
 

 

Vás pozýva na 1. modul  
Programu ďalšieho vzdelávania inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie 
 

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE  

AKO ČLEN MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU  

A KLIENTI ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Modul je zameraný na organizáciu práce.  
Prináša odpovede na otázky: 

 Aké je moje miesto v organizácii zariadenia sociálnych služieb a v pracovnom tíme? 
 S kým spolupracujem priamo a s kým nepriamo? 

 Kde získam potrebné informácie o „svojich“ klientoch, na ktoré informácie mám „nárok“? 
 Čo je špecifické pri tvorbe individuálneho plánu sociálnej rehabilitácie u jednotlivých skupín 

klientov? 
 Ako aktivizovať „svojich“ klientov, ako sa na aktivitu pripraviť, ako si zostaviť skupinu, ako 
rozpoznať, čo je pre toho-ktorého klienta vhodné, ktorým klientom prospieva viac individuálny 

prístup ako práca v skupine? 

 
Pre koho je toto podujatie určené? 
Inštruktorom sociálnej rehabilitácie a pracovníkom sociálnych služieb na iných pracovných 
pozíciách, ak v rámci kumulovanej pracovnej pozície vykonávajú aj činnosť ISR 
 
Čo je obsahom vzdelávania? 
1. Organizácia zariadenia sociálnych služieb 

1.1. Deinštitucionalizácia  
1.2. Multidisciplinárny tím  

2. Prijímatelia sociálnych služieb 
2.1 Kto je prijímateľom sociálnej služby v ZpS, ŠZ, DSS, ZOS 
2.2 Denný režim prijímateľov sociálnych služieb 
2.3 Informácie o prijímateľovi sociálnych služieb 

3. Individuálny plán sociálnej rehabilitácie – špecifiká tvorby podľa cieľových skupín 
4. Organizovanie aktivít  
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
21. februára 2023 (utorok) od 9,30 do 16,00 hod. v Tatra hoteli v Poprade (Karpatská 7). Hotel sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Prezentácia účastníkov je od 
9,00 do 9,30 hod.  
 



Kto sú lektori podujatia? 
 Slavko Poptrajanovski – sociálny pracovník, supervízor, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb 
 Katarína Kiseľáková – liečebná pedagogička pôsobiaca v zariadení sociálnych služieb  
 
Aká je organizácia podujatia? 
Podujatie je 1. modulom v 3-modulovom Programe ďalšieho vzdelávania ISR. 
 
Aká je forma ukončenia? 
Absolventi za 100%-nú účasť na podujatí získajú certifikát. 
 
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 100,- Eur/1 osoba 
Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, študijný materiál, písacie potreby (zošit a pero), 
prenájom miestnosti a prezentačnej techniky, 1x coffee break (káva/čaj, pečivo), 1x obed (polievka, 
hlavné jedlo, šalátový bufet, káva/čaj), citronáda, certifikát. 
Spôsob úhrady:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                              
Variabilný symbol: 21022023 
Špecifický symbol: IČO vysielajúceho zariadenia (netýka sa samoplatcov) 
Správa pre prijímateľa: priezvisko/priezviská prihlásených účastníkov 
Úhradu za viacerých prihlásených pracovníkov z jedného zariadenia realizujte jednou sumou.  
Ak požadujete vystavenie faktúry, zašlite svoje fakturačné údaje na e-mail: akademia@3p-
projekt.sk. Uhrádzajte až po vystavení faktúry, ktorá Vám bude obratom doručená. 
 
Ako sa možno prihlásiť? 
 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-projekt.sk – On-

line prihlášky (ľavé menu) – Záväzná prihláška na Program ďalšieho vzdelávania inštruktorov 
sociálnej rehabilitácie.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 100,- Eur možno najneskôr do 16.02.2023. 
Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
Poznámka: V prípade zrušenia podujatia z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie budú 
uhradené prostriedky vrátené vysielajúcim organizáciám/samoplatcom v plnom rozsahu. 
 
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?    
 Tel.: 0905 771 074 (D. Petrufová)  
 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 
 www.3p-projekt.sk 
 
 
V Prešove 21.01.2023 

 
Aj takto sa o Vás staráme  

 
 

 
 

ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI SLUŽBY 
3P – Projekt n.o. 

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 
IČO: 50392701 

DIČ: 2120308806 
Č. registrácie: OVVS-527/2016-NO 

Firma nie je platcom DPH. 
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