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ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

 
 

Együtt a kamaszokért (mentőöv a fiatalok kriminális védelméhez) 
szakmai műhely – M-05-014/2011 – 15pont – 20.000Ft 

 

A szakmai műhely célja erősíteni a rendőrök és a gyermekvédelmi szakemberek 
közötti együttműködést a gyermekek kriminális veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében. 
 
 

Gyámi továbbképzés  
tanfolyam – T-05-013/2011 – 40pont – 35.000Ft 

 

A tanfolyamra gyermekotthoni és hivatásos gyámok jelentkezését várjuk! 
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők az új ismeretek mellett a jelenlegi 
tudásukat rendszerezve, azt továbbfejlesztve és a továbbképzésen tudatosított 
előzetes tapasztalataik alapján, a gondjaikra bízott, gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő gyermekek személyes szükségleteihez igazodóan 
legyenek képesek ellátni gyámi feladataikat. 
 
 

Tanácsadás a gyermekvédelemben 
tanfolyam – T-05—014/2011 – 40pont – 45.000Ft 

Tanácsadói kompetenciák fejlesztése 
személyiségfejlesztő fogl. – S-05-023/2011 – 31pont – 40.000Ft 

 

Tanácsadás témakörben két, egymást kiegészítő, egymásra épülő, de önállóan 
is elvégezhető akkreditált képzést kínálunk gyermekvédelmi szakemberek 
számára. Az elméleti megalapozottságot tanfolyam keretében, az 
attitűdformáláshoz szükséges sajátélmények megszerzését személyiségfejlesztő 
foglalkozáson keresztül tesszük elérhetővé. 
A programok célja, hogy a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban különböző 
munkakörökben dolgozó, a tanácsadás eszközeit használó kollégák felismerjék 
a tanácsadás eltérő helyzeteit és megoldási repertoárjuk adekvát formáit 
legyenek képesek mobilizálni. 
 

Bővebb információ a www.tegyesz.hu honlapon 
és Balogh Orsolyánál a +36-1-3232-911-es telefonszámon kérhető! 
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ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

Válságterhesekkel foglalkozók továbbképzése 
tanfolyam – T-05-030/2010 – 50pont (39pont1) – 35.000fT 

 

Továbbképzésünkkel azoknak az érdeklődő szakembereknek szeretnénk 
multidiszciplinális ismereteket és módszereket átadni egyfajta 
szemléletformálás mentén, akik a válságterhesek támogatásában szeretnék 
szakmai ismereteiket bővíteni és hatékonyabban végezni ezt a 
tevékenységüket. 
 
 

A gyermekvédelmi vezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztése 
tanfolyam – T-05-017/2010 – 50pont – 48.000Ft 

 

A tanfolyam célja, hogy a vezetői identitás, vezetői kommunikáció, motiváció és 
változásmenedzsment témaköröket érintve a gyermekvédelemben és a 
szociális területen dolgozó vezetők legfontosabb kompetenciáit fejlessze. 
 

„Egyszerűen - Hatékonyan” a segítő beszélgetés eszközével 
személyiségfejlesztő fogl. – S-05-098/2009 – 30pont – 25.000Ft 

 

A tréning célja, hogy a gyermekvédelmi területeken dolgozó szakemberek 
kommunikációs képességeit fejlessze, egy konkrét technika, a segítő 
beszélgetés elsajátíttatásán keresztül. A sikeres alkalmazás feltétele, hogy a 
szemléletmóddal is azonosulni tudjon használója, ezért a tréninget egymásra 
épülő tudás- és gyakorlati elemekből építjük fel, így lehetővé válik, hogy végül a 
csoport egységes megközelítéssel rendelkezzen. 
 

Kiskorú és fiatal várandósokkal és anyákkal 
foglalkozó szakemberek továbbképzése 

tanfolyam – T-05-103/2009 – 45pont – 30.000Ft 
 

Szeretnénk, ha a továbbképzésen résztvevők, önismeretükben továbbfejlődve 
és a továbbképzésen tudatosított előzetes tapasztalataik valamint az itt 
szerzett új ismeretek alapján a gondjaikra bízott fiatalkorú anyák és gyermekeik 
megsegítésében magabiztosabbnak és hatékonyabbnak érezhessék magukat. 
 

Bővebb információ a www.tegyesz.hu honlapon 
és Balogh Orsolyánál a +36-1-3232-911-es telefonszámon kérhető! 

                                                 
1
 Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság által 3509/2011 nyilvántartási 

számon akkreditált! 
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TÁBORAINK 2012. 
 

ismét sikerült megvalósítani tervezett táborainkat 
 

A füzesgyarmati néprajzi táborban a Bokréta Lakásotthon fiataljai mellett 

részt vettek a tevékenységben a helybeli érdeklődök.  

A szakmai munkát Nagy László szeghalmi múzeumigazgató vezette és abban közreműködtek 

a debreceni egyetem néprajz szakos hallgatói is. 

Nagy sikere volt a nagy számmal megjelenő helybeliek között dr. Szonda István 

gyomaendrődi múzeumigazgató előadásának a megyében működő tájházakról. 

A szabadidős tevékenység a strand igénybevétele mellett szakmai kirándulásokat is 

tartalmazott. Így látogatást tettünk a Békéscsabai Múzeumban, a Csökmői Tájházban, a 

szeghalmi múzeumokban, valamint a Vésztő-Mágori történelmi emlékhelyen. 

 

A gyomaendrődi táborban a Kaffka Margit Gyermekotthon növendékei vettek 

részt. 

A fiatalok a meglevő anyagok feldolgozása mellett új anyagot is gyűjtöttek. A városban 

megrendezett szakmai konferencia keretében sor került a fiatalok munkáját bemutató 

fotókiállítás megrendezésére is.  

A tábor végén sor került a munka és a tevékenységre épülő szakmai vetélkedő, szerény 

jutalmazással egybekötött értékelésére is.  

A konkrét munkavégzést harmonikusan kiegészítették a szakmai tárgyú előadások és 

foglalkozások. 

A szálláshelyül szolgáló Payer-féle kemping, a strandolás mellett, további szabadidős 

foglalkozásokra nyújtott ideális lehetőséget (íjászat, lovaglás, horgászat, kenuzás). 

A Gyomaendrődi Önkormányzat számos, jelentős kedvezmény megadásával támogatta a 

tábort. 

 

A tokaji régészeti tábort öt intézmény (Fővárosi TEGYESZ, Bokréta 

Lakásotthon, Hűvösvölgyi Gyermekotthon, Róbert Gyermekotthon, Hargita Megyei Tanács 

Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósága) közreműködésével valósítottuk meg.  

Különös jelentőségűnek tartjuk, hogy a gyerekek és fiatalok közösen  olyan vár feltárásán 

vettek részt, mely történetének jelentősebb időszakában az Erdélyi Fejedelemséghez 

tartozott. 

Már eddig is kiderült, hogy a vár nem olyan mértékben pusztult el, mint ahogyan azt 

korábban gondolták. Így tudományosan is jelentős eredmények születtek. A falak, 

objektumok, sírok és értékes leletek (csont, fém, üveg, arany, agyag) megtalálása mellett 

előkerült a padlószint, a kápolna maradványa és kiderült, hogy a vár régebbi, mint gondolták. 

Munkánkról beszámolt a sajtó, a rádió, tv és számos kedvező szakértői vélemény is a 

rendelkezésünkre áll. 

A fiatalok a szakmai sikerek mellett hihetetlen fizikai teljesítményt is nyújtottak: a 

tikkasztó melegben, csak csákánnyal mozgatható, nehezen lapátolható, törmelékes földből 

50 m3-t ástak ki egyre mélyebbről. 
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Sikerült megteremteni a szakmai alapokon nyugvó munka motivációs bázisát, melynek 

elemei az alábbiak voltak: 

 

• Az első munkanap az ásatás aktuális állapotának, a feladatoknak és a várható 

eredményeknek az ismertetése. 

• A második nap délután az elmúlt évi ásatások eredményeit bemutató kiállítás 

megtekintése a múzeumban. Ebben a fiatalok munkáit ábrázoló fotók, valamint az 

általuk talált leletek is szerepeltek. Olyan tárgyakra is felhívtuk a figyelmüket, 

amelyeket még nem találtak. 

• A harmadik napon előkészített tanulmányi kirándulás volt. (Sárospatak vár, 

Református kollégium, strand, bob pálya; Regéc: vár; Vizsoly: templom) 

• A negyedik napon került sor a vár történetével és a feltárásokkal kapcsolatos 

egyórás szemléltető film levetítésére. 

• Az ötödik napon megtörtént a tábor konkrét szakmai munkájának értékelése és 

annak lezárása. 

• Délutáni programjaink is igazodtak a szakmai feladatokhoz. 

Minden turnus biciklitúrát tett Szerencsen, ahol megtekintették a várat, a 

csokoládétörténeti kiállítást és a Rákóczi Zsigmond fejedelem sírját is magába 

foglaló erődtemplomot. 

• Hasonló délutáni program volt az a hajókirándulás, melynek során a fiatalok 

látogatást tettek a szabolcsi földvárban és a bodrogkeresztúri motormúzeumban.  

 

Az öt intézményi tábor egymást követő, öt-hetes turnusban követte egymást, július 22. 

és augusztus 26. között, 15 fővel. Ez olcsóbbá tette a le- és felutazást és folyamatossá a 

munkát. 

 

A tábor szakmai vezetője, Makoldi Miklós, a Hermann Ottó Múzeum régésze, a Miskolci 

Egyetem tanára volt és abban jelentős számú régész szakos hallgató működött közre. 

A tábor szakmai vezetője nagy elismeréssel szólt a fiatalok munkájáról. 
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ÖNKÉNTESEK A SZAKSZOLGÁLATNÁL 
 

A Tetoválok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete www.tattoobazis.hu, a Mosolygó Kórház 
Alapítvány www.mosolygokorhaz.hu támogatásával, varázslatos színekkel frissítették fel 

intézményünket! 
Tű helyett ecsetet és falfestéket ragadott a Tetoválók Szakmai és Érdekvédelmi 
Egyesületének önkéntes csapata augusztus 25-én, a Fővárosi TEGyESZ Befogadó 
Otthonában, ahol a 12 fős csapat egy napot töltött a gyermekotthon falainak – és lakóinak – 
felvidításával. 
 

 
 
Kora délelőtt munkával indította a rekord meleget ígérő szombati napot az Alföldi utcai 
Befogadó Otthonban. Az önkéntesek gyorsan megtalálták helyüket a kamaszlányok számára 
fenntartott csoportban, ahol is a bennlakók izgatott lelkesedéssel fogadták a hozzájuk 
látogató, főleg férfi tagokból álló festő gárdát. 
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Köszönjük a Tetoválók Szakmai és Érdekvédelmi Egyesületének 
önkéntes csapatának!  

 
 

Szabó Erik, Csordás Zoltán, Oravecz Szabolcs, Kovács Tibor, Pötörke Ferenc, Jelencsik Gábor, 
Podlaviczki Tamás, Joó Ferenc, Sebestyén Péter, Hegyedűs-Szilágyi Karina, Didó Peggy 
Zugebe, Megyeri Krisztián, és Báder Noémi 
 

A beszámolót készítette: Harle Fanny, Balogh Orsolya 

 
2012 májusában a Fővárosi TEGYESZ és a MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLETE 

között együttműködési megállapodás kötetett. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy 
non-profit szervezet, melynek célja, hogy az információgyűjtés és publicitás eszközeivel 
kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra 
rászorulók között, ezzel elősegítse a szegénység és az éhezés csökkenését. Az elmúlt két 
hónapban több mint 1,5 TONNA ÉLELMISZER-T tudtunk átadni befogadó otthonainknak, 
utógondozói ellátottainknak valamint hivatásos nevelőszülőiknek. 

 
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! 

 

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

 
 
 
 
 
 
 

1081 Budapest Alföldi utca 9-13. 
Tel.: (1)-3232-944 Fax: (1)-3232-911 

Email: modszertan@tegyesz.hu 
www.tegyesz.hu 

 


