat, hatékonnyá 

és minden fél számára kielégítővé tegyék 

döntéshozó megbeszéléseiket. Gyakorlati 

tevékenységeken keresztül 

megismerhessék azokat a módszereket, 

technikákat, amelyek hozzájárulnak a 

demokratikus intézményi működéshez.

40 000 Ft 30 óra
2+1 nap vagy 3 egymást 

követő nap, napi 10 órában
Csongrád megye, országos

közzétételt 

követően

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális ellátásban részesülőkkel 

foglalkozó- intézmény, dolgozó

2022. 

december 

31.

127. S- 07-054 /2019 25
Professio Nova Felnőttképzési 

Szolgáltató Bt.
8000

Székesfehérv

ár

Mártírok 

útja 5. II.em.

professio

nova@g

mail.com

20/346-7386

Molnárné 

Gábor 

Zsuzsanna

20/346-7386

professio

nova@g

mail.com

A lelki egészség megőrzése és fejlesztése 

az önismeret segítségével

575/53/2017, 

 

D/3617/2017

A továbbképzéscélja, hogy a résztvevők 

tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény- 

jellegű személyiségfejlesztés terén, és 

elsajátítsák a személyiség- lélektan 

alapismereteit, melynek segítségével 

árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek 

képesek megismerni és értékelni 

munkatársaik, gondozottjaik alapvető 

személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az 

önismereti tudatosság megőrzése, növelése 

mellett az, hogy a résztvevők legyenek 

képesek tudatosan csökkenteni saját 

sztereotípiáik befolyását, munkatársaik 

gondozottjaik megítélésében, 

értékelésében. 

40 000 Ft 30 óra
2+1 nap vagy 3 egymást 

követő nap, napi 10 órában
Csongrád megye, országos

közzétételt 

követően

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális ellátásban részesülőkkel 

foglalkozó- intézmény, dolgozó

2022. 

december 

31.

128. T- 10-031 /2019 35
Magyar Speciális Művészeti Műhely 

Egyesület
3300 Eger

Széchenyi u. 

40.

msmme

@t-

online.hu

36/530-598
Asztalos 

Zsolt
36/530-598

msmme

@t-

online.hu

A meseterápia alkalmazása a szociális és 

gyermekvédelmi intézményekben

A szociális és gyermekvédelmi 

intézményekben ellátott személyek 

művészeti felkészítését, foglalkoztatását 

végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése meseterápia 

ágban, hogy alkalmazni tudják a 

művészetterápia ezen eszközeit.

50 000 Ft 40 óra 1 hónap alatt, 5 alkalom Eger, országos
2020. 

március

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat,bölcsődei ellátás, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

129. T- 14-030 /2019 32
Katolikus Szeretetszolgálat Szent 

Erzsébet Otthona
2633 Ipolytölgyes

Kossuth u. 

32.

szenterzs

ebet@sz

eretetszol

galat.hu

27/376-073
Szalai 

Zsuzsanna
30/639-9049

szalai.zsu

zsa@szer

etetszolg

alat.hu

„Súlyosan, halmozottan sérült felnőtt korú 

személyek bazális stimulációs terápiájának 

lehetőségei”

Megismertetni a résztvevőkkel a bazális 

stimuláció elméletét és gyakorlatát felnőtt 

korú fogyatékossággal élők esetében.

35 000 Ft 30 óra
3 nap, napi 10 óra, 

bentlakással
Ipolytölgyes, Pest megye

közzétételt 

követően, 

igény szerint

fogyatékos személyek otthona, fogyatékosok nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos személyek lakóotthona

2022. 

december 

31.

130. E- 16-003 /2019 16 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4.

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

42/404-

411/78135

dr. habil 

Móré 

Marianna 

42/404-

411/78135

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

A bírósági közvetítés- újszerű, jó 

gyakorlatok a szociális intézményekben

A szociális szakemberek felkészítése olyan 

segítésre, ami a családokat, gyermekeket 

és időseket mentesítheti a bírósági 

tárgyalások hosszadalmas terhe alól.

9 000 Ft 30 óra
bejelentkezéstől számított 

90 nap
nem releváns

2020. 

március 1., 

igény szerint

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes szülő, családok átmeneti 

otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

131. E- 16-004 /2019 16
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Továbbképző Központ
4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4.

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

42/404-

411/78135

dr. habil 

Móré 

Marianna 

42/404-

411/78135

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

Szociális segítők korszerű gyakorlata az 

étkeztetés és az elsősegélynyújtás területén

A szociális segítők felkészítése a hosszan 

tartó gondozás speciális eseteire: 

étkeztetés, fulladályveszély, 

elsősegélynyújtás.

9 000 Ft 30 óra
bejelentkezéstől számított 

90 nap
nem releváns

2020. 

március 1., 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogytékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona

2022. 

december 

31.

132. T- 18-028 /2019 32 Magyar Speciális Mozgókép Egyesület 9700 Szombathely
Rumi külső 

út 18.

info@ms

mke.net
70/281-7836

Fábián 

Gábor
70/281-7836

info@ms

mke.net

A film, mint a képességfejlesztés eszköze a 

szociális és gyermekvédelmi 

intézményekben

A szociális és gyermekvédelmi 

intézményekben ellátott személyek filmes, 

vidotechnikai felkészítését, foglalkoztatását 

végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése filmes ágban, hogy 

alkalmazni tudják a művészetterápia ezen 

eszközeit.

50 000 Ft 42 óra 1 hónap alatt, 5 alkalom Budapest, országos
közzétételt 

követően

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogytékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

december 

31.

133. T- 05-039 /2019 40
Katolikus Szeretetszolgálat XXXIII. 

János Otthon
1029 Budapest

Máriaremetei 

 út 187.

mariarem

ete@szer

etetszolg

alat.hu

1/391-8220
Andrásiné 

Kádár Enikő
30/272-8073

kadar.enik

o@szeret

etszolgala

t.hu

„Változások megélése demenciával élők 

idősotthoni elhelyezésénél”

A demenciával élők idősotthoni 

elhelyezésénél a beköltözési krízis oldása, 

segítőkapcsolatok kialakítása.

30 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek klubja, 

gondozási központ, időskorúak gondozóháza

2022. 

december 

31.

134. T- 05-001 /2020 40 Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest

Fejér 

György u. 

10.

felnottkep

zes@eso

ember.hu

1/354-1073 Bódis Anita 1/354-1073

felnottkep

zes@eso

ember.hu

Autizmussal élő személyek támogatása a 

szociális ellátásban
- -

Autizmussal élő fenőtteket ellátó szociális 

intézményben dolgozó, nem- szakember 

és szakember személyzet elemi szintű, 

gyakorlatcentrikus felkészítése az 

autizmussal élő felnőttek hatékony és 

empatikus támogatására.

ingyenes 40 óra
1 hónap alatt, 5 nap, 

alkalmanként 8 óra

Budapest, Szombathely, 

Debrecen, Nyíregyháza, 

országos

2020. június 

15-19., 

2020. június 

22-26., 

2020.auguszt

us 24-28., 

2020.szepte

mber 21-25.

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

március 31. 

135. T- 05-003 /2020 40
Budapesti Módszertani Szociális 

Központ és Intézményei
1134 Budapest

Dózsa 

György út 

152.

titkarsag

@bmszki.

hu

1/238-9501 Andorko Éva 1/238-9527

andorko.e

va@bmsz

ki.hu

Családdinamikai alapismeretek szociális és 

mentálhigiénés területen dolgozó 

szakemberek számára

- -

A családokkal és párokkal végzett szociális 

és mentálhigiénés munka tudatosabb, több 

szempontú, hatékonyabb ellátásához 

alapismeretek nyújtása.

32 000 Ft 40 óra
5 alkalom, alkalmanként 8 

óra
Budapest, országos

2020. 

szeptember, 

2021. 

január, 

2022. január

családsegítés, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

március 31. 

136. T- 05-004 /2020 35
Budapesti Módszertani Szociális 

Központ és Intézményei
1134 Budapest

Dózsa 

György út 

152.

titkarsag

@bmszki.

hu

1/238-9501 Andorko Éva 1/238-9527

andorko.e

va@bmsz

ki.hu

Segítő munka gyermekkori bántalmazás és 

párkapcsolati erőszak áldozataival és 

túlélőivel- traumát elszenvedett emberek a 

hajléktalanellátásban

- -

A  gyermekkori bántalmazás és a 

párkapcsolati erőszak áldozatainak 

körében végzett segítő munka támogatása.

30 000 Ft 30 óra
4 alkalom, alkalmanként 7-

8 óra ( 2 alkalommal 8 óra )
Budapest, országos

2020. 

szeptember, 

2021. 

szeptember, 

2022. 

szeptember

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

március 31. 

137. T- 05-005 /2020 40
Budapesti Módszertani Szociális 

Központ és Intézményei
1134 Budapest

Dózsa 

György út 

152.

titkarsag

@bmszki.

hu

1/238-9501 Andorko Éva 1/238-9527

andorko.e

va@bmsz

ki.hu

Csoportdinamikai alapismeretek és 

csoportvezetői készségek
- -

Szociális csoportmunkához, klub és 

szabadidős programok szervezéséhez 

szükséges elméleti tudást és gyakorlati 

készségeket sajátíthatják el a képzés 

résztvevői.

32 000 Ft 40 óra
4 alkalom, alkalmanként 10 

óra
Budapest, országos

2020. 

szeptember, 

2021. 

szeptember, 

2022. 

szeptember

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

március 31. 

138. T- 05-006 /2020 40 Katolikus Szeretetszolgálat 1068 Budapest
Városligeti 

fasor 42.

titkarsag

@szerete

tszolgalat.

hu

1/479-2000
Szlávik 

Bence
30/259-0628

szlavik.be

nce@szer

etetszolg

alat.hu

Veszteség- és gyászfeldolgozás képzés 

szociális szakembereknek
- -

Célunk, hogy szociális szférában dolgozó 

szakemberek felkészüljenek a növekvő 

számú halálesettel járó kihívásokra.

45 000 Ft 40 óra 4 nap, napi 10 óra Budapest, országos
2020. április 

20-23.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona

2023. 

március 31. 

139. T- 05-007 /2020 50
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Komplex kiváltási szükségletfelmérést 

végző munkatársak szakmai felkészítése
- -

Egyéni kiváltást és felkészítést támogató 

szükségletfelmérés és tervezés 

módszertanának átadása.

70 000 Ft 50 óra

3 egymást követő 

hónapban, havonta 3-2-2 

nap, összesen 7 nap

Budapest, országos
2020. II. 

negyedév

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

2023. 

március 31. 

140. T- 05-008 /2020 40
Családbarát Magyarország Nonprofit 

Közhasznú Kft.
1134 Budapest

Tüzér u. 33-

35.

titkarsag

@csbo.hu
70/500-1626

Rutkai 

Balázs
30/440-2852

kepzes@

csalad.hu

Családi életre és kapcsolati kultúrára 

nevelés (CSÉN)

575/194/201

7, 

D/4564/2019

-

A gyermekek nevelését segítők 

kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat 

és kommunikáció, a családi életre nevelés 

terén.

ingyenes, a 

képzés a 

Családbarát 

ország 

elnevezésű, 

EFOP-1.2.6-

VEKOP-17-

2017-00001 

azonosítószá

mú kiemelt 

projekt 

keretében 

valósul meg, 

így a 

résztvevők 

számára 

térítésmentes

.

40 óra

két egymást követő héten, 

csütörtök-pénteki napokon, 

alkalmanként 10 óra

országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

március 31. 

141. T- 05-009 /2020 32
Magyar Viselkedés-, Kognitív és 

Sématerápiás Egyesület
1083 Budapest Balassa u. 6.

vikote@vi

kote.hu
20/825-0237

Kovács 

Emese
20/825-0237

vikote@vi

kote.hu
Gyógyító szavak ereje - -

A kliens együttműködését elérni, 

motívációját fenntartani elsősorban 

kommunikációs eszközökkel.

100 000 Ft 30 óra 3 nap Budapest, országos

2020. 

április, 

2020. május

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 

hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

március 31. 

142. T- 05-010 /2020 32

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok 

Országos Szakmai Szövetsége 

(MAKAMOSZ)

1095 Budapest
Soroksári út 

38-40.

makamos

z@maka

mosz.hu

30/963-8717
Köves 

Zsuzsanna
30/963-8717

koveszsu

zsa@gm

ail.com

Kapcsolattartás a gyakorlatban (A 

kapcsolatügyelet és kapcsolattartási ügyelet 

gyakorlati kérdései)

- -

A képzés célja a kapcsolatügyeleti szakmai 

kompetenciák gyakorlatorientált erősítése, 

fejlesztése.

45 000 Ft 30 óra

havonta 1 alkalom, 6 

hónapon keresztül, 

alkalmanként 5 óra

Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig:  

gyermekjóléti központok, gyámhivatalok,

, pedagógiai szakszolgálatok, kapcsolatügyeletek, kapcsolattartási 

ügyeletet működtető intézmények

2023. 

március 31. 

143. T- 05-011 /2020 32 Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest Balassa u. 6.

kepzes@

moravcsi

kalapitvan

y.hu

20/825-0237
Kovács 

Emese
20/825-0237

kepzes@

moravcsi

kalapitvan

y.hu

Demens betegek ellátását végzők képzési 

programja
- -

A demens betegek korlátozottan meglévő 

testi, szellemi funkcióinak megtartása, a 

dementálódás ütemének lassítása.

100 000 Ft 30 óra 3 nap Budapest, országos

2020. 

április, 

2020. május

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, hajléktalanok 

otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona

2023. 

március 31. 
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144. T- 05-012 /2020 32 Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest Balassa u. 6.

kepzes@

moravcsi

kalapitvan

y.hu

20/825-0237
Kovács 

Emese
20/825-0237

kepzes@

moravcsi

kalapitvan

y.hu

Kommunikációs tréning alkalmazása 

kognitiv deficittel és szociális kogníció 

hiányosságával élő klienseknél

- -

Kommunikációs tréning alkalmazása 

kognitív deficittel és szociális kogníció 

hiányosságával élő klienseknél.

70 000 Ft 25 óra 3 nap Budapest, országos

2020. 

április, 

2020. május

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona,   pszichiátriai betegek 

lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona

2023. 

március 31. 

145. S- 05-001 /2020 32 Vakok Állami Intézete 1146 Budapest
Hermina út 

21.

titkarsag

@vakokin

tezete.hu

1/872-9590
Katona 

Eszter
20/379-4722

katona.es

zter@vak

okintezet

e.hu

Esetmegbeszélés látássérült személyeknek 

szolgáltatást nyújtó szakemberek számára
- -

A segítők esetvezetéssel kapcsolatos 

kérdéseinek megbeszélése a látássérülés 

specifikumainak figyelembe vételével.

ingyenes 25 óra
5 nap, hetente vagy 

kéthetente 1 nap, napi 5 óra
Budapest

2020. 

március

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási központ, 

fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, egyéb, éspedig: 

támogatott lakhatás

2023. 

március 31. 

146. S- 05-002 /2020 35

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok 

Országos Szakmai Szövetsége 

(MAKAMOSZ)

1095 Budapest
Soroksári út 

38-40.

makamos

z@maka

mosz.hu

30/963-8717
Köves 

Zsuzsanna
30/963-8717

koveszsu

zsa@gm

ail.com

Konfliktuskezelés MÁSképpen - -

A képzés célja a mediáció alapjainak 

elsajátításával rendszerben látni, elemezni 

és adekvát módon kezelni a konfliktusokat.

72 000 Ft 48 óra

kéthetente 3x2 nap ( 1.nap 

8, 2.nap 7óra ) és 1x óra a 

3.alkalom végén

Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

családsegítés, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: oktatási intézmények,

gyermekjóléti központok, gyámhivatalok

2023. 

március 31. 

147. S- 05-003 /2020 32

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok 

Országos Szakmai Szövetsége 

(MAKAMOSZ)

1095 Budapest
Soroksári út 

38-40.

makamos

z@maka

mosz.hu

30/963-8717
Köves 

Zsuzsanna
30/963-8717

koveszsu

zsa@gm

ail.com

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.

49 500 Ft 33 óra

kéthetente 2x2 nap ( 1.nap 

8, 2.nap 7óra ) és 1x óra a 

2.alkalom végén

Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: oktatási intézmények,

gyermekjóléti központok, gyámhivatalok

2023. 

március 31. 

148. S- 05-004 /2020 35

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

mocsanyi

@emk.so

te.hu

30/933-4085
Mocsányi 

Katalin
30/933-4085

mocsanyi

@emk.so

te.hu

Holisztikus stresszkezelés és 

személyiségfejlesztés
- -

Holisztikus mentálhigiénés, stresszkezelési 

komplex program: kognitív, lélektani és 

testalpú módszerek ötvözésével.

91 000 Ft 52 óra

egymást követő 13 héten, 

hetente 1 alkalom, 

alkalmanként 4x45 perc

Budapest
2020. 

március 23.

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona,  hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet

2023. 

március 31. 

149. S- 05-005 /2020 32 Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest Balassa u. 6.

kepzes@

moravcsi

kalapitvan

y.hu

20/825-0237
Kovács 

Emese
20/825-0237

kepzes@

moravcsi

kalapitvan

y.hu

A személyes gondoskodást végzők/segítők 

személyiségét meghatározó belső eszköztár 

bővítése

- -

Gyakorlati módszereket és eszközöket 

mutatni és gyakoroltatni a személyiség 

helyes irányú fejlődéséhez, 

kibontakozásához.

80 000 Ft 30 óra
6 alkalom, alkalmanként 5 

óra, hetente 1x
Budapest, országos

2020. 

április, 

2020. május

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona,  

hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye,szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyrrmekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

március 31. 

150. E- 05-001 /2020 18
VM. Komm Kommunikációs 

Tanácsadó Kft.
1136 Budapest

Pannónia u. 

4.

info@vmk

omm.hu
1/350-6951 Vidor Eszter 20/417-2570

vidor.eszt

er@vmko

mm.hu

Szakmai irányelven alapuló eredményes 

kontinencia edukáció és inkontinencia 

ellátás

-
SZTK-A-

39324/2018
Az inkontinencia kialakulása és kezelése ingyenes 60 óra intenzív nem releváns

közzétételt 

követően, 

havonta 1 

csoport

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási központ, 

fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona,  gyermekjóléti szolgálat

2023. 

március 31. 

151. T- 14-013 /2020 32 Csakbaba.hu Kft 2119 Pécel
Szent Imre 

krt. 53/A.

wagnersa

z@gmail.

com

30/589-9186
Rammer 

Patrícia
30/589-9034

patriciara

mmer@h

otmail.co

m

A Montessori pedagógia gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségei a bölcsődei 

csoportban

- -

A bölcsődében dolgozó szakemberek 

látásmódjának bővítése Montessori Mária 

pedagógiai módszerének segítésével, az új 

módszer ismeretében új eszközök és 

tevékenységek bevitelének lehetősége a 

bölcsődei csoportba.

45 000 Ft 30 óra

5-10 héten keresztül, 

hetente vagy kéthetnte 

egymást követő napokon, 

alkalmanként 6 óra

Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet,  helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

március 31.

152. T- 14-014 /2020 50 Dr. N. Fodorné Láncz Éva Anna 2363 Felsőpakony Határ út 5.

lanczeva

@gmail.c

om

70/426-4934

Dr. N. 

Fodorné 

Láncz Éva 

Anna

70/426-4934

lanczeva

@gmail.c

om

Beszédelsajátítás, nyelvelsajátítási 

zavarok, beszédfejlesztés
- -

A program megismerteti a 

nyelvelsajátítást, beszédfejlesztést, segít a 

zavarok felismerésében, nyelvi 

igényességben.

40 000 Ft 40 óra

5 alkalom, alkalmanként 8 

óra vagy 6 alkalom 5x7 óra 

és 1x5 óra

Budapest, országos

2020. 

április, 

2020. 

május, 

2020. május- 

 június

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

március 31.

153. T- 14-015 /2020 24 Szabados- Slezák Brigitta 2132 Göd
Őszapó u. 

112.

szsbrigi7

0@gmail.

com

30/375-7266

Szabados- 

Slezák 

Brigitta

30/375-7266

szsbrigi7

0@gmail.

com

DemenciaMorzsák- szakmai tanfolyam. 

Demenciában szenvedő betegek 

gondozásában résztvevő szakemberek 

részére

- -

A demenciában szenvedő betegek 

gondozásában- ápolásában résztvevő 

szakemberek szemléletének és 

hozzáállásának megváltoztatása, a 

személyközpontú demens gondozás, mint 

technika elsajátíttatása.

12 000 Ft 20 óra
két egymást követő napon, 

90 perces foglalkozások

Budapest, Fejér megye, 

Heves megye, Komárom-

Esztergom megye, Pest 

megye, Tolna megye

2020. május 

14-15., 

2020. július 

16-17., 

2020. 

szeptember 

17-18., 

2020. 

augusztus, 

2020. 

október

házi segítságnyújtás, idősek otthona, idősek klubja, gondozási 

központ, időskorúak gondozóháza

2023. 

március 31.

154. GY- 14-001 /2020 16 Életkezdet Szakmai Egyesület 2013 Pomáz
Csokonai u. 

4.

eletkezdet

sze@gm

ail.com

20/297-2284

Sahraoui Sid-

Aliné 

Schäffer 

Erzsébet

20/297-2284

schaffer.b

obe@gm

ail.com, 

erbe65x

@gmail.c

om

A szoptatás támogatásának korszerű 

gyakorlata a szülészeten
- -

Szoptatástámogatás a gyakorlatban – 

szemléletváltás a szülészeteken, a 

hatékony segítségnyújtás megvalósítása.

60 000 Ft 16 óra
1 hónap alatt, 2 alkalom, 

alkalmanként 8 óra
országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

egyéb, éspedig: szülészeti osztályok
2023. 

március 31.

155. T- 18-002 /2020 24

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi 

Központ, Általános Iskola és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat

9700 Szombathely
Vörösmarty 

u. 11.

vasitegye

sz@vasm

egyeigyvk

.t-

online.hu

70/436-5961
Horváth 

Laura
30/746-7951

barnahus.

szombath

ely@gmai

l.com

Barnahus: Think globally, act locally! 

Újratervezés
- -

A Barnahus innováció teljeskörű 

megismertetése az ország TEGYESZ-

eiben dolgozó pszichológus kollégákkal.

60 000 Ft 20 óra 3x 3 egymást követő nap Szombathely, Vas megye

2020. május 

4., 2020. 

október 5., 

2021. május 

3.

területi gyermekvédelmi szakszolgálat
2023. 

március 31.

156. T- 05-022 /2020 40
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

Fekete- 

Buzás Eszter
30/566-4022

fekete.bu

zas.eszte

r@szgyf.

gov.hu

Drogprevenciós továbbképzés 

gyermekvédelmi szakellátásban személyes 

gondoskodást végző munkatársak számára

- -

A résztvevők szakmai szerepükben 

ismerjék meg a droghasználat felismerése, 

megismerése, megelőzése, kezelése 

lehetőségeit.

60 000 Ft 31 óra
2 hónap alatt 4 alkalom (8-

8-8-7 órában)
Budapest, országos

közzétételt 

követően

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: lakásotthon, 

speciális lakásotthon, gyermekotthon, speciális gyermekotthon

2023. 

március 31.

157. T- 02-020 /2020 40
Falugondnokok Duna-Tisza Közi 

Egyesülete
6000 Kecskemét

Kölcsey u. 

21.

info@falu

gondnoks

ag.hu

76/507-543

Csörszné 

Zelenák 

Katalin

76/507-543, 

30/433-2443

mnefalu@

t-online.hu
Falu- és tanyagondnok helyettes képzés - -

A falu- és tanyagondnok munkájának 

megismertetése az őt helyettesítő szociális 

és más terület dolgozóival. A falu- és 

tanyagondnokot szabadsága, betegsége 

idején helyettesítő szakemberek 

felkészítése.

40 000 Ft 40 óra
5 alkalom, heti 1 vagy 2 

nap, alkalmanként 8 óra
Kecskemét, országos

2020. 

augusztus 

27.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

idősek klubja, gondozási központ, időskorúak gondozóháza, 

egyéb- éspedig: falu- és tanyagondnoki szolgálat

2023. június 

30.

158. T- 05-016 /2020 40 Félúton Alapítvány 1172 Budapest Liget sor 26.
halfway@

feluton.hu
30/815-2400 Dr. Zuti Pál 20/383-6106

dr.zuti@g

mail.com
Megoldásközpontú szociális tanácsadás - -

A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti 

és gyakorlati megismertetése.

35 000 Ft 40 óra

1 hónap alatt, 6 alkalom, 4 

alkalommal 8 óra, 2 

alkalommal 4 óra

Budapest, országos
2020. július 

1.

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,  

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona

2023. június 

30.

159. T- 05-017 /2020 40 Félúton Alapítvány 1172 Budapest Liget sor 26.
halfway@

feluton.hu
30/815-2400 Dr. Zuti Pál 20/383-6106

dr.zuti@g

mail.com
Agressziókezelő trénerképzés - -

A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti 

és gyakorlati megismertetése, 

indulatkezelés és agresszió témában.

38 000 Ft 44 óra

1 hónap alatt, 6 alkalom, 5 

alkalommal 8 óra, 1 

alkalommal 4 óra

Budapest, országos
2020. július 

1.

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,  

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: szenvedély- és pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása

2023. június 

30.

160. T- 05-018 /2020 45 Félúton Alapítvány 1172 Budapest Liget sor 26.
halfway@

feluton.hu
30/815-2400 Dr. Zuti Pál 20/383-6106

dr.zuti@g

mail.com

Szenvedélybeteg "Terápiás Csoport" 

csoportvezetői képzés
- -

A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti 

és gyakorlati megismertetése.

50 000 Ft 60 óra
60 óra, képzési program 

szerint
Budapest, országos

2020. július 

1.

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,  

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: szenvedély- és pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása

2023. június 

30.

161. T- 05-019 /2020 35
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 

Kiadó Kft.
1116 Budapest

Temesvár u. 

20. I. ép. I. 

em. 2.

raabe@ra

abe.hu
1/320-0750 Király Ágnes 30/779-9868

kiraly.agn

es@raab

eklett.hu

Kreatív játékötletek a kisgyermekek 

önkibontakoztatását segítő élményszerű 

zenei, mozgásos, alkotó tevékenységek 

kialakításához

- -

Nyelvi- zenei, mozgásos, vizuális alkotó 

tevékenységekhez kötött kreatív 

játékötletek a kisgyermekekkel foglalkozók 

részére.

60 000 Ft 30 óra
3 alkalommal 10 óra vagy 6 

alkalommal 5 óra
Budapest, országos

2020. 

október

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

2023. június 

30.

162. T- 05-023 /2020 40
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

Galambos 

Pál
30/091-6773

galambos

.pal@szg

yf.gov.hu

Infekciókontroll a bentlakásos szociális 

intézményekben
- -

A bentlakásos szociális intézményekben 

dolgozó szakemberek felkészítése az 

infekciókontroll tevékenységek végzésére.

ingyenes 32 óra

4 alkalommal, 

alkalmanként 8 óra, fél 

éven belül

Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

idősek otthona,  pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

2023. június 

30.

163. S- 05-007 /2020 25 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

Konfliktuskezelést fejlesztő tréning - -

Az interperszonális kapcsolati és 

konfliktuskezelési, megküzdési 

készségfejlesztés, különös tekintettel a 

mentálhigiénés szemléletű 

kapcsolatteremtésre és önreflexióra. A 

hatékony személyközi konfliktusmentes 

kapcsolatkezelés szabályszerűségeinek 

elmélyítése, továbbfejlesztése.

20 000 Ft 40 óra 1 hónap alatt 6 alkalom Miskolc, országos

közzétételt 

követően, 

folyamatosan

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: valamennyi szociális ellátási formát nyújtó intézmény 

dolgozója

2023. június 

30.

164. S- 05-008 /2020 25 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Budapest Őr u. 5-7.
info@pes

tesely.hu
1/476-1930

Lakatos 

Ildikó
1/476-1930

lakatosi@

pestesely.

hu

Kulcskompetenciák fejlesztése szociális 

szakembereknek
- -

Ügyfél-interakciós és támogató 

kompetenciák fejlesztése az összetett 

kliensi problémák érzékelése, kezelése 

érdekében.

45 000 Ft 25 óra
3  (lehetőleg) egymást 

követő munkanap
Budapest, országos

2020. 

szeptember

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.
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165. S- 05-009 /2020 25 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Budapest Őr u. 5-7.
info@pes

tesely.hu
1/476-1930

Lakatos 

Ildikó
1/476-1930

lakatosi@

pestesely.

hu

Személyiségfejlesztés, önismeret szociális 

szakembereknek
- -

A segítő szereppel kapcsolatos empátiás 

készségek fejlesztése, előítéletek kezelése 

kommunikációs eszközök alkalmazásával.

45 000 Ft 25 óra
3  (lehetőleg) egymást 

követő munkanap
Budapest, országos

2020. 

szeptember

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

166. S- 05-011 /2020 30
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1023 Budapest Bécsi út 3-5.

csagyi@c

sagyi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@c

sagyi.hu

Szakemberek készségfejlesztése a 

veszélyeztetett gyerekek jogainak 

érvényesítése érdekében

- -

A szakemberek ismereteinek bővítése és 

szakmai eredményességének növelése, a 

gyermeki jogok védelme gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő, fogvatartott és az 

igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő 

gyerekek esetében.

60 000 Ft 30 óra 3 egymást követő nap Budapest, országos

2020. 

november, 

2021. 

március

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. június 

30.

167. S- 05-015 /2020 25
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

A gyermekvédelmi szakértői bizottságok 

működésének szakmai keretei
- -

A gyermekvédelmi szakértői bizottságok 

szakmai tevékenységének elősegítése az 

egységesség és differenciáltság 

szempontjai figyelembevételével.

ingyenes 25 óra
megállapodás szerint, 2-3 

havonta
Budapest

2020. III. 

negyedév
területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

168. S- 05-016 /2020 25
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Pszichológus szakma a gyermekvédelmi 

szakellátás területén
- -

A program célja a gyermekvédelemben 

dolgozó pszichológusok támogatása és 

megtartása, szakmai identitásának 

megerősítése közösségformálás, ágazati- 

szakmai információ biztosítása, 

módszertani lehetőségek, eszközök 

bemutatása esetfeldolgozások mentén.

ingyenes 25 óra
megállapodás szerint, 2-3 

havonta
Budapest

2020. III. 

negyedév

 nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

169. S- 05-017 /2020 25
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Túlélési lehetőségek a szakmában - -
A szakmai lehetőségek megtapasztalása és 

tudatosítása.
ingyenes 25 óra 5 alkalom, havonta országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

170. S- 05-018 /2020 25
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

dr. Bogács 

Ernő
70/932-0089

bogacs.er

no@szgy

f.gov.hu

Döntés- és megoldásközpontú konzultáció - -
A szakmai kompetencia megtapasztalása 

és tudatosítása.
ingyenes 25 óra 5 alkalom, havonta országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

171. E- 05-005 /2020 18
e-LEARNING Távoktatási és 

Felnőttképző Kft.
1105 Budapest Mádi u. 17.

memu@d

omino-

mail.hu

70/676-9288
Miklósi 

Erzsébet
30/969-6756

mizsebet

@gmail.c

om

A gyermeki jogok érvényesíthetőségének 

eszközei, esetleges akadályai a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 

gyermekek vonatkozásában

- -

A továbbképzés lehetőséget nyújt a 

gyermekvédelem területén dolgozó 

szakemberek számára a gyermeki, szülői 

jogok mélyebb megismerésére, új 

eszközök, módszerek elsajátítására, 

melyek elősegíthetik a gyermeki jogok 

sérülésének időbeni felismerését, azok 

korrekcióját.

19 000 Ft 40 óra
program indításától 90 

napon belül kell elvégezni
nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. június 

30.

172. E- 05-006 /2020 18
e-LEARNING Távoktatási és 

Felnőttképző Kft.
1105 Budapest Mádi u. 17.

memu@d

omino-

mail.hu

70/676-9288
Farkasné 

Borza Éva
30/434-3132

borzaeva

@freemai

l.hu

A bölcsődei adaptáció dilemmái, 

innovációs törekvések a bölcsődében
- -

A továbbképzés célja, felhívni a 

kisgyermekgondozó szakemberek 

figyelmét a bölcsődei nevelés problémáira, 

segítséget nyújtani a bölcsődei adaptáció, a 

bölcsőde gyermekvédelmi feladatai, és a 

játékfelfogás értelmezésében. Jó 

gyakorlatok bemutatása, módszertani, 

pedagógiai ismeretek bővítése a törvényi 

változások mentén.

19 000 Ft 40 óra
program indításától 90 

napon belül kell elvégezni
nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. június 

30.

173. T- 07-021 /2020 30
Professio Nova Felnőttképzési 

Szolgáltató Bt.
8000

Székesfehérv

ár

Mártírok 

útja 5. II.em.

professio

nova@g

mail.com

20/346-7386

Molnárné 

Gábor 

Zsuzsanna

20/346-7386

professio

nova@g

mail.com

Mindennapi feladatok az idősgondozásban 

(betegségek, gyógyszerelés, mobilizálás, 

hospice)

- -

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők 

megismerkedjenek az idősek számára 

nyújtható szociális alap- és 

szakellátásokkal, a különféle bentlakást 

nyújtó otthonokkal, a hospice házak 

működésével, az itt dolgozók 

alapfeladataival.

45 000 Ft 30 óra

1x2 nap és 1x1 nap, napi 

10 óra vagy 3 egymást 

követő nap, napi 10 óra

Csongrád megye, országos
közzétételt 

követően  

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális ellátásban részesülőkkel 

foglalkozó- intézmény, dolgozó

2023. június 

30.

174. S- 07-010 /2020 25
Professio Nova Felnőttképzési 

Szolgáltató Bt.
8000

Székesfehérv

ár

Mártírok 

útja 5. II.em.

professio

nova@g

mail.com

20/346-7386

Molnárné 

Gábor 

Zsuzsanna

20/346-7386

professio

nova@g

mail.com

Segítő beszélgetés, mint a kiégés 

megelőzésének egyik módszere (A segítő 

beszélgetés elemeinek használata az 

önfejlesztés folyamatában)

- -

A továbbképzés célja a résztvevők 

megismertetése a segítő beszélgetés 

módszerével a kiégés elkerülése 

érdekében. A  résztvevők lehetőségeiknek 

megfelelően építsék be a segítő beszélgetés 

elemeit az önfejlesztő folyamatukba, 

ismerkedjenek meg a rezilienciával és 

legyenek képesek felelősségteljes 

döntéshozatalra.

45 000 Ft 30 óra

1x2 nap és 1x1 nap, napi 

10 óra vagy 3 egymást 

követő nap, napi 10 óra

Csongrád megye, országos
közzétételt 

követően  

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális ellátásban részesülőkkel 

foglalkozó- intézmény, dolgozó

2023. június 

30.

175. S- 07-012 /2020 25 Alba Caritas Hungarica Alapítvány 8000
Székesfehérv

ár

Lövölde u. 

28/a.

albacarita

s2016@g

mail.com

30/742-8138
Farnas 

István Géza
30/742-8137

istvanfarn

as@gmail

.com

Esetmegbeszélő csoport  az addiktív 

problémával küzdő személyek körében 

dolgozó segítő szakemberek számára

- -

 Az esetmegbeszélés célja: segítő 

tevékenység tervezésével, az 

esetvezetéssel kapcsolatos problémák 

csoportban való megbeszélés – cél, hogy a 

csoport segítséget adjon az esethozó 

személyes érzelmeinek megértéséhez, az 

adott probléma hatékony és eredményes 

megoldásához.

ingyenes 25 óra 1 alkalom havonta Székesfehérvár 2020. július

házi segítségnyújtás, családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

176. S- 09-006 /2020 25 AVP Hungary Egyesület 4029 Debrecen
Lórántffy u. 

16.

avp.hung

ary@free

mail.hu

70/316-0560
dr. Patkó 

Kornélia
70/316-0560

drlia@fre

email.hu

Konfliktuskezelő tréning a személyes 

gondoskodást végző személyek számára az 

AVP módszereivel

- -

Az AVP tréning készségszintű tudás 

megszerzésére irányul, élményszerűen, 

tapasztalati úton. Azokat a készségeket 

segítünk fejleszteni, amelyek előfeltételei a 

tervezésnek, a zavartalan 

együttműködésnek, az erőszak nélküli 

kommunikációnak és munkamegosztásnak.

25 000 Ft 30 óra
3 egymást követő nap, napi 

10 óra
igény szerint, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

családsegítés, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalanok átmeneti szállása,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,  gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: speciális nevelési igényű gyermeket 

befogadó otthon

2023. június 

30.

177. S- 10-013 /2020 25 SZTRATÉGOSZ Intézet Kft. 3300 Eger Zöldfa u. 39.

eniko.sztr

ategosz

@gmail.c

om

70/608-8850
Molnár 

Enikő
70/608-8850

eniko.sztr

ategosz

@gmail.c

om

Kiégés elleni tréning (csoporttal a kiégés 

ellen)
- -

A képzés célja, hogy a résztvevő sajátítsa 

el a személyes reflexión alapuló 

önértékelést, képes legyen a saját 

erőforrásrendszerének azonosítására. 

Ismerje meg a burn out kockázati 

tényezőit és váljon képessé azok 

azonosítására saját működésében. Ismerje 

meg a személyes hatékonysághoz 

szükséges mentálhigiénés egyensúly 

elérésének és fenntartásának elemeit, 

eszközeit.

20 000 Ft 25 óra 2 x 8 óra, 1 x 9 óra
Budapest, Szombathely, 

Eger, országos

2020. 

szeptember

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

178. S- 10-014 /2020 25 SZTRATÉGOSZ Intézet Kft. 3300 Eger Zöldfa u. 39.

eniko.sztr

ategosz

@gmail.c

om

70/608-8850
Molnár 

Enikő
70/608-8850

eniko.sztr

ategosz

@gmail.c

om

A munkahelyi konfliktusok kezelésének 

lehetőségei
- -

A képzés célja, hogy a résztvevők 

sajátítsák el a konfliktuskezelési 

ismereteket. Olyan kreatív ismeretek és  

alkalmazások elméleti és gyakorlati 

elsajátíttatása, amelyek a résztvevők 

általános műveltségének, személyiségének 

és állampolgári kompetenciáinak fejlődését 

eredményezik. 

25 000 Ft 25 óra 2 x 8 óra, 1 x 9 óra
Budapest, Szombathely, 

Eger, országos

2020. 

szeptember 

2020. 

október

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

179. E- 16-002 /2020 18
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Továbbképző Központ
4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4.

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

42/404-411

dr. habil 

Móré 

Marianna

42/404-411

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

Ellátottakkal való bánásmód szakmai 

kérdései
- -

A program a bánásmód speciális 

kérdéseivel ismerteti meg a szociális 

szolgáltatásokban dolgozó szakembereket.

9 000 Ft 30 óra

a program indításától 

kezdve  90 nap áll 

rendelkezésre a 

továbbképzés teljesítésére

nem releváns

2020. 

augusztus 

1., igény 

szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. június 

30.

180. E- 16-003 /2020 18
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Továbbképző Központ
4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4.

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

42/404-411

dr. habil 

Móré 

Marianna

42/404-411

more.mar

ianna@fo

h.unideb.h

u

Szociális szakterületi mentor - -

A mentorálás elméleti/gyakorlati alapjainak 

elsajátítása a szociális szakma 

sajátosságaira fókuszálva.

9 000 Ft 30 óra

a program indításától 

kezdve  90 nap áll 

rendelkezésre a 

továbbképzés teljesítésére

nem releváns

2020. 

augusztus 

1., igény 

szerint

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. június 

30.

181. E- 19-004 /2020 18 OKTKER- NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Molnár Lajos 88/421-080

oktker@o

ktker.hu

Agresszíven viselkedő kliensek a szociális 

munkában
- -

Pszichológiai ismereteket ad kibővíteni és 

rendszerbe foglalni a kliensekről 

tanult/szerzett korábbi ismereteket, segít 

kikerülni az agresszív kliensekkel folytatott 

kommunikációban rejlő csapdákat, 

megkönnyíti az eredményes és hatékony 

kommunikációit

- fentiek által időt és energiát szabadít fel a 

szakemberek számára

12 000 Ft 30 óra

a beiratkozástól számított  

3 hónapon belül szükséges 

a teszt kitöltése, sikertelen 

teszteredmény esetén 

további 2 x 1 hét áll 

rendelkezésre újbóli 

beküldésre

nem releváns
2020. július 

20.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: tanya- és falugondnoki szolgálat

2023. június 

30.

182. T- 05-032 /2020 40
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Kiégés prevenció és stresszkezelés az 

idősellátásban dolgozó szakembereknél
- -

A kiégés prevenciója, a stressz 

kérdéskörének áttekintése, és az ehhez 

kapcsolódó készségek fejlesztése.

68 000 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

40 óra
4 alkalom, alkalmanként 10 

óra
országos

közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek klubja, gondozási 

központ, időskorúak gondozóháza, egyéb, éspedig: falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

idősek nappali ellátása, demens személyek nappali intézménye

2023. június 

30.
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183. T- 05-033 /2020 45
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu
A hatékony segítői kommunikáció - -

A kommunikációs hatékonyság növelése a 

személyes gondoskodást végzők körében.

68 000 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

40 óra
4 alkalom, alkalmanként 10 

óra
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

184. S- 05-038 /2020 30
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Esetmegbeszélés szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátásban
- -

Az esetvezetéssel kapcsolatos problémák 

megbeszélése, az adott nehézség kreatív 

megoldásának érdekében.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

30 óra 7 alkalom 5 hónapon belül országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

185. S- 05-039 /2020 25
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Csoportszupervízió szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szakemberek számára
- -

A szakemberek mentálhigiénés 

támogatása, a kiégés megelőzése, csoport 

szupervízióval.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

25 óra
7 alkalom 5 hónapon 

keresztül
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

186. S- 05-040 /2020 30
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Csoportszupervízió szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátásban
- -

A szakemberek mentálhigiénés 

támogatása, a kiégés megelőzése, csoport 

szupervízióval.

34 000 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

30 óra 7 alkalom 5 hónapon belül országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

187. S- 05-041 /2020 25
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Teamszupervízió szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátásban
- -

A szakemberek mentálhigiénés 

támogatása, a kiégés megelőzése, csoport 

szupervízióval.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

25 óra
7 alkalom 5 hónapon 

keresztül
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

188. S- 05-042 /2020 30
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Teamszupervízió szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátásban
- -

A szakemberek mentálhigiénés 

támogatása, a kiégés megelőzése, csoport 

szupervízióval.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

30 óra 7 alkalom 5 hónapon belül országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

189. S- 05-043 /2020 25
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Esetmegbeszélés szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szakemberek számára
- -

Az esetvezetéssel kapcsolatos problémák 

megbeszélése, az adott nehézség kreatív 

megoldásának érdekében.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

25 óra 7 alkalom 5 hónapon belül országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, utógondozás, 

utógondozó otthon, kórházi szociális munka, óvodai- és iskolai 

szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 

szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet 

2023. június 

30.

190. S- 02-020 /2020 25 Eltan Képző Kft. 6000 Kecskemét
Kisfaludy u. 

3. II/6

dr.somodi

.lilla@gm

ail.com

30/525-3827
dr. Somodi 

Lilla
30/525-3827

dr.somodi

.lilla@gm

ail.com

Csoportos szupervízió  - -

A szakemberek hatékonyabban 

dolgozzanak a mindennapokban a 

szülőkkel és gyermekeikkel. Kimondásra 

és a csoport támogatásával feldolgozásra 

kerüljenek a munkájukból fakadó 

nehézségeik, ezáltal segítve a szakember- 

szülő- gyermek háromszögben végzett 

tevékenység sikerességét. 

60 000 Ft 25 óra
4 alkalom, hetente 1- 4 

nap, max. 4 hét alatt

Csongrád, Komárom, Bács- 

Kiskun megye, országos

2020. 

november, 

2020. 

december, 

2021. 

január, 

2021. 

február, 

2021. 

március

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:szhef@nszi.hu
mailto:dr.somodi.lilla@gmail.com
mailto:dr.somodi.lilla@gmail.com
mailto:dr.somodi.lilla@gmail.com
mailto:dr.somodi.lilla@gmail.com
mailto:dr.somodi.lilla@gmail.com
mailto:dr.somodi.lilla@gmail.com


191. S- 02-021 /2020 26 Eltan Képző Kft. 6000 Kecskemét
Kisfaludy u. 

3. II/6

dr.somodi

.lilla@gm

ail.com

30/525-3827
dr. Somodi 

Lilla
30/525-3827

dr.somodi

.lilla@gm

ail.com

Kommunikációs készségfejlesztő tréning  - -

A résztvevők megismerjék a 

kommunikációs alapszabályait és 

mechanizmusát, valamint a konfliktusok 

mibenlétét, kiváltó okait.További cél, hogy 

a tréninggyakorlatok által, saját élményen 

keresztül megtapasztalják a 

konfliktuskezelési technikákat.

60 000 Ft 30 óra
4 alkalom, hetente 1- 4 

nap, max. 4 hét alatt

Csongrád, Komárom, Bács- 

Kiskun megye, országos

2020. 

november, 

2020. 

december

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

192. S- 02-022 /2020 26 Eltan Képző Kft. 6000 Kecskemét
Kisfaludy u. 

3. II/6

dr.somodi

.lilla@gm

ail.com

30/525-3827
dr. Somodi 

Lilla
30/525-3827

dr.somodi

.lilla@gm

ail.com

Kiégés megelőző tréning  - -

A résztvevők képesek legyenek felismerni 

a kiégés tünetegyüttes okait és jeleit, 

észleljék azt- ha kell- időben saját 

magukon. Szerezzenek tapasztalatot 

önmagukról, fejlődjön az önismeretük, 

ismerjék meg az önfejlesztés módszereit. 

Szerezzenek tapasztalatot a kiégés 

megelőzési módjairól, prevencióról, az 

intervencióról.

60 000 Ft 30 óra
4 alkalom, hetente 1- 4 

nap, max. 4 hét alatt

Csongrád, Komárom, Bács- 

Kiskun megye, országos

2020. 

november, 

2020. 

december

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

193. T- 05-025 /2020 40
SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványa
1095 Budapest

Boráros tér, 

4. lépcsőház 

4. emelet 

1/7.

kepzes@

sos.hu
1/301-3160

Nagy-Agócs 

Andrea
20/417-1129

kepzes@

sos.hu

Szakellátásból kilépő fiatalok önálló életre 

való felkészítése
 - -

Segíteni a szakembereknek abban, hogy 

eredményesebben tudják fejleszteni a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

fiatalok önálló életvitelhez szükséges 

kompetenciáit, és hatékonyabban tudják 

támogatni felkészülésüket a szakellátásból 

való kilépésre.

70 000 Ft 40 óra 4 nap, alkalmanként 10 óra
Kecskemét, Kőszeg, 

Budapest, országos

2020. 

november, 

2021. 

február, 

2021. április

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

194. T- 05-026 /2020 40
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest

Alföldi u. 9-

13.

igazgatos

ag@tegy

esz.hu

1-323-2910 dr. Both Éva 20/406-1602

both.eva

@tegyesz

.hu

Szakellátásba került, fizikailag és/vagy 

szexuálisan bántalmazott gyermekek 

hatékony ellátása

 - -

Olyan szakemberek képzése, akik 

felismerik és a gyakorlatban is alkalmazni 

tudják a fizikailag és/vagy szexuálisan 

bántalmazott gyerekek speciális nevelési 

igényeit.

50 000 Ft 30 óra 3 x 10 óra
Budapest, Veszprém, 

Salgótarján, országos

2020. 

november, 

2021. január

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

195. T- 05-027 /2020 28
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest

Alföldi u. 9-

13.

igazgatos

ag@tegy

esz.hu

1-323-2910 dr. Both Éva 20/406-1602

both.eva

@tegyesz

.hu

Nevelési eszköztár bővítése 

gyermekbántalmazással összefüggő esetek 

felismerésére és kezelésére

 - -

Olyan szakemberek képzése, akik 

felismerik, és a gyakorlatban is alkalmazni 

tudják a fizikailag és/vagy szexuálisan 

bántalmazott gyerekek speciális nevelési 

igényeit.

40 000 Ft 20 óra 2 x 10 óra Budapest, országos

2020. 

október, 

2020. 

december,  

2021. 

február

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

196. T- 05-028 /2020 32
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 

Kiadó Kft.
1116 Budapest

Temesvár u. 

20. I/1.

raabe@ra

abe.hu
1/320-0750 Király Ágnes 30/779-9868

kiraly.agn

es@raab

eklett.hu

Élményszerű módszerek a kisgyermekek 

mozgásfejlesztéséhez
 - -

A kisgyermekekkel foglalkozó 

szakemberek támogatása, hogy minél több 

komplex mozgásos elemet tudjanak 

kreatívan beépíteni mindennapi 

munkájukba.

60 000 Ft 30 óra

3 x 10 óra vagy 5 x 6 óra 

vagy 2 x 10 óra+2 x 5 óra 

vagy 6 x 5 óra

Budapest, országos
2020. 

november

 családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat,  

 gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

197. T- 05-029 /2020 20 Replant4Care Kft. 1119 Budapest
Nándorfejérv

ári út 35.

info@repl

ant.hu
1/374-9080 Fekete Márta 30/627-6665

marta.fek

ete@repl

ant4care.

hu

Nyomási fekély ellátási és gondozási 

lehetőségei az Európai Nyomási Fekély 

Tanácsadó Panel (EPUAP) irányelvei 

alapján

- -

Az Európai Nyomási Fekély Tanácsadó 

Panel (EPUAP) irányelveinek 

megismertetése és az adaptációja a hazai 

intézményekben.

5 000 Ft 20 óra

3 egymást követő hét, 

hetente 1 alkalom, 1.nap 7 

óra, 2.nap 7 óra, 3.nap 6 

óra

országos
2020. 

november

házi segítségnyújtás, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye,  

pszichiátriai betegek nappali intézménye, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

2023. 

szeptember 

30.

198. T- 05-030 /2020 20 Magyar Addiktológiai Társaság 1064 Budapest
Izabella u. 

46.

MAT_titk

arsag@m

at.org.hu

30/710-7418
dr. Felvinczi 

Katalin
30/311-9145

katalin.fel

vinczi@g

mail.com

A korai kezelésbevétel elmélete és 

gyakorlata a szenvedélyproblémával 

küzdők körében

- -

A továbbképzési program célja, hogy a 

nem szenvedélybetegekre specializált 

szociális ellátást nyújtó szervezetek 

munkatársai számára, akik a 

szenvedélybeteg kliensekkel egyéb 

problémáik kapcsán kerülnek kapcsolatba, 

elméleti ismereteket és a gyakorlatban 

alkalmazható készségeket és 

kompetenciákat alakítson ki ezen 

klienscsoport ellátásával, a problémák 

ideje korán történő felismerésével és 

eredményes kezelésével kapcsolatban.

30 000 Ft 20 óra 2 egymást követő nap
Budapest, Pécs, Miskolc, 

Balassagyarmat, országos

2020. 

október, 

2020. 

november

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, hajléktalanok otthona, 

gondozási központ, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

199. T- 05-031 /2020 48
Kézenfogva "Összefogás a 

Fogyatékosokért" Alapítvány
1093 Budapest

Lónyay u. 

19.

kezenfog

va@keze

nfogva.hu

1/215-5213
Sebestyén 

Gabriella
1/215-5213

sebestye

n.gabriella

@kezenf

ogva.hu

LANTEGI- Új munkaképesség- felmérő 

eszköz a megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkoztatása érdekében

- -

A tanfolyam célja bemutatni a Lantegi 

eszköz módszertanát, személyi és 

munkaköri profilok mérését, elemzését.

76 200 Ft 48 óra
3 + 2 + 1 nap + vizsga, 

másfél hónap alatt
Budapest, országos

2020. 

november

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek 

otthona,  hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb 

éspedig: megváltozott munkaképességű személyek munkaképesség 

felmérése

2023. 

szeptember 

30.

200. T- 05-034 /2020 40 Ambrózay Anikó 1132 Budapest
Visegrádi u. 

19. II/8.

ambrozay

@gmail.c

om

30/289-4409
Ambrózay 

Anikó
30/289-4409

ambrozay

@gmail.c

om

Sajátos élethelyzetben lévő kliensek 

addiktológiai ellátása
- -

A segítő szakemberek elméleti és 

intézményspecifikus módszertani 

addiktológiai ismereteket kapjanak. 

22 000 Ft 40 óra
5 alkalom, alkalmanként 8 

óra, kéthetente
országos

közzétételt 

követően

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgálat,  gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

201. S- 05-023 /2020 25 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Budapest Őr u. 5-7.
info@pes

tesely.hu
1/476-1930

Lakatos 

Ildikó
70/321-5683

lakatosi@

pestesely.

hu

Tudni és tenni- emberi jogok a szociális 

munkában
- -

Emberi jogi tudatossághoz kapcsolódó 

készség, attitűd fejlesztés a sztereotípiák, 

előítéletek kezelése érdekében.

30 000 Ft 30 óra
3 nap, lehetőleg egymást 

követő munkanapokon
Budapest, országos

2020. 

október

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, családi napközi, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb éspedig: foglalkoztatási területen dolgozó 

intézmény, civil vagy egyházi szervezet

2023. 

szeptember 

30.

202. S- 05-024 /2020 35
Családbarát Magyarország Nonprofit 

Közhasznú Kft.
1134 Budapest

Tüzér u. 33-

35.

titkarsag

@csbo.hu
70/500-1626

Rutkai 

Balázs
30/440-2852

kepzes@

csalad.hu

"Együttműködés a kora gyermekkori 

intervencióban" Szülők és szakemberek 

együttműködését támogató ágazatközi 

esetmegbeszélő csoport

575/122/201

7, 

D/4342/2019

-

Érintett szülők és az iskoláskor előtti 

gyermekek intervenciójában résztvevő 

szakemberek együttműködésének 

erősítése.

ingyenes, az 

EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-

2016-00001 

azonosító 

számú 

projekten 

belül

36 óra
1-3 hetente, alkalmanként 

3-6 órában, 6-12 alkalom
országos

közzétételt 

követően

családsegítés, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat,  gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

203. S- 05-025 /2020 35
Családbarát Magyarország Nonprofit 

Közhasznú Kft.
1134 Budapest

Tüzér u. 33-

35.

titkarsag

@csbo.hu
70/500-1626

Rutkai 

Balázs
30/440-2852

kepzes@

csalad.hu

Ágazatközi szupervíziós csoport a kora 

gyermekkori intervencióban dolgozó 

szakemberek számára

575/120/201

7, 

D/4343/2019

-

Szakmai önismeret, önreflektivitás, és az 

ágazatközi együttműködés fejlesztése, 

kompetenciák tudatosítása.

ingyenes, az 

EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-

2016-00001 

azonosító 

számú 

projekten 

belül

48 óra
1-3 hetente, alkalmanként 

4-6 órában, 8-12 alkalom
országos

közzétételt 

követően

családsegítés, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

204. S- 05-026 /2020 35
Családbarát Magyarország Nonprofit 

Közhasznú Kft.
1134 Budapest

Tüzér u. 33-

35.

titkarsag

@csbo.hu
70/500-1626

Rutkai 

Balázs
30/440-2852

kepzes@

csalad.hu

Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora 

gyermekkori intervencióban dolgozó 

szakemberek számára

575/121/201

7, 

D/4340/2019

-

Ágazatközi együttműködés fejlesztése, 

adekvát gyermekutak kialakítása, szakmai 

készségek fejlesztése esetek mentén.

ingyenes, az 

EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-

2016-00001 

azonosító 

számú 

projekten 

belül

48 óra
1-3 hetente, alkalmanként 

4-6 órában, 8-12 alkalom
országos

közzétételt 

követően

családsegítés, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

205. S- 05-027 /2020 27 Menhely Alapítvány 1082 Budapest
Vajdahunyad 

 u. 3.

aknai.zolt

an@menh

ely.hu

1/338-4186 Aknai Zoltán 1/338-4186

aknai.zolt

an@menh

ely.hu

„Esetmegbeszélő csoport a Pest megyei és 

budapesti utcai gondozó szolgálatoknál és a 

hozzájuk kapcsolódó társszervezeteknél 

dolgozó szociális munkatársak számára”

- -

Hajléktalan embereket ellátó szakemberek 

érzelmi terheinek csökkentése, 

intézményközi párbeszéd erősítése, 

munkájuk eredményességének javulása.

ingyenes 27 óra

8 hónapon keresztül 

(kivéve december, július, 

augusztus) minden hónap 

utolsó csütörtökén 3 óra

Budapest
2020. 

október 15.

nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, egyéb, éspedig: utcai gondozó 

szolgálat

- a hajléktalan emberek számára fenntartott egészségügyi 

centrumok lábadozói, krízisszállók, egyéb lábadozók

2023. 

szeptember 

30.

206. S- 05-029 /2020 27 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Budapest Őr u. 5-7.
info@pes

tesely.hu
1/476-1930

Lakatos 

Ildikó
70/321-5683

lakatosi@

pestesely.

hu

Változáskezelés a segítő hivatásban - -

A segítő (szociális) területen dolgozók 

reziliencia és a változáskezelési 

képességeinek fejlesztése.

ingyenes 25 óra
3 nap, lehetőleg egymást 

követő munkanapokon
Budapest, országos

2020. 

október

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, családi napközi, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

207. E- 05-007 /2020 16 Neteducatio Kft. 1118 Budapest

Ugron 

Gábor u. 88. 

fszt. 2.

papsara

@neteduc

atio.hu

30/954-6767 Pap Sára 30/954-6767

papsara

@neteduc

atio.hu

Zölden a bölcsiben: Környezeti nevelés a 

bölcsődében- Továbbképzés csecsemő- és 

kisgyermeknevelők számára

- -

Bölcsődei nevelésben dolgozó 

szakemberek környezeti nevelésben való 

jártasságának frissítése új módszerekkel.

20 000 Ft 15 óra

a program indításától 

kezdve  90 nap áll 

rendelkezésre a 

továbbképzés teljesítésére

nem releváns
közzétételt 

követően
bölcsődei ellátás

2023. 

szeptember 

30.

208. T- 07-024 /2020 50

Magyarországi Református Egyház 

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

Drogterápiás Otthona

2465 Ráckeresztúr
Rákóczi u. 

45.

tovabbke

pzes@ki

mm.hu

30/678-3186

Vargáné 

Veszeley 

Erzsébet

30/314-3417

tovabbke

pzes@ki

mm.hu

Drogprevenció és személyiségfejlesztés 

lehetőségei szociális területen. 

23/18/2015, 

PED/944/12/

2019, 

A/9683/2019

-

A szakemberek tudjanak beszélni a drog, a 

függőség kérdéseiről a fiatalokkal, erősítve 

védekező képességüket.

60 000 Ft 60 óra
3 nap 30 óra + kéthetente 6 

óra 5 alkalommal
Ráckeresztúr, országos

2020. 

október 

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok 

átmeneti szállása,  gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

209. S- 07-019 /2020 35 Egészségmegőrzési Központ 2400 Dunaújváros
Erkel kert 

23.

egmeg92

@gmail.c

om

25/412-123
Kleinné 

Németh Judit
25/412-123

egmeg92

@gmail.c

om

Esetmegbeszélő csoport- személyes 

gondoskodást végző személyek kreatív 

esetvezetésének elősegítésére

- -

A képzésen való részvétel célja egy- egy 

kliens vagy kliensrendszer helyzetésnek 

feltérképezése. Az esetvezetés 

megbeszélése- reális célkitűzések 

megbeszélése. Felhasználni a munkatársak 

"szakmai támogató rendszerének" segítő, 

kreatív lehetőségeit. Szakmai személyiség 

fejlesztés- személyyes élmény és 

tapasztalatszerzésen alapuló tanulás.

35 000 Ft 32 óra

8 alkalom, hetente, 

alkalmanként 4 óra 

fejlesztő óra, 1 óra 45 perc

Dunaújváros, Bács- Kiskun 

megye, Fejér megye, Tolna 

megye

közzétételt 

követően, 

igény szerint

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, idősek klubja, 

fogyatékosok nappali intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsődei ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

egyéb, éspedig: alapellátásban dolgozó szakemberek- védőnő, 

iskola- egészségügy

2023. 

szeptember 

30.

210. T- 09-035 /2020 40 Jövődért Alapítvány 4024 Debrecen
Vármegyehá

za u. 9.

jovodert

@gmail.c

om

30/638-3208
dr. Kovács 

Krisztián
30/638-3208

jovodert

@gmail.c

om

„ Családi cselek(vés)”- drogprevenciós 

képzés- nevelőcsaládok és 

gyermekvédelmi szakemberek számára

- -

Komplex drogprevenciós 

foglalkozássorozat nevelőszülők és velük 

foglalkozó szakemberek részére, amely  

32 órás elméleti és 16 órás gyakorlati 

jellegű foglalkozásból áll.

25 000 Ft 48 óra

8 héten át, heti 1 alkalom, 

alkalmanként 2 x 4 óra, 

igény szerint tömbösíthető 

6 alkalomra

Debrecen, Miskolc, országos

2020. 

november, 

2020. 

október

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

211. S- 10-028 /2020 28 SZTRATÉGOSZ Intézet Kft. 3300 Eger Zöldfa u. 39.

eniko.sztr

ategosz

@gmail.c

om

70/608-8850
Molnár 

Enikő
70/608-8850

eniko.sztr

ategosz

@gmail.c

om

Keresztény házban dolgozom/ 

Elköteleződés a szociális, diakóniai 

hivatásunkban

- -

A szociális szektorban, diakóniában 

dolgozó munkatársak hivatásbeli 

elkötelezettségének erősítése, kiégésük 

megelőzése.

30 000 Ft 30 óra
3 alkalom, alkalmanként 10 

óra
Budapest, országos

2020. 

október 2-

4., 2020. 

november 6-

8., 2020. 

december 4-

6., 2021. 

január 8-

10., 2021. 

február 5-7., 

2021. 

március 5-

7.., 2021. 

május 9-11., 

2021. június 

7-9.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.

212. E- 14-008 /2020 16 Csakbaba.hu Kft. 2119 Pécel
Szent Imre 

krt. 53/A.

wagnersa

z@gmail.

com

30/589-9186
Rammer 

Patrícia
30/589-9034

patriciara

mmel@h

otmail.co

m

Montessori a bölcsődében - -

A bölcsődében dolgozó szakemberek 

látásmódjának bővítése Montessori Mária 

pedagógiai módszerének segítségével, az 

új módszer ismeretében új eszközök és 

tevékenységek bevitelének lehetősége a 

bölcsődei csoportba.

35 000 Ft 24 óra
2 hét alatt, egyéni 

időbeosztással
nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

szeptember 

30.
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213. T- 05-036 /2020 40 Katolikus Szeretetszolgálat 1146 Budapest
Ajtósi Dürer 

sor 27/A

titkarsag

@szerete

tszolgalat.

hu

1/479-2000
Szlávik 

Bence
30//259-0628

szlavik.be

nce@szer

etetszolg

alat.hu

Időskori pszichiátriai betegségek 

felismerése, kezelése képzés 

szakembereknek

- -

Célunk, hogy szakembereink nagyobb 

jártassággal rendelkezzenek a pszichiátriai 

betegségek felismerésében, kezelésében.

45 000 Ft 40 óra 4 nap, alkalmanként 10 óra Budapest, országos
2021. január 

19-22.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona

2023. 

december 

31.

214. T- 05-037 /2020 50
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Változó vezetői szerepek és megújuló 

kompetenciák az intézményi férőhely 

kiváltási (IFK) folyamatban

- -

A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK 

folyamat során az új szolgáltató struktúra 

kialakítása és működtetése érdekében.

85 000 Ft 60 óra
4 alkalom, alkalmanként 2 

képzési nap (4x15 óra) 
Budapest, országos

2021. I. 

negyedév

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb éspedig: támogatott lakhatás

2023. 

december 

31.

215. T- 05-038 /2020 50
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti 

háttere és működtetése
- -

A résztvevők képessé váljanak a 

támogatott lakhatás szolgáltatások 

működtetésére, az érintettek támogatására.

58 000 Ft 40 óra
4 alkalom 1 vagy 2 hónap 

alatt, alkalmanként 10 óra
Budapest, országos

2021. I. 

negyedév

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb éspedig: támogatott lakhatás

2023. 

december 

31.

216. S- 05-030 /2020 32
Menedzser Praxis Szakkiadó és 

Gazdasági Tanácsadó Kft.
1149 Budapest

Nagy Lajos 

király útja 

127.

info@mpr

x.hu
1/880-7600

Horváth 

Karina
1/880-7627

horvath.k

arina@m

prx.hu

Pedagógiai és kommunikációs szempontból 

kihívást jelentő esetek megoldási stratégiái 

kisgyermeknevelőknek

- -

Pedagógiai és kommunikációs 

kompetenciák fejlesztése, valós 

helyzeteken alapuló pozitív modellnyújtás.

19 900 Ft 30 óra
2 egymást követő héten, 

8+7 óra és 8+7 óra
Budapest, országos

2021. január 

14-22., 

2021. 

február 11-

19., 2021. 

március 4-

12.

bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.

217. S- 05-031 /2020 28 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Budapest Őr u. 5-7.
info@pes

tesely.hu
1/476-1930

Lakatos 

Ildikó
70/3215683

lakatosi@

pestesely.

hu

Kommunikáció speciális helyzetű 

társadalmi csoportokkal
- -

A segítő szereppel kapcsolatos 

alapelméletek és alkalmazhatóságuk, a 

megfelelő kommunikációs eszközök 

elsajátítása.

60 000 Ft 25 óra
3 nap, lehetőleg egymást 

követő munkanapokon
Budapest

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.

218. S- 05-033 /2020 32 Vista Verde Bt. 1174 Budapest
Létai András 

u. 6/1.

zkovacs

@vistaver

de.hu

70/321-1869
Kovács 

Zoltán
70/321-1869

zkovacs

@vistaver

de.hu

Burnout - a kiégés jeleinek felismerése, 

megállítása és prevenciója
- -

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak kiégésének azonosítása, 

megelőzése és a támogató eszközök 

elsajátítása.

72 000 Ft 32 óra
4 alkalom, alkalmanként 8 

óra
Budapest, országos

2021. 

január, 

2021. 

március, 

2021. 

május, 

2021. július, 

2021. 

szeptember, 

2021. 

november

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.

219. S- 05-034 /2020 32 Vista Verde Bt. 1174 Budapest
Létai András 

u. 6/1.

zkovacs

@vistaver

de.hu

70/321-1869
Kovács 

Zoltán
70/321-1869

zkovacs

@vistaver

de.hu

Reziliencia - rugalmas ellenállási képesség, 

avagy hogyan állítsd a stresszt a 

szolgálatodba

- -

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak rezilienciájának fejlesztése 

támogató eszközök elsajátítása által.

72 000 Ft 32 óra
4 alkalom, alkalmanként 8 

óra
Budapest, országos

2021. 

január, 

2021. 

március, 

2021. 

május, 

2021. július, 

2021. 

szeptember, 

2021. 

november

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.

220. S- 05-035 /2020 32 Vista Verde Bt. 1174 Budapest
Létai András 

u. 6/1.

zkovacs

@vistaver

de.hu

70/321-1869
Kovács 

Zoltán
70/321-1869

zkovacs

@vistaver

de.hu

Motiváció a mindennapokra - Találd meg a 

benned rejlő hajtóerőt!
- -

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak motivációs képességének 

fejlesztése támogató eszközök elsajátítása 

által.

72 000 Ft 32 óra
4 alkalom, alkalmanként 8 

óra
Budapest, országos

2021. 

január, 

2021. 

március, 

2021. 

május, 

2021. július, 

2021. 

szeptember, 

2021. 

november

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.

221. M- 05-013 /2020 20

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.sote.h

u

20/670-1448

Polyák 

Veronika, 

Nyitrai Imre

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.sote.h

u

Szociálpolitikai kihívások - -

A műhely a szociális rendszert, a jogi 

kereteket értelmezi az etikai, 

érdekérvényesítési és finanszírozási 

kérdésekkel.

45 000 Ft 6 fórum
2 alkalom havonta, 

alkalmanként 4 óra
Budapest

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona,  

hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási 

központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2021. 

december 

31.

222. M- 05-014 /2020 16 Bölcsődei Múzeum Alapítvány 1083 Budapest

Nagy 

Templom u. 

3.

vokony.e

va.0418

@gmail.c

om

30/859-9903 Vokony Éva 30/859-9903

vokony.e

va.0418

@gmail.c

om

BÖLCSŐDETÖRTÉNET XIX. - -

A szakmai műhely bepillantást enged a 

magyar bölcsődék kezdeti időszakába, a 

Bölcsődei Múzeum anyagának gyűjtésébe, 

az újabb kutatások eredményeibe. 

Betekinthetünk a XIX. sz. festészetén 

keresztül a játékábrázolásba. Hallhatnak a 

Montessori pedagógia bölcsődei 

alkalmazásáról. Tájékoztatást kapnak a 

2020. év karantén időszakról történt 

Bölcsődei kérdőíves felmérés 

eredményeiről. Egyszerű a kisgyermekek 

számára elvégezhető játékjavaslatok 

megbeszélése. Az online kapcsolattartási 

formák kialakítására, működtetésére 

javaslatok, és a tapasztalatok átadása. - 

Megismerhetik, tapasztalatot gyűjthetnek a 

bölcsődés gyermekek fejlődését szolgáló 

játék és játszó kapcsolatáról. 

Találkozhatnak, meghallgathatják, 

beszélgethetnek a szakma jeles 

képviselőjével, szakembereivel.

27 000 Ft 6 fórum
6 alkalom, alkalmanként 4 

óra, 3 hónap alatt
Budapest

2021. 

március 3.

 gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, egyéb, éspedig: minden érdeklődő

2021. 

december 

31.

223. M- 05-015 /2020 16 Vista Verde Bt. 1174 Budapest
Létai András 

u. 6/1.

zkovacs

@vistaver

de.hu

70/321-1869
Kovács 

Zoltán
70/321-1869

zkovacs

@vistaver

de.hu

Esetmegbeszélés – Szupervízió 

módszertanán alapuló esetmegbeszélő 

körök

- -

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak szupervíziós módszertan 

alapú támogatása esetmegbeszélés során.

108 000 Ft 6 alkalom
6 alkalom, alkalmanként 4 

óra
Budapest, országos

2021. 

január, 

2021. 

március, 

2021. 

május, 

2021. július, 

2021. 

szeptember, 

2021. 

november

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2021. 

december 

31.

224. E- 09-009 /2020 18
ALFA PROXIMA-X Korlátolt 

Felelősségű Társaság
4243 Téglás

Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com

Szakmai protokollok a szociális ellátás 

területén
- -

A szociális ellátás területén dolgozó 

szakemberek szakmai protokoll 

ismereteinek e-learning rendszer keretében 

való bővítése a gondozottak minőségi 

ápolása, gondozása, részükre esetleges 

elsősegélynyújtás érdekében.

85 000 Ft 40 óra

egyéni intenzitás, 

meghatározott időtartam 

alatt

szakmaitrening.hu, online 

oktatási portál

2021. január 

4.
házi segítségnyújtás

2023. 

december 

31.

225. K- 09-011 /2020 5
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar
4220

Hajdúböször

mény

Désány I. u. 

1-9.

titkarsag

@ped.uni

deb.hu

52/229-559
dr. Balázs- 

Földi Emese
70/708-5326

balazs.fol

di.emese

@ped.uni

deb.hu

Új modellek és jó gyakorlatok a szociális 

munka tárgykörében
- -

A tanácskozás célja az internet és a 

közösségi háló elérhetőségéből származó 

veszélyek, illetve a szociális szakemberek 

prevencióban végzett munkája során 

alkalmazható módszerek, jó gyakorlatok 

megismerése.

3 000 Ft 6 előadás 1 alkalom, 6 előadás Hajdúböszörmény 2021. május

családsegítés, fogyatékos személyek otthona, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali 

intézménye, fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos személyek 

lakóotthona,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2021. 

december 

31.

226. S- 11-036 /2020 32
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély 

Szociális Közalapítványa
5000 Szolnok

Kossuth L. 

u. 2.

eselyfk@t

-online.hu
56/515-250 Kiss Márta 56/515-250

kiss.mart

a@eselyf

k.hu

Asszertivitás-fejlesztő tréning - -

Az asszertív viselkedés technikáinak 

megismerése, az önérvényesítési készség 

és a szociális kompetenciák fejlesztése.

68 500 Ft 30 óra

3 alkalom, alkalmanként 10 

óra (hetente- kéthetente 1 

alkalom max. 3 hónap alatt 

vagy egymást követő 3 

napon)

igény szerint, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.

227. S- 11-037 /2020 32
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély 

Szociális Közalapítványa
5000 Szolnok

Kossuth L. 

u. 2.

eselyfk@t

-online.hu
56/515-250 Kiss Márta 56/515-250

kiss.mart

a@eselyf

k.hu

Kommunikáció-fejlesztő tréning - -

A szociális szakemberek kommunikációs 

képességeinek fejlesztése a hatékony 

kommunikáció eszköztárának 

elsajátításával.

68 500 Ft 30 óra

3 alkalom, alkalmanként 10 

óra (hetente- kéthetente 1 

alkalom max. 3 hónap alatt 

vagy egymást követő 3 

napon)

igény szerint, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona,  hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2023. 

december 

31.
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228. S- 09-011 /2020 30
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Online csoportszupervízió szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szakemberek számára

- -

A továbbképzés célja a személyes 

gondoskodást végző szakemberek 

mentálhigiénés támogatása, ennek online 

térben történő - a résztvevők egészségének 

megőrzését biztosító - megvalósítása a 

COVID 19 járványhelyzet idején. Az 

online keretrendszerben történő 

megvalósítás további célja, hogy a 

személyes gondoskodást végző személyek 

sok esetben nehézséget jelentő 

feladatainak elvégzésében folyamatos 

elérhetőségével segítséget nyújtson, ezáltal 

hatékonyabbá tegye a résztvevők 

mindennapi munkáját és az ellátórendszer 

működését.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

csoportos 

szupervízió
30 óra 5 hónap alatt, 7 alkalom

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: hajléktalanok otthona, családi 

gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet 

Gyerekház, utógondozás, utógondozó otthon, kórházi szociális 

munka, óvodai és iskolai szociális munka, támogatott lakhatás, 

közösségi ellátások, utcai szociális munka 

2024. 

március 31.

229. S- 05-013 /2021 30
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Online esetmegbeszélés szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szakemberek számára

- -

A továbbképzési program célja, tartalma 

(maximum 110 karakter): A továbbképzés 

célja a személyes gondoskodást végző 

szakemberek mentálhigiénés támogatása, 

az esetvezetéssel kapcsolatos problémák 

megbeszélése, az adott nehézség kreatív 

megoldásának érdekében, ennek online 

térben történő - a résztvevők egészségének 

megőrzését biztosító - megvalósítása a 

COVID 19 járványhelyzet idején. Az 

online keretrendszerben történő 

megvalósítás további célja, hogy a 

személyes gondoskodást végző személyek 

sok esetben nehézséget jelentő 

feladatainak elvégzésében a továbbképzés 

online elérhetőségével a járványhelyzetben 

is segítséget nyújtson, ezáltal 

hatékonyabbá tegye a résztvevők 

mindennapi munkáját és az ellátórendszer 

működését.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

esetmegbesz

élés
30 óra 5 hónap alatt, 7 alkalom

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: hajléktalanok otthona, családi 

gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet 

Gyerekház, utógondozás, utógondozó otthon, kórházi szociális 

munka, óvodai és iskolai szociális munka, támogatott lakhatás, 

közösségi ellátások, utcai szociális munka 

2024. 

március 31.

230. S- 05-014 /2021 30
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Online teamszupervízió szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szakemberek számára

- -

A továbbképzési program célja, tartalma 

(maximum 110 karakter): A továbbképzés 

célja a személyes gondoskodást végző 

szakemberek mentálhigiénés támogatása, 

ennek online térben történő - a résztvevők 

egészségének megőrzését biztosító - 

megvalósítása a COVID 19 járványhelyzet 

idején. Az online keretrendszerben történő 

megvalósítás további célja, hogy a 

személyes gondoskodást végző személyek 

sok esetben nehézséget jelentő 

feladatainak elvégzésében folyamatos 

elérhetőségével segítséget nyújtson, ezáltal 

hatékonyabbá tegye a résztvevők 

mindennapi munkáját és az ellátórendszer 

működését.

38 100 Ft

Az EFOP 

3.8.2 és 

VEKOP 

7.5.1 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

team 

szupervízió
30 óra 5 hónap alatt, 7 alkalom

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: hajléktalanok otthona, családi 

gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet 

Gyerekház, utógondozás, utógondozó otthon, kórházi szociális 

munka, óvodai és iskolai szociális munka, támogatott lakhatás, 

közösségi ellátások, utcai szociális munka 

2024. 

március 31.

231. S- 01-010 /2021 32 Az emberség erejével Alapítvány 7621 Pécs Citrom u. 12.

emberseg

.erejevel

@gmail.c

om

30/276-2047
Nyirati 

András
30/276-2047

nyirati.an

dras@em

berseg.hu

Tudni és tenni- emberi jogok a szociális 

munkában
- -

A résztvevők képesek legyenek az emberi 

jogokat ismerve és tiszteletben tartva 

végezni a munkájukat.

45 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ,  napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. 

március 31.

232. T- 05-001 /2021 40 Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest

Fejér 

György u. 

10.

felnottkep

zes@eso

ember.hu

1/354-1073 Kővári Edit 1/354-1073

felnottkep

zes@eso

ember.hu

Autizmussal élő személyek támogatása a 

szociális ellátásban
- -

Autizmussal élő felnőtteket ellátó szociális 

intézményben dolgozó, nem-szakember és 

szakember személyzet elemi szintű, 

gyakorlat-centrikus felkészítése az 

autizmussal élő felnőttek hatékony és 

empatikus támogatására.

ingyenes 40 óra

1 hónap alatt 5 nap, 

alkalmanként 8 óra online 

formában

nem releváns
közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

március 31.

233. T- 05-004 /2021 28 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Budapest Őr u. 5-7.
info@pes

tesely.hu
1/476-1930

Lakatos 

Ildikó
70/321-5683

lakatosi@

pestesely.

hu

Esélyegyenlőségi alapismeretek képzés - -

A képzés célja a résztvevők munkahelyi 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudásának 

fejlesztése. A képzés során alkalmazott 

eljárások hatására fejlődik a résztvevők 

attitűdje a társadalmi és munkahelyi 

esélyegyenlőség terén.

30 000 Ft 25 óra
3 nap, lehetőleg egymást 

követő munkanapokon
Budapest, országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

március 31.

234. T- 05-006 /2021 25
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület
1081 Budapest

Kun u. 12. 

III. emelet 

27. ajtó

csagyi@c

sagyi.hu
1/225-3526

dr. Herczog 

Mária
1/225-3526

csagyi@c

sagyi.hu

Egyedül nevelők - szakemberek 

érzékenyítése az egyszülős családok 

speciális élethelyzetére

- -

A résztvevő szakembereket érzékenyíteni, 

és megismertetni őket az egyszülős 

családok, egyedül nevelő szülők speciális 

életciklus váltásaival, elakadásaival, és 

olyan élethelyzetekkel, amelyek 

általánosságban jellemzik őket, és amelyek 

ismeretében a szakemberek hatékonyabb 

támogatást, célzottabb segítséget tudnak 

nyújtani számukra.

40 000 Ft 20 óra 2 nap, napi 10 óra Budapest, országos

2021. 

május, 

2021. 

október

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

március 31.

235. S- 05-001 /2021 25 Ébredések Alapítvány 1089 Budapest
Kálvária tér 

5.

ebredese

kalapitvan

y@gmail.

com

1/334-1550

Kristóf 

Róbert 

Miksa

20/825-0209

robert.kris

tof@gmai

l.com

Út magamhoz- Út másokhoz (Személyes 

hatékonyságfejlesztés)
- -

A képzés első részében asszertivitásunk 

fejlesztése, a másodikban a Jung-i modell 

gyakorlati elemzése folyik.

20 000 Ft 25 óra 2 nap, 25 óra Budapest, országos

2021. II. és 

IV. 

negyedév, 

2022. II. és 

IV. 

negyedév, 

2023. II. és 

IV. 

negyedév, 

igány szerint

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

2024. 

március 31.

236. S- 05-003 /2021 30
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3239 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

 Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) 

szolgáltatásban dolgozó szakemberek 

számára

- -

A TL szolgáltatás segítőinek 

esetvezetésével kapcsolatos kérdések, 

problémák csoportban történő, tematizált 

megbeszélése.

52 000 Ft 25 óra
5 alkalom, alkalmanként 5 

óra
Budapest, országos

2021. II. 

Negyedév

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

2024. 

március 31.

237. S- 05-004 /2021 32
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u

1/450-3239 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu

Személyközpontú megközelítés, mint a 

támogatott lakhatásban dolgozó 

szakemberek eszköze

- -

A személyközpontú megközelítés 

elmélyítése és gyakorlása reflektív módon, 

adaptív szemléleti keretek között.

65 000 Ft 40 óra
2 alkalom, alkalmanként 2 

nap, napi 10 óra
Budapest, országos

2021. II. 

Negyedév

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

2024. 

március 31.
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238. S- 05-005 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu

Biztos Kezdet Gyerekház munkatársak 

módszertani továbbképzése
- -

A továbbképzés célja, hogy felkészítse a 

résztvevőket a szülőkkel való konstruktív, 

támogató együttműködésre.

ingyenes

EFOP-1.4.1-

15-2016-

00001 

Integrált 

gyermekprog

ramok 

szakmai 

támogatása 

című 

kiemelt 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés

30 óra
3 nap, lehetőleg egymást 

követő napon
országos

közzétételt 

követően

napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: Biztos Kezdet Gyerekház munkatársak

2024. 

március 31.

239. S- 05-006 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu

Ifjúsági közösségi munka - -

A résztvevők ismerjék meg a fiatalok 

körében végzett hatékony közösségi 

munka alapjait, és a helyi 

közösségszervezés és közösségfejlesztés 

lehetőségeit.

ingyenes

EFOP-1.4.1-

15-2016-

00001 

Integrált 

gyermekprog

ramok 

szakmai 

támogatása 

című 

kiemelt 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés

30 óra
3 egymást követő nap, napi 

10 óra
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: közösségi terek (pl. közösségi ház, 

ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai szociális munkások, 

ifjúsági vagy gyermekközösséggel dolgozó szakemberek, ifjúsági 

közösségi munkát segítő szakemberek

2024. 

március 31.

240. S- 05-007 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu

Hatékony jelzőrendszeri együttműködés - -

A képzés célcsoportja legyen képes a 

gyermekszegénységből fakadó igényekre 

professzionális szolgáltatást nyújtani.

ingyenes

EFOP-1.4.1-

15-2016-

00001 

Integrált 

gyermekprog

ramok 

szakmai 

támogatása 

című 

kiemelt 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés

30 óra

3 egymást követő nap vagy 

2 egymást követő nap és 1 

nap, napi 10 óra

országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: közösségi terek (pl. közösségi ház, 

ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai szociális munkások, 

ifjúsági vagy gyermekközösséggel dolgozó szakemberek, ifjúsági 

közösségi munkát segítő szakemberek

2024. 

március 31.

241. S- 05-008 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu

Szociális és gyermekjóléti területen 

megvalósuló szolgáltatások munkatársainak 

készségfejlesztő képzése

- -

Képessé tenni a résztvevőket a 

gyermekszegénységből fakadó igényekre 

vonatkozó adekvát válaszok, 

szolgáltatások nyújtására.

ingyenes

EFOP-1.4.1-

15-2016-

00001 

Integrált 

gyermekprog

ramok 

szakmai 

támogatása 

című 

kiemelt 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés

30 óra

3 egymást követő nap vagy 

2 egymást követő nap és 1 

nap, napi 10 óra

országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: járási és helyi gyermekszegénység 

csökkentését célzó projekteket, programokat és szolgáltatásokat 

megvalósító Gyerekesély Programok tagjai, szociális és 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai és azok partnereoi 

(pályázatírók, helyi döntéshozók, társszakmák képviselői, 

köztisztviselők, civil szervezetek munkatársai)

2024. 

március 31.

242. S- 05-011 /2021 30 Partners Hungary Alapítvány 1072 Budapest
Rákóczi út 

22. 4/24

kepzes@

partnersh

ungary.hu

70/944-6196 Deák Éva 70/944-6196

kepzes@

partnersh

ungary.hu

Mediáció a szociális intézményekben 2. - -

A mediációs alapismeretek bővítése, 

elmélyítése, új mediációs módszerek 

megismerése, gyakorlása.

75 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

március 31.

243. S- 05-012 /2021 30 Partners Hungary Alapítvány 1072 Budapest
Rákóczi út 

22. 4/24

kepzes@

partnersh

ungary.hu

70/944-6196 Deák Éva 70/944-6196

kepzes@

partnersh

ungary.hu

Mediáció a szociális intézményekben 1. - -

A résztvevők elsajátítják a mediáció 

módszerét és eszközrendszerét, melyet 

konfliktusos helyzetekben tudnak 

alkalmazni.

75 000 Ft 30 óra 3 nap, napi 10 óra országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

március 31.

244. B- 05-001 /2021 18 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu

Általános és középiskolás diákok iskolán 

kívüli tanulásának támogatása
- -

A program célja a pedagógiai 

végzettséggel/képzettséggel nem 

rendelkező szakemberek felkészítése az 

általános iskolai tanulók iskolán kívüli 

időben történő tanulástámogatására.

ingyenes

EFOP-1.4.1-

15-2016-

00001 

Integrált 

gyermekprog

ramok 

szakmai 

támogatása 

című 

kiemelt 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés

30 óra

2 x 1 nap személyes 

jelenléttel 1 hét eltéréssel, 

közben otthoni feldolgozás

országos
közzétételt 

követően

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 

központ, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: járási és helyi 

gyermekszegénység csökkentését célzó projekteket, programokat 

és szolgáltatásokat megvalósító Gyereksegély Programok tagjai, 

szociális és gyermekjóléti szolgálat munkatársai és azok partnerei 

(pályázatírók, helyi döntéshozók, társszakmák képviselői, 

köztisztviselők, civil szervezetek munkatársai )

2024. 

március 31.

245. B- 05-002 /2021 14 Ideathon Kft. 1136 Budapest
Hollán Ernő 

u. 16.

info@nes

tingplay.c

om

30/435-4347
Harsányi 

Eszter
30/435-4347

eszter.har

sanyi@ne

stingplay.

com

Inkluzív nevelés a bölcsődében- 

kisgyermeknevelők, dajkák és egyéb 

bölcsődei dolgozók számára

795/10/2020 -

Továbbképzésünk fő célja, hogy 

megismerhessük a kisgyermek nevelőkkel 

és egyéb bölcsődei dolgozókkal az 

inkluzív, befogadást támogató pedagógia 

elméletével és gyakorlatával. Célunk 

továbbá átadni a résztvevőknek a 

szülőkkel való partnerség kialakításának 

elméletét és gyakorlatát.

23 000 Ft 16 óra

3 alkalom személyes 

kontaktóra, majd 60 nappal 

ezután online képzés

igény szerint, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

bölcsődei ellátás
2024. 

március 31.

246. E- 05-001 /2021 12 Forgalmazók az Egészségért Szövetség 1138 Budapest Váci út 184.

forgalmaz

ok@gyog

yasz.hu

1/428-0747 Róka László 1/428-0747

forgalmaz

ok@gyog

yasz.hu

Kommunikáció fogyatékkal élő betegekkel -

21603/2013,

megújítás 

folyamatban

Az egészségügyi és szociális ágazatban 

dolgozó szakember, szakdolgozók, ápolók 

és gondozók kommunikációs készségeinek 

fejlesztése a fogyatékkal élő emberek 

tájékoztatása során az információt fogadó 

oldal részéről előforduló akadályok 

bemutatásával, speciális kommunikációs 

technikák ismertetése.

9 000 Ft 14 óra
a program indításától 90 

napon belül kell elvégezni
nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékos személyek gondozóháza, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú 

lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek támogatott lakhatása

2024. 

március 31.

247. E- 05-002 /2021 18
Családbarát Magyarország Nonprofit 

Közhasznú Kft.
1134 Budapest

Tüzér u. 33-

35.

titkarsag

@csbo.hu
70/500-1626

Rutkai 

Balázs
30/440-2852

kepzes@

csalad.hu

Gyermekút a kora gyermekkori 

intervenciós ellátórendszerben- digitális 

képzés

578/10/2020, 

 

D/4937/2020

-

A kora gyermekkori intervenció 

szakemberei, ágazatközi együttműködés 

során, ismerjék meg az ajánlott 

gyermekutakat.

ingyenes, 

EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-

2016-00001 

azonosító 

számú A 

kora 

gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése 

elnevezésű 

projekt 

megvalósítás

ának 

időszakában 

térítésmentes

32 óra nem releváns nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

 fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek 

otthona, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. 

március 31.
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248. E- 05-003 /2021 20
Családbarát Magyarország Nonprofit 

Közhasznú Kft.
1134 Budapest

Tüzér u. 33-

35.

titkarsag

@csbo.hu
70/500-1626

Rutkai 

Balázs
30/440-2852

kepzes@

csalad.hu

Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra 

fejlesztése (CSÉN 2020)
751/10/2020 -

A gyermekek nevelését segítők 

kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat 

és kommunikáció, a családi életre nevelés 

terén.

ingyenes, a 

Családbarát 

ország 

elnevezésű, 

EFOP-1.2.6-

VEKOP-17-

2017-00001 

azonosítószá

mú kiemelt 

projekt 

megvalósítási 

 

időszakában 

térítésmentes

40 óra

jellemzően 4-8 alkalommal, 

alkalmanként 5-10 órás 

blokkokban, amihez 1 óra 

páros vagy kiscsoportos, 

aszinkron időben 

elvégezhető feladat társul.

nem releváns
közzétételt 

követően

utcai szociális munka, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- 

és gyermekjóléti központ, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, 

éspedig: védőnői ellátás 

2024. 

március 31.

249. K- 05-001 /2021 5
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

Galambos 

Pál
30/091-6773

galambos

.pal@szg

yf.gov.hu

Az új dolgozók szakmai mentorálása a 

szociális intézményekben
- -

A szociális intézményekben rendkívül 

fontos, hogy az újonnan felvett dolgozók 

megismerjék az intézmény szabályait, 

eljárásrendjét, és megfelelően tudják 

alkalmazni a tanultakat a gyakorlatban.

ingyenes 6 előadás 1 alkalom, 8 óra Budapest, országos

2021. április 

15., igény 

szerint

 időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye,  fogyatékos személyek rehabilitációs 

célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona

2022. 

március 31.

250. K- 05-002 /2021 5
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

Galambos 

Pál
30/091-6773

galambos

.pal@szg

yf.gov.hu

Betegmegfigyelés szakmai szabályai a 

szociális intézményekben
- -

A szociális intézményekben dolgozó 

szakemberek ismereteinek fejlesztése az 

ellátottak egészségi állapotának, mentális 

helyzetének és kapcsolatrendszerének 

vonatkozásában.

ingyenes 6 előadás 1 alkalom, 8 óra Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

 időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona

2022. 

március 31.

251. M- 05-001 /2021 12

Zöld Kakas Líceum Szakképzés- 

szervezési Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1055 Budapest
Bihari János 

u. 18.

braun.edit

@zöldkak

as.hu

20/373-4023 Braun Edit 20/373-4023

braun.edit

@zöldkak

as.hu

A társasjáték, mint eszköz a segítő 

munkában

PED/573-

10/2020
-

Felkészülés a társasjáték, mint eszköz 

gyakorlati alkalmazására, egyéni és 

szakmai kompetenciák növelése.

35 000 Ft 6 fórum 2 alkalom havonta Budapest, országos
közzétételt 

követően

családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek  

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási központ, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb. éspedig: óvodai és iskolai szociális munka

2022. 

március 31.

252. T- 14-002 /2021 32 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

Idősödés – időskor mentálhigiénés 

szemléletű megközelítése
- -

A tanfolyami tartalom útján olyan ismeret 

átadása, amely segíti a résztvevőt abban, 

hogy értse a normál, illetve kóros az 

öregedés – öregség mentálhigiénés 

jelenségeit. Ennek segítségével munkája 

során váljon hatékonyabbá az ezekhez 

való mentálhigiénés szemléletű viszonyulás.

20 000 Ft 30 óra
1 hónap alatt 5 alkalom, 

alkalmanként 6 óra
Budapest, országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, egyéb, éspedig: 

idősellátás, illetve valamennyi - idősekkel kapcsolatba kerülő 

szociális ellátás

2024. 

március 31.

253. T- 14-003 /2021 32 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

Stresszek, krízisek, megoldások 

hétköznapi életünkben
- -

Olyan mentalhigiénés, pszichológiai 

ismeret felsorakoztatása a résztvevő 

számára, amely segíti az eligazodást a 

mindennapi életünk gondjaihoz való 

viszonyulási módokban. Ezáltal jobban 

megérhetik saját maguk működését, 

viselkedésük miértjét - kritikus helyzetben. 

Ráláthatnak életműködésüket segítő, javító 

magatartásmódokra.

20 000 Ft 30 óra
1 hónap alatt 5 alkalom, 

alkalmanként 6 óra
Budapest, országos

közzétételt 

követően
egyéb, éspedig: valamennyi, szociális feladatokat ellátó intézmény

2024. 

március 31.

254. T- 14-005 /2021 32 Csakbaba.hu Kft. 2119 Pécel
Szent Imre 

krt. 53/A

info@csa

kbaba.hu
30/5899186

Rammer 

Patrícia
30/589-9034

patriciara

mmer@h

otmail.co

m

Korai fejlesztést igénylő gyermekek a 

bölcsődében
- -

“Segítő kéz” a kisgyermeknevelőknek a 

normálistól eltérő fejlődésmenet 

felismeréséhez a bölcsődében.

45 000 Ft 30 óra
2 hónap alatt 5 alkalom, 

alkalmanként 6 óra
Budapest, országos

2020. 

áprilistól 

folyamatosan

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 

központ, bölcsődei ellátás,  napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. 

március 31.

255. S- 14-002 /2021 32 Vályi- Nagy Ibolya 2030 Érd Vető u. 19/F

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

30/958-0079
Vályi - Nagy 

Ibolya

30/9578-

0079

ibolya.val

yinagy@g

mail.com

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.

20 000 Ft 40 óra 1 hónap alatt 6 alkalom Budapest, országos
közzétételt 

követően
egyéb, éspedig: valamennyi, szociális feladatokat ellátó intézmény

2024. 

március 31.

256. K- 14-003 /2021 5 Boldog Gizella Alapítvány 2051 Biatorbágy
Boldog 

Gizella u. 1.

info@giz

ella.hu
23/530-550

Mayer 

Richárdné
70/978-9790

mental@g

izella.hu
Méltóság és szakértelem -

SZTK-A-

80014/2019

Idősek, demenciával élők ellátásának 

aktuális szakmai, gazdasági és társadalmi 

kihívásainak bemutatása.

15 000 Ft 7 előadás
1 nap, 7 előadás- 

kísérőprogramok
Biatorbágy

2021. május 

13.

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos 

személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott 

lakhatása, család- és gyermekjóléti szolgálat, egyéb, éspedig: 

demenciával élők nappali és bentlakásos ellátása

2022. 

március 31.

257. S- 19-009 /2021 32
Magyarországi Szociálterápiás 

Szerepjáték Egyesület
8440 Herend

Pipacs u. 

18/A

msztszje

@gmail.c

om

20/261-4615 Gyurkó Pál 30/211-5295

gyurcoac

h@gmail.

com

Személyiségfejlesztés a szociálterápiás 

szerepjátékok módszerével – a személyiség 

utolérésének szelíd módszere

- -

Szociális területen dolgozó szakemberek 

személyiségének és szakmai készségeinek 

fejlesztése.

50 000 Ft 35 óra

1- 6 hónap alatt, 4- 7 

alkalom (az alkalmak 

összevonhatóak)

Szeged, Veszprém, 

Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek  

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye. szenvedélybetegek nappali intézménye, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb. 

éspedig: szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása

2024. 

március 31.

258. K- 02-005 /2021 10
Falugondnokok Duna-Tisza Közi 

Egyesülete
6000 Kecskemét Kölcsei u 21.

info@falu

gondnoks

ag.hu

76/507-543
Csörszné 

Zelenák 

Katalin

30/433-2443

76/507-543

mnefalu@

t-online.hu 
Falugondnok segítők kulcsszerepben - -

A falu- és tanyagondnoki munkához 

kapcsolódó új módszerek, tapasztalatok 

ismertetése, meglévő szaktudás frissítése.

19 000 Ft 9 előadás
három egymást követő 

napon

Szentkirály, Baranya, Bács-

Kiskun, Békés, Csongrád-

Csanád, Győr-Moson-

Sopron, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád, 

Pest, Tolna, Vas megye

2021. 

november 

29- 

december 1.

falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
2022. június 

30.

259. T- 05-007 /2021 40 Ébredések Alapítvány 1089 Budapest
Kálvária tér 

5.

ebredese

kalapitvan

y@gmail.

com 

1/334-1550
dr. Bodrogi 

Andrea
20/825-0206

abodrogi

@gmail.c

om 

Közösségi  addiktológiai képzés szociális 

szakemberek részére
- -

Korszerű addiktológia, hatékony szűrés, 

rövid intervenciók.
30 000 Ft 40 óra 5 nap Budapest, országos

2021.,

2022.II. és 

IV. 

negyedév,

2023.II. és 

IV. 

negyedév,

igény szerint

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali 

ellátása, szenvedélybetegek átmeneti otthona,  szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, szenvedélybetegek otthona, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

2024. június 

30.

260. T- 05-012 /2021 32 Kozsokár Bt. 1162 Budapest
Párta u. 

98/1.

info@zen

eineveles.

hu 

30/600-8755
Dr. Gáll 

Ferencné
30/600-8755

info@zen

eineveles.

hu 

Zenei nevelés a bölcsődében - -

A zenei nevelés módszertan átadása. 

Az ölbéli játék- és dalanyag bővítése, a 

zenei képességek fejlesztése.

40 000 Ft 30 óra 4 nap, napi 7,5 óra Budapest, országos

2021. 

augusztus,

igény szerint

család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, gyermekotthon

2024. június 

30.

261. T- 05-013 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre

Polyák 

Veronika

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Dokumentáció a szociális szolgáltatásokban - -

A továbbképzés célja olyan ismeret és 

készség átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, mellyel, hatékony 

dokumentációs rendszer fejlesztését tudják 

biztosítani ellátásuk területén.

90 000 Ft 25 óra
3 alkalom, hetente 1x

(8x45 perc+1x45 prc)
Budapest

 2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

262. T- 05-014 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre

Polyák 

Veronika

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Együttműködések a szociális szolgáltatások 

területén
- -

A továbbképzés célja olyan ismeretek és 

készségek átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, melyekkel bővülnek és 

mélyülnek a mikro- és makro szintű 

együttműködéseik.

90 000 Ft 25 óra
4 alkalom, hetente 1x

(6x45 perc+1x45 prc)
Budapest

2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.
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263. T- 05-015 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre

Polyák 

Veronika

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Mentálhigiénés projektek tervezése és 

szervezése szociális intézményekben
- -

A továbbképzés célja megismertetni a 

résztvevőkkel a közösségi alapú 

mentálhigiénés, preventív vagy promotív 

programok tervezésének, kivitelezésének 

projekt szemléletű módszerét.

90 000 Ft  25 óra
4 alkalom, hetente 1x

(6x45 perc+1x45 prc)
Budapest 

2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

264. T- 05-016 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre

Polyák 

Veronika

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Változásvezetés - -

Cél, hogy értsük a változásvezetés terét és 

segítsük a célszerű változások létrejöttét, a 

jó szervezeti teljesítmény érdekében.

90 000 Ft 25 óra

5 alkalom (5x45 perc+1x45 

perc),

heti 1 alkalom

Budapest
2021.október 

 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

265. T- 05-017 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre,

Polyák 

Veronika

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Vezetői vízió/ jövőkép készítésének lépései - -

A továbbképzés célja olyan ismeret és 

készség átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, mellyel képesek 

szolgáltatásnyújtásukra jövőtervezés 

szemszögéből tekinteni, s abban így 

dolgozni.

90 000 Ft 25 óra
3 alkalom, hetente 1x

(8x45 perc+1x45 perc)
Budapest

2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

266. T- 05-018 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre 

Polyák 

Veronika 

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Szolgáltatás szervezés menedzselési 

feladatai a szociális szolgáltatásokban
- -

A továbbképzés célja olyan ismeret és 

készség átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, mellyel képesek 

szolgáltatásnyújtásukat tartalmilag és 

szerkezetileg is változtatni a hatékonyság 

érdekében.

90 000 Ft 25 óra

 3 alkalom (8x45 

perc+1x45 perc)

heti 1 alkalom

Budapest
2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

267. T- 05-019 /2021 40
Budapesti Módszertani Szociális 

Központ és Intézményei
1134 Budapest

Dózsa 

György út 

152.

titkarsag

@bmszki.

hu 

1/238-9501 Andorkó Éva 1/238-9501

andorko.e

va@bmsz

ki.hu 

A segítő beszélgetés módszertana - 

interjúkészítés a szociális munkában, 

elmélet és gyakorlat

- -

A tanfolyam célja, hogy a segítő 

munkakörben dolgozók megismerjék az 

interjúkészítés elméletét, kipróbálják a 

gyakorlatban is egy önállóan elkészített 

életinterjú során.

32 000 Ft 45 óra
7 képzési nap, 3x8 óra, 2x4 

óra, 1x5 óra
Budapest

2021. 

szeptember

2022.

szeptember

2023. 

szeptember

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.

268. S- 05-016 /2021 30 MEDIARE Kisebbségi Mediációs Intézet 1113 Budapest
Badacsonyi 

u. 17.

mbarczy

@upcmail

.hu 

1/365-8360
Dr. Barcy 

Magdolna
1/365-8360

mbarczy

@upcmail

.hu 

A mediációs konfliktuskezelési eljárás 

alapelvei, gyakorlata és technikái (elméleti, 

tréningcsoportos alapképzés)

- -

Felkészítés konfliktuskezelői, közvetítői 

tevékenységre, a szükséges készségek 

fejlesztése, gyakorlása.

110 000 Ft 60 óra
2 x 3 egymást követő nap, 

napi 10 óra

Budapest
2021. 

szeptember,

2022.I. félév

házi segítségnyújtás,  pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, 

bölcsődei ellátás, bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

269. S- 05-020 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu 

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu 

Biztos Kezdet Gyerekházak komplex 

ismeretek és készségek
A/9150/2018 -

A Biztos Kezdet Gyerekházak vezetőit és 

munkatársait felkészítse a 

Gyerekházakban folyó munkára.

Az EFOP-

1.4.1-15 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés, 

mely így a 

résztvevők 

számára 

térítésmentes

. (Európai 

Uniós 

forrásból 

finanszírozot

t.)

120 óra
4 x 3 egymást követő nap, 

napi 10 óra
országos

közzétételt 

követően

egyéb, és pedig: Biztos Kezdet Gyermekházak munkatársai, 

vezetői

2024. június 

30.

270. S- 05-021 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu 

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu 

Biztos Kezdet Partneri együttműködés a 

gyerekekért
A/9173/2018 -

A Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai 

partnereit felkészítse a hatékony 

együttműködésre.

Az EFOP-

1.4.1.-15 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés, 

mely így a 

résztvevők 

számára 

térítésmentes

. (Európai 

Uniós 

forrásból 

finanszírozot

t.)

30 óra

1 kétnapos és 1 egynapos 

időtartamban vagy 3 

egymást követő nap, napi 

10 óra

országos
közzétételt 

követően

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 

központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: Biztos 

Kezdet Gyerekház szolgáltatás, Biztos Kezdet Gyerekház 

fenntartója

2024. június 

30.

271. S- 05-022 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu 

1/896-9514 Kovács Erika 70/ 932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu 

"Együtt könnyebb" -Szakmaközi hálózati 

együttműködés a helyi fejlesztések 

támogatása érdekében

H/30840/201

8
-

A hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és 

gyakorlati megoldási módszerek,

 technikák megismerése.

Az EFOP-

1.4.1.-15 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés, 

mely így a 

résztvevők 

számára 

térítésmentes

. (Európai 

Uniós 

forrásból 

finanszírozot

t.)

30 óra

1 kétnapos és 1 egynapos 

időtartamban vagy 3 

egymást követő nap, napi 

10 óra

országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig:  a hátrányos helyzetű gyermekek, 

tanulók ellátásában résztvevő szociális, egészségügyi, 

önkormányzati, pedagógiai szakemberek, Gyerekesély Iroda 

munkatársai: szakmai vezető, projekt-menedzser, szakterületi 

koordinátorok, asszisztensek, közöségi terek (pl.közösségi ház, 

ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai szociális munkások, 

ifjúsági vagy gyermekközösséggel dolgozó szakemberek, ifjúsági 

közösségi munkát segítő szakemberek

2024. június 

30.
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272. S- 05-023 /2021 35 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1135 Budapest
Szegedi út 

35-37.

foigazgat

osag@tef

.gov.hu 

1/896-9514 Kovács Erika 70/932-0093

kovacs.er

ika1@tef.

gov.hu 

A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

tanulás-és életút támogatása az egyéni és 

társadalmi sikerességük eléréséhez

D/3778/2018

Szakemberek képzése, hátrányos helyzetű 

gyermekek, tanulók életút támogató 

megsegítésének felkészítésére.

Az EFOP-

1.4.1.-15 

projekt 

célcsoportja 

és partnerei 

számára 

indított 

képzés, 

mely így a 

résztvevők 

számára 

térítésmentes

. (Európai 

Uniós 

forrásból 

finanszírozot

t.)

30 óra

1 kétnapos és 1 egynapos 

időtartamban vagy 3 

egymást követő nap, napi 

10 óra

országos
közzétételt 

követően

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 

központ, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

egyéb, éspedig:  a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

ellátásában résztvevő szociális, egészségügyi, önkormányzati, 

pedagógiai szakemberek, Gyerekesély Iroda munkatársai: szakmai 

vezető, projekt-menedzser, szakterületi koordinátorok, 

asszisztensek, közöségi terek (pl.közösségi ház, ifjúsági pont, 

tanoda) munkatársai, iskolai szociális munkások, ifjúsági vagy 

gyermekközösséggel dolgozó szakemberek, ifjúsági közösségi 

munkát segítő szakemberek

2024. június 

30.

273. S- 05-025 /2021 25 RadaR Research Kft. 1077 Budapest
Király utca 

51. 2/18.

radar.feln

ottkepzes

@gmail.c

om 

20/967-0872
Kovács 

Bálint
20/967-0872

radar.feln

ottkepzes

@gmail.c

om 

"A nevetés a legjobb orvosság!"- 

Személyiségfejlesztő tréning személyes 

gondoskodást végző személyek számára

- -

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők 

megismerjenek és elsajátítsanak olyan 

technikákat, módszereket, melyekkel a 

munkájukkal járó stresszforrások és 

kihívások rájuk gyakorolt negatív hatásait 

csökkenteni tudják

30 000 Ft 25 óra 2 x 8 óra, 1 x 9 óra Budapest, országos

2021. július 

5-6-7.

2021. 

szeptember 

6-7-8

2021. 

szeptember 

13-14-15

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.

274. S- 05-027 /2021 32

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448

Nyitrai Imre

Polyák 

Veronika

20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Rezilienciaerősítő személyiségfejlesztés (a 

világjárvány generálta igényekhez, 

szükségletekhez és adottságokhoz 

adaptívan)

- -

Rezilienciaerősítő személyiségfejlesztés 

online: kiscsoportos life-coaching, 

testalapú módszerek és meditáció 

ötvözésével.

90 000 Ft 25 óra
 Kéthetente 4 óra (4x45') 6 

alkalommal
Budapest

2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

275. E- 05-004 /2021 16 Netedicatio Kft. 1118 Budapest
Pecz Samu 

u. 2/A. 1/1.

info@net

educatio.

hu 

30/954-6767 Pap Sára 30/954-6767

info@net

educatio.

hu 

Jeles napok a bölcsödében- Továbbképzés 

csecsemő- és kisgyermeknevelők számára
- -

Bölcsődei nevelésben dolgozók jeles 

napokat érintő jártasságának frissítése új 

módszerekkel.

20 000 Ft 15 óra 90 nap áll rendelkezésre nem releváns
közzétételt 

követően
bölcsődei ellátás

2024. június 

30.

276. E- 05-006 /2021 16
Menedzser Praxis Szakkiadó és 

Gazdasági Tanácsadó Kft.
1149 Budapest

Nagy Lajos 

király útja 

127.

kepzes@

mprx.hu 
1/880-7600

Káté 

Krisztina
70/414-7675

kate.kriszt

ina@mprx

.hu 

Munkahelyi esélyegyenlőség a szociális 

intézményekben
- -

A képzés célja a résztvevők munkahelyi 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudásának 

fejlesztése. A képzés során alkalmazott 

eljárások hatására fejlődik a résztvevők 

attitűdje a társadalmi munkahelyi 

esélyegyenlőség terén.

15 000 Ft 20 óra
képzés megkezdésétől 

számított egy hónapon belül
nem releváns

közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali 

melegedője, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, család-

és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ, 

gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon

2024. június 

30.

277. K- 05-006 /2021 5
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

titkarsag

@nfszk.h

u 

1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nfszk.

hu 

Módszertani segítségnyújtás az autizmus-

spektrumzavar felismeréséhez és 

pszichiátriai ellátáshoz felnőttkorban

- -

A kidolgozott Szakmai protokoll az 

autizmus spektrum zavar felismeréséhez c. 

módszertani segédanyag bemutatása.

A 

"MONTÁZS 

 - A 

fogyatékos 

személyek 

számára 

nyújtott 

szakmai és 

közszolgáltat

ások 

hozzáférhető

ségének 

kialakítása, 

fejlesztése" 

című projekt 

keretében 

(A projekt 

azonosító 

száma: 

EFOP-

1.9.2.-

VEKOP-16-

2016-

00001) a 

résztvevő 

részéről 

térítésmentes

.

5 előadás 1 alkalom, 5 előadás Budapest, országos
2021. 

október 28.

 pszichiátriai betegek közösségi ellátása,  fogyatékos személyek 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos 

személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona,  

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye,  fogyatékos személyek 

rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- 

gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 

lakóotthona,  fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek 

otthona, fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai 

betegek támogatott lakhatása

2022. június 

30.

278. K- 05-008 /2021 5
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék 

Intézménye
1041 Budapest

Lőrinc u. 35-

37.

kocsis.ildi

ko@ujpes

tibolcsik.h

u 

1/380-4488,

1/370-2838

Farkasné 

Farkas 

Aranka

70/334-8250

szaktanac

sado@ujp

estibolcsi

k.hu 

A T.E.T.T.E.K. szerepe a rugalmas 

alkalmazkodásban, a reziliencia 

fejlődésében

- -

A továbbképzésen a szakemberek 

megismerik a reziliencia fogalmát. A 

megszerzett ismeretek támogatják, hogy az 

érintettek a környezet gyors változásaihoz 

hatékonyabban, sikeresebben és 

rugalmasan tudjanak alkalmazkodni.

ingyenes 5 előadás 1 alkalom, 5 előadás Budapest
2022. 

március 24.
család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás

2022. június 

30.

279. M- 05-002 /2021 14

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképző Tudásközpont

1125 Budapest
Kútvölgyi út 

2.

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

20/670-1448
Polyák 

Veronika
20/670-1448

polyak.ve

ronika@e

mk.semm

elweis.hu 

Intézményi gazdálkodás és kontrolling - -

A továbbképzés célja, hogy bevezesse a 

résztvevőket a hazai szociális intézmények 

működtetésének gyakorlati rejtelmébe, és 

hogy megismertesse a szakmai 

mutatószámok képzésével és 

alkalmazhatóságával.

90 000 Ft 6 alkalom

A továbbképzés 6 

alkalomból áll, kéthetente, 

4 óra, azaz 6x4, utolsó 

alkalommal+1 óra=25 óra

Budapest
2021. 

október 4.

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

280. T- 09-010 /2021 32 Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen
Angyalföld 

tér 11.

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

52/492-757

Nyikos-

Fegyveres 

Andrea

30/857-0521

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

HALÁLKÖZELBEN (Veszteségek, halál, 

gyász, újrakezdés-A haldokló és a halál 

méltóságáért)

- -

A program célja, hogy a tanfolyamon 

résztvevők elméleti és gyakorlati segítséget 

kapjanak a veszteségek, a halál és gyász 

elfogadásához, a haldoklók melletti 

mindennapos teendők elvégzéséhez, az 

újrakezdés lehetőségeinek megtalálásához.

35 000 Ft 30 óra

5 alkalommal, 

alkalmanként 6 órás 

blokkokban

Debrecen, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-

Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye

közzétételt 

követően, 

igény szerint

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, idősek 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, idősek otthona

2024. június 

30.

281. T- 09-011 /2021 32 Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen
Angyalföld 

tér 11.

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

52/492-757

Nyikos-

Fegyveres 

Andrea

30-857-0521

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

Rajtunk is múlhat! - addiktológiai 

problémák kezelése szociális területen 

dolgozó szakemberek számára

- -

A szociális területen dolgozó szakemberek 

számára szemléletbeli és gyakorlati 

segítség nyújtása a szenvedélybetegek 

kezelésében.

35 000 Ft 30 óra
5 alkalom, alkalmanként 6 

órás blokkokban

Debrecen, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-

Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye

közzétételt 

követően, 

igény szerint

 család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 

központ, bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

282. S- 09-017 /2021 32
Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület
4029 Debrecen

Víztorony u. 

19.

kortarsak

@kortars

ak.hu 

30/113-8142 Kiss Róbert 30/113-8145

kissrobert

@kortars

ak.hu 

Csoportos szupervízió személyes 

gondoskodást végző szakemberek számára
- -

A segítői személyiség karbantartása, 

egyéni elakadások feldolgozása, segítői 

munka hatékonyságának fejlesztése.

60 000 Ft 30 óra
1 hónapon belül, 4 (2x2) 

nap, 2x8 illetve 2x7 óra/nap
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.

283. S- 09-018 /2021 32
Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület
4029 Debrecen

Víztorony u. 

19.

kortarsak

@kortars

ak.hu 

30/113-81-

42
Kiss Róbert

30/113-81-

45

kiss.rober

t@kortars

ak.hu 

Kiégést megelőző tréning- A személyes 

gondoskodást végző személyek lelki 

terheinek oldása- a burnout szindróma 

megelőzése és kezelése

- -

A segítői személyiség karbantartása, 

egyéni elakadások feldolgozása, segítői 

munka hatékonyságának fejlesztése.

60 000 Ft 30 óra
1 hónapon belül, 4 (2x2) 

nap, 2x8 illetve 2x7 óra/nap
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.
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284. S- 09-019 /2021 32
Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület
4029 Debrecen

Víztorony u. 

19.

kortarsak

@kortars

ak.hu 

30/113-8142 Kiss Róbert 30/113-8145

kiss.rober

t@kortara

sak.hu 

Teamszupervízió a személyes 

gondoskodást végző szakemberek team-

hatékonyságának fejlesztésére

- -

Munkatársak kooperációjának javítása, 

team-erőforrások feltárása, vezető-team 

kapcsolata, szerepek tisztázása.

60 000 Ft 30 óra

1 hónapon belül, 4 alkalom 

(2x2) nap, 2x8 illetve 2x7 

óra

országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.

285. S- 09-024 /2021 32 Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen
Angyalföld 

tér 11.

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

52/492-757

Nyikos-

Fegyveres 

Andrea

30/857-0521

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

Team szupervízió szociális területen 

dolgozó munkatársak számára
- -

A szociális segítő munka során felvetődő 

dilemmák feldolgozása a szupervízió 

módszereivel.

38 000 Ft 30 óra havonta 1 alkalommal 4 óra Debrecen, országos
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.

286. S- 09-026 /2021 32
Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület
4029 Debrecen

Víztorony u. 

19.

kortarsak

@kortars

ak.hu 

30/113-8142 Kiss Róbert 30/113-8145

kiss.rober

t@kortars

ak.hu 

Személyes gondoskodást végző személyek 

konfliktuskezelő technikájának fejlesztése, 

a hatékony együttműködés érdekében

- -
A hatékony konfliktuskezelés 

kapcsolatfejlesztő lehetősége.
60 000 Ft 30 óra

1 hónapon belül, 4 (2x2) 

nap, 2x8, illetve 2x7 óra/nap
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. június 

30.

287. E- 09-007 /2021 16 ALFA PROXIMA-X Kft. 4243 Téglás
Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com 

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com 

Szakmai protokollok a pszichiátriai 

ellátásban
- -

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a 

pszichiátriai nappali ellátás szakszerű és 

minőségi biztosításához.

280 000 Ft 70 óra egyéni igények szerint nem releváns
2021. július 

1.
pszichiátriai betegek nappali ellátása

2024. június 

30.

288. E- 09-008 /2021 16 ALFA PROXIMA-X Kft. 4243 Téglás
Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com 

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com 

Szakmai protokollok a szenvedélybeteg 

ellátásban
- -

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a 

szenvedélybeteg ellátás szakszerű és 

minőségi biztosítása érdekében.

280 000 Ft 70 óra nem releváns nem releváns
2021. július 

1.
szenvedélybetegek nappali ellátása

2024. június 

30.

289. K- 09-007 /2021 5 Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen
Angyalföld 

tér 11.sz.

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

52/492-757

Nyikos-

Fegyveres 

Andrea

30/857-0521

iroda@fo

rrasegyes

ulet.hu 

A szociális és mentálhigiénés ellátás 

fordulópontjai
- -

Egy 30 éves szervezet és  együttműködő 

partnereinek tapasztalatai a szociális és 

mentálhigiénés ellátás területén.

6 000 Ft 6 előadás 1 nap, 6 előadás
Debrecen, Hajdú-Bihar 

megye
2021. ősz/tél

házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek  rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása, család-és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, javítóintézet, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. június 

30.

290. K- 09-009 /2021 5 Országos Közösségi Ellátók Egyesülete 4028 Debrecen
Ember Pál 

u. 19.

okee@ko

zossegiell

atasok.hu 

30/436-4790
Berényi 

András
30/436-4790

okee@ko

zossegiell

atasok.hu 

Az alacsonyküszöbű, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek nappali és közösségi 

ellátások, mindennapi kihívásai

- -

A műhelysorozat szakmaifejlesztési 

tartalmakat kínál a pszichiátria-, 

szenvedélybeteg alapszolgáltatás területén, 

a hazai felmérés alapján

6 000 Ft

OKEE 

tagoknak 4 

000 Ft

5 előadás Budapest, országos
2021. 

október 14.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család-és gyermekjóléti 

szolgálat, család-és gyermekjóléti központ

2022. június 

30.

291. K- 09-004 /2021 5
Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület
4029 Debrecen

Víztorony u. 

19.

kortarsak

@kortars

ak.hu 

30/113-8142 Kiss Róbert 30/113-8145

kiss.rober

t@kortars

ak.hu 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

Szakmai Napja
- -

A szakterület legfrissebb kutatási 

eredményeinek átadása, a munkatársak 

tapasztalatcseréje, szemléletformálása.

10 000 Ft

5 előadás, 2 

párhuzamos 

workshop

1 x 6 óra (1 nap) országos
közzétételt 

követően

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, utcai szociális munka, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, 

hajléktalan személyek átmeneti szállása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóottona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek 

támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, 

család- és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti 

központ, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. június 

30.

292. M- 09-003 /2021 12 Országos Közösségi Ellátók Egyesülete 4028 Debrecen
Ember Pál 

u. 19.

okee@ko

zossegiell

atasok.hu 

30/436-4790
Berényi 

András
30/436-4790

okee@ko

zossegiell

atasok.hu 

Pszichiátriai és addiktológiai betegek 

otthoni közeli ellátásnak jövője
- -

A műhelysorozat szakmaifejlesztési 

tartalmakat kínál a pszichiátria-, 

szenvedélybeteg alapszolgáltatás területén, 

a hazai felmérés alapján.

 29 500 Ft;

19 500 Ft 

OKEE 

tagoknak

6 alkalom
6x4x45 perc, egy szünettel, 

havi rendszerességgel
Budapest, országos

2021. 

október 6.

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család-és gyermekjóléti 

szolgálat, család-és gyermekjóléti központ

2022. június 

30.

293. T- 14-008 /2021 32 Diverzitás Közhasznú Alapítvány 2100 Gödöllő
Honvéd u. 

19.

info@div

erzitasala

pitvany.hu 

70/701-8859 Csibi Júlia 70/884-1292

csibi.julia

@diverzit

asalapitva

ny.hu 

Szociális farm ismeretek - -

A képzés célja a személyes gondoskodást 

végző szociális szakemberek új, innovatív 

ismeretekkel való felruházása.

58 000 Ft 48 óra
5 nap, majd 2 hét 

felkészülés után 1 nap

Gödöllő, Tiszasas, Jász- 

Nagykun- Szolnok, Pest 

megye

2021. 

szeptember, 

2021 október

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása,  idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása,  időskorúak gondozóháza, 

fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, 

hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek 

ápoló- gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek 

támogatott lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása, 

családok átmeneti otthona

2024. június 

30.

294. E- 14-005 /2021 12 Kiss Heléna e.v. 1112 Budapest
Beregszász 

út 103.

info@kttk.

eu
30/898-1220 Kiss Heléna 30/898-1220

info@kttk.

eu 

Nyelvi-és beszédfejlődés 1.-Megfigyelési-, 

értékelési- és dokumentációs ismeretek 

támogatása, fejlesztési lehetőségek 

bemutatása

- -

4 év alatti gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek komplex szakmai támogatása 

a nyelvi- és beszédfejlődés területén.

15 000 Ft 15 óra

egyéni igény szerint, 

legfeljebb 30 nap áll 

rendelkezésre.

nem releváns

közzétételt 

követően 

igény szerint

bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon

2024. június 

30.

295. T- 16-009 /2021 32
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza Malom u. 3.

szabolcss

zatmarber

egmegye

@vorosk

ereszt.hu 

42/310-320
Korecska 

Angéla
70/933-8832

angela.ko

recska@v

oroskeres

zt.hu 

"Amíg az orvos és a mentő megérkezik"- 

elsősegély és komplex újraélesztés
- -

Ismeretek átadása az életveszélyes 

állapotok szakszerű kezeléséhez a szociális 

és gyermekjóléti szférában.

30 000 Ft 30 óra
heti 1 alkalom 5 héten 

keresztül

Nyíregyháza, Budapest, 

országos

közzétételt 

követően 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, 

hajléktalan személyek átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek 

ápoló- gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, család- 

és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, 

bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. június 

30.

296. T- 05-030 /2021 32
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
30/793-3933

Farkas 

Tamás
30/793-3933

szhef@ns

zi.hu

A reziliencia erősítésének, a coping 

technikák fejlesztésének és a rekreáció 

biztosításának jelentősége a segítő 

munkában különösen a válsághelyzetek 

kezelése során

- -

A továbbképzés alapvető célkitűzése, hogy 

enyhítse és felhasználja a COVID-19 

járványhelyzet okozta elhúzódó és extrém 

stressz hatásait, hozzájáruljon a személyes 

gondoskodást végző személyek 

mentálhigiénés állapotának javításához, 

egészségpszichológiai szemléletének 

erősítéséhez azáltal, hogy elméleti és 

gyakorlati ismereteket nyújt a testi és 

érzelmi feszültségszabályozás, stressz- 

kezelés technikáinak elsajításához és 

mindezt külső helyszínen, stressz- 

mentesítő rekreációval támogatja. További 

célkitűzés a kiégés és fásultság 

kialakulásának megelőzése, kezelése.

190.703,- + 

Áfa, 

Az EFOP 

3.8.2-16-

2016-00001 

és VEKOP 

7.5.1-16-

2016-00001 

kiemelt 

projektek 

keretében 

térítésmentes

24 óra
három egymást követő 

napon bentlakással
országos

közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: hajléktalanok otthona

2024. 

szeptember 

30.
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297. M- 01-005 /2021 16 INDIT Közalapítvány 7623 Pécs
Szendrey J. 

u. 6.

drogambu

lancia@in

dit.hu

72/315-083

dr. 

Szemelyácz 

János

72/315-083

janos.sze

m@gmail.

com

A drogprevenció korszerű komplex 

egészségfejlesztésű megközelítése
- -

Holisztikus drogprevenciós módszer, 

segítő szakemberek részére, akik 

veszélyeztetett serdülőkkel dolgoznak.

15 000 Ft 6 fórum
2 fórum naponta, három 

egymást követő napon

Sásd, Jász- Nagykun- 

Szolnok megye

2021. 

november 2.

támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, fogyatékos 

személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali 

melegedője, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

298. T- 05-020 /2021 50 Ébredések Alapítvány 1089 Budapest
Kálvária tér 

5.

ebredese

kalapitvan

y@gmail.

com 

1/334-1550
Kristóf 

Róbert
20/825-0209

kristof.rob

ert@gmai

l.com 

Tapasztalati és kísérő szakértők képzése a 

pszichoszociális fogyatékosságból való 

felépülés terén

- -

A pszichoszociális fogyatékosságból való 

felépülést segítő tapasztalatai és kísérő 

szakértők akkreditált kiképzése.

ingyenes 60 óra 6 nap Budapest
közzétételt 

követően

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, utcai szociális munka, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, egyéb, éspedig: 

önsegítő csoportok és beteg-, ill. hozzátartozói szervezetek

2024. 

szeptember 

30.

299. T- 05-021 /2021 36 Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest

Fejér 

György u. 

10.

felnottkep

zes@eso

ember.hu

1/354-1073
Magdu 

Anita Lorella
70/535-7287

felnottkep

zes@eso

ember.hu

Autizmussal élő személyek támogatása a 

szociális ellátásban kontakt képzés
- -

Autizmussal élő felnőtteket ellátó szociális 

intézményben dolgozó, nem-szakember és 

szakember személyzet elemi szintű, 

gyakorlat-centrikus felkészítése az 

autizmussal élő felnőttek hatékony és 

empatikus támogatására.

60 000 Ft 40 óra
1 hónap alatt 5 nap, 

alkalmanként 8 óra
országos

közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, fogyatékos 

személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali 

melegedője, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

szeptember 

30.

300. T- 05-022 /2021 36 Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest

Fejér 

György u. 

10.

felnottkep

zes@eso

ember.hu

1/354-1073
Magdu 

Anita Lorella
70/535-7287

felnottkep

zes@eso

ember.hu

Autizmussal élő személyek támogatása a 

szociális ellátásban online képzés
- -

Autizmussal élő felnőtteket ellátó szociális 

intézményben dolgozó, nem-szakember és 

szakember személyzet elemi szintű, 

gyakorlat-centrikus felkészítése az 

autizmussal élő felnőttek hatékony és 

empatikus támogatására

60 000 Ft 40 óra
1 hónap alatt 5 nap, 

alkalmanként 8 óra online
nem releváns

közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, fogyatékos 

személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali 

melegedője, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2024. 

szeptember 

30.

301. T- 05-024 /2021 40
Budapesti Módszertani Szociális 

Központ és Intézményei
1134 Budapest

Dózsa 

György út 

152.

titkarsag

@bmszki.

hu

1/238-9501 Andorkó Éva 1/238-9527

andorko.e

va@bmsz

ki.hu

A közösségi pszichiátriai megközelítés 

lehetőségei hajléktalan és más szociális 

szolgáltatásokban

- -

A program célja, hogy a segítő 

munkakörben dolgozók megismerkedjenek 

a közösségi pszichiátriai szemléletével a 

különböző pszichiátriai körképekkel, azok 

kezelési módjával.

35 000 Ft 50 óra
6 nap, 1x10,5 + 1x9 + 3x8 

+ 1x7,5 óra
Budapest

2022. II. 

félév, 2023. 

II. félév, 

2024. I. félév

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. 

szeptember 

30.

302. T- 05-025 /2021 40
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 

Szolgáló Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest

Amerikai út 

14.

down@d

ownalapit

vany.hu

1/788-2513
dr. Gruiz 

Katalin
1/788-2513

down@d

ownalapit

vany.hu

Alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, 

szolgáltatási centrumok irányítása
- -

Értelmi fogyatékos személyek támogatott 

életvitelét támogató szolgáltatások 

rendszerbe foglalása, menedzsmentjének 

sajátosságai.

30 000 Ft 40 óra 5 alkalom Budapest, Somogy megye 

2021. IV. 

negyedév, 

2022. I. 

félév, 2022. 

II. félév, 

2023. I. 

félév, 2023. 

II. félév, 

2024. I. félév

fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása

2024. 

szeptember 

30.

303. T- 05-026 /2021 40
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 

Szolgáló Magyar Down Alapítvány
1145 Budapest

Amerikai út 

14.

down@d

ownalapit

vany.hu

1/788-2513
dr. Gruiz 

Katalin
1/788-2513

down@d

ownalapit

vany.hu

Támogatott lakhatást segítő szakemberek 

képzése
- -

Értelmi fogyatékos személyek életvitelének 

támogatásához szükséges tudás, szemlélet, 

és attitűd megalapozása.

30 000 Ft 36 óra 5 alkalom, 3x8 + 2x6 óra Budapest, Somogy megye 

2021. IV. 

negyedév, 

2022. I. 

félév, 2022. 

II. félév, 

2023. I. 

félév, 2023. 

II. félév, 

2024. I. félév

fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása

2024. 

szeptember 

30.

304. T- 05-027 /2021 50
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

30/846-4356 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés I. - -

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör 

ellátásához szükséges alapismeretek, 

báziskészségek elsajátításának biztosítása.

25 000 Ft 60 óra 10 nap, alkalmanként 6 óra Budapest, országos
2022. 

március 8.

házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

2024. 

szeptember 

30.

305. T- 05-028 /2021 50
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

30/846-4356 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés II. - -

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör 

ellátásához szükséges ismeretek, 

készségek elsajátításának biztosítása és a 

munkakezdés előkészítése 

projektmunkával.

25 000 Ft 60 óra

6 nap, alkalmanként 6 óra 

és 24 óra otthoni óra ebből 

3 óra elméleti és 21 óra 

gyakorlati

Budapest, országos
2022. 

március 8.

házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

2024. 

szeptember 

30.

306. T- 05-029 /2021 50
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

30/846-4356 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés III. - -

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör 

ellátásához szükséges ismeretek, 

báziskészségek, gyakorlásának biztosítása.

25 000 Ft 60 óra
5 nap, alkalmanként 6 óra 

és 30 óra terepgyakorlat
Budapest, országos

2022. 

március 8.

házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

2024. 

szeptember 

30.

307. T- 05-031 /2021 40
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

szhef@ns

zi.hu
70/668-7519

Csipke 

Dorottya
70/668-7519

szhef@ns

zi.hu

Kliensközpontú ellátás - a Pszichiátriai 

Érdekvédelmi Fórum oktatási anyaga 

pszichoszociális ellátásban dolgozók részére

- -

A bentlakásos intézményekben mentális 

problémával élő kliensek és speciális 

szükségletű gyermekek ellátásával 

foglalkozó személyes gondoskodást végző 

személyek érdekvédelem fókuszú 

ismereteinek szélesítése.

55 000 Ft

Az EFOP 

3.8.2-

VEKOP 

7.5.1. 

kiemelt 

projekt 

keretében 

térítésmentes

.

50 óra
50 tanóra, tematikának 

megfelelően
igény szerint, országos

közzétételt 

követően

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, gyermekek átmeneti 

otthona, gyermekotthon, egyéb, éspedig: speciális gyermekotthon

2024. 

szeptember 

30.

308. K- 05-010 /2021 5
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1132 Budapest

Visegrádi u. 

49.

info@szg

yf.gov.hu
1/769-1704

Galambos 

Pál
30/091-6773

galambos

.pal@szg

yf.gov.hu

A biztonságos gyógyszerelés jogi és 

szakmai szabályai a bentlakásos szociális 

intézményekben

- -

A szociális intézményekben dolgozó 

szakemberek gyógyszereléssel kapcsolatos 

ismereteinek fejlesztése.

ingyenes 5 előadás 1 nap, 6 óra Budapest, országos

közzétételt 

követően, 

igény szerint

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs 

célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott 

lakhatása, szenvedélybetegek támogatott lakhatása

2022. 

szeptember 

30.

309. K- 05-011 /2021 5
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1142 Budapest

Ungvár u. 

64-66.

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

30/846-4356 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@szinkft

.hu

Fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás 

az intézményben
- -

Fogyatékosságügyi tanácsadót 

foglalkoztató intézmények felkészítése a 

munkavállaló professzionális fogadására, 

szakmai támogatására.

2 000 Ft 5 előadás 1 alkalom, 5 előadás Budapest, országos
2021. 

október 28.
család- és gyermekjóléti központ 

2022. 

szeptember 

30.

310. K- 05-012 /2021 10 Magyar Addiktológiai Társaság 1064 Budapest
Izabella u. 

46.

MAT_titk

arsag@m

at.org.hu

30/710-7418
dr. Felvinczi 

Katalin
30/311-9145

katalin.fel

vinczi@g

mail.com

A Magyar Addiktológiai Társaság XIII. 

Országos Kongresszusa
- -

Az addiktológiai oktatás, kutatás, gyakorlat 

fejlesztése, szakmai kihívások megvitatása 

a konferencia során.

85 000 Ft

6 plenáris és 

100 szekció 

előadás

3 nap alatt 15 óra Siófok

2021. 

november 

25-27.

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali 

ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalan személyek 

átmeneti szállása, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,  

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek támogatott 

lakhatása

2022. 

szeptember 

30.
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311. K- 05-013 /2021 8
Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Diakóniai Képzési Központ
1141 Budapest

Rózsavölgyi 

u. 3.

eniko.feln

ottkepzes

@gmail.c

om

70/608-8850
Molnár 

Enikő
70/608-8850

eniko.feln

ottkepzes

@gmail.c

om

„Szociális Munka és Spiritualitás” 

konferencia
- -

Célunk bemutatni azt, amit az egyházak 

tanításukon, szeretetszolgálati munkájukon 

keresztül végeznek az emberek között. 

Szeretnénk választ találni arra is, hogy a 

hit hogyan segítheti a mindennapi munkát. 

Igyekszünk párbeszédet kezdeményezni a 

különböző egyházak szociális munkát 

végzői vagy az őket támogató szervezetek 

között.

10 000 Ft 8 előadás 1 nap, 8 óra Budapest
2021. 

október 4.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

312. M- 05-004 /2021 16
Semmelweis Egyetem EMK Szociális 

Vezetőképzés Tudásközpont
1125 Budapest

Kútvölgyi út 

2.

szabo.pet

er@emk.

semmelw

eis.hu

20/670-1343 Szabó Péter 20/670-1343

szabo.pet

er@emk.

semmelw

eis.hu

Intézménymenedzsment - -

Az intézményi menedzsment fejlesztő 

programok keretében az intézményekben 

olyan, a gyakorlati problémákon alapuló 

fejlesztések indulnak el, amelyek végső 

célja változtatási projektek beindítása és 

sikeres végigvitele.

45 000 Ft 24 óra hetente, kéthetente 1 fórum Budapest, országos

2021. 

szeptember 

27.

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális 

munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 

nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2022. 

szeptember 

30.

313. S- 09-028 /2021 25 ALFA PROXIMA-X Kft. 4243 Téglás
Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com

Csoportos szupervízió a szociális ellátások 

területén
- -

A szakmai kompetencia növelése, a 

hatékonyság fejlesztése, burn out 

prevenció, az intervenciós lehetőségek 

tudatosítása, kapcsolatok és munkaköri 

rendszerek együttműködésének 

támogatása.

125 000 Ft 25 óra 5 x 5 óra Debrecen, országos, on-line

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális 

munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 

nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, bölcsődei ellátás, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat

2024. 

szeptember 

30.

314. E- 09-011 /2021 16 ALFA PROXIMA-X Kft. 4243 Téglás
Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com

Szakmai protokollok a házi segítségnyújtás 

területén
- -

A házi segítségnyújtás területén dolgozó 

szakemberek szakmai ismereteinek e-

learning rendszer keretében való bővítése.

160 000 Ft 40 óra

egyéni igények alapján, 

meghatározott időtartam 

alatt

nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

házi segítségnyújtás

2024. 

szeptember 

30.

315. E- 09-012 /2021 12 ALFA PROXIMA-X Kft. 4243 Téglás
Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com

Önismeret a szociális ellátásokban 

dolgozók részére
- -

A szociális ellátásban dolgozók részére 

önismereti segítségnyújtás az ellátás 

szakszerű és minőségi biztosításához.

96 000 Ft 24 óra

egyéni igények alapján, 

meghatározott időtartam 

alatt

nem releváns

közzétételt 

követően, 

igény szerint

étkeztetés, házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális 

munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 

nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat

2024. 

szeptember 

30.

316. E- 09-013 /2021 14 ALFA PROXIMA-X Kft. 4243 Téglás
Alkotmány 

u. 36.

apx.kepze

s@gmail.

com

70/967-0788

Müller 

Helga 

Bernadett

20/413-0720

ms.helga.

muller@g

mail.com

Stresszkezelés a szociális ellátásokban 

dolgozók részére
- -

A szociális ellátásban dolgozóknak 

segítségnyújtás a stresszkezelésben a 

szociális ellátás szakszerű és minőségi 

biztosításához.

144 000 Ft 36 óra

egyéni igények alapján, 

meghatározott időtartam 

alatt

nem releváns
közzétételt 

követően

étkeztetés, házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai szociális 

munka, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 

nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali melegedője, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, bölcsődei ellátás,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat

2024. 

szeptember 

30.

317. T- 14-023 /2021 40 Segítő Kapcsolatok Alapítvány 2092 Budakeszi Fő u. 103.

hid@buda

keszihid.h

u 

23/451-147

Mönks-

Bondzsér 

Zita

70/527-7914

bondzser.

zita@gm

ail.com

Mediációs technikák és módszerek 

szociális és gyermekvédelmi 

intézményekben dolgozók részére

- -

Komplex ismeretek átadása a szociális és 

gyermekvédelmi intézményekben folyó 

mediátori munkáról. Felkészítés a 

mediátori tevékenységre. Gyakorlati 

ismeretek és technikák átadása a 

résztvevőknek a mediációs technika 

módszeréről.

60 000 Ft 60 óra

két hónap alatt 4 x 2 nap (7- 

 8 óra/nap) vagy 6 egymást 

követő nap (10óra/nap)

Budakeszi, országos
közzétételt 

követően

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű szolgáltatása, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali ellátása, család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, 

bölcsődei ellátás,  napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. 

szeptember 

30.

318. E- 19-009 /2021 18 OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Molnár Lajos 88/421-080

oktker@o

ktker.hu

Agresszívan viselkedő kliensek a szociális 

munkában
- -

Pszichológiai ismereteket ad kibővíteni és 

rendszerbe foglalni a kliensekről  

tanult/szerzett korábbi ismereteket.

18 000 Ft 30 óra kezdést követő 6 hét alatt nem releváns
2021. 

október 15.

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat, támogató szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, utcai szociális munka, idősek nappali 

ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: tanya- és falugondnoki szolgálat

2024. 

szeptember 

30.

319. E- 19-010 /2021 18 OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém
Bartók Béla 

u. 12.

oktker@o

ktker.hu
88/421-080 Molnár Lajos 88/421-080

oktker@o

ktker.hu
Gyermek- és serdülőkori agresszió kezelése - -

Pszichológiai ismereteket ad kibővíteni és 

rendszerbe foglalni a kiskorú kliensekről 

tanult/szerzett korábbi ismereteket.

19 000 Ft 30 óra kezdést követő 6 hét alatt nem releváns
2021. 

október 11.

étkeztetés, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, 

bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat

2024. 

szeptember 

30.

320. T- 05-038 /2021 50
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

titkarsag

@nszi.hu
1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nszi.h

u

Látássérült személyek infokommunikációs 

segítője I.
- -

A képzés célja, hogy a résztvevők az 

alapszintű informatikai technikákat meg 

tudják ismertetni a látássérült 

személyekkel.

50 000 Ft 50 óra

A képzés 7 napos: blokkos 

formában, alkalmanként 

két egymást követő napon 

szerveződik

Budapest, országos
2021. 

október 20.
egyéb, éspedig: elemi rehabilitációs szolgáltatás

2024. 

december 

31.

321. T- 05-039 /2021 50
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet
1138 Budapest Váci út 191.

titkarsag

@nszi.hu
1/450-3230 Békefi Éva 30/846-4356

bekefi.ev

a@nszi.h

u

Látássérült személyek infokommunikációs 

segítője II.
- -

Cél a "látássérült személyek 

infokommunikációs segítője I." című 

képzés folytatásaként a résztvevők 

ismereteinek bővítése.

60 000 Ft 60 óra

A képzés 7 napos: blokkos 

formában, alkalmanként 

két egymást követő napon 

szerveződik

Budapest, országos
2021. 

október 20.
egyéb, éspedig: elemi rehabilitációs szolgáltatás

2024. 

december 

31.
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