Nezisková organizácia 3P – Projekt – špecialista na starostlivosť o pracovníkov
sociálnych služieb Vás pozýva na vzdelávacie podujatie

ZVLÁDANIE AGRESÍVNEHO SPRÁVANIA U KLIENTOV
SO PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU V SOCIÁLNYCH
SLUŽBÁCH
(doplnený termín)

Psychiatrické diagnózy a psychické ťažkosti klientov
sú často dôvodom i dôsledkom ich umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb.
Mnohé sú sprevádzané agresívnym správaním a konaním. Tieto prejavy je možné úspešne
zvládať, ak správne pochopíme príčiny ich vzniku, ich špecifiká, častosť i intenzitu,
ako aj následky neadekvátneho prístupu.
Ponúkané vzdelávacie podujatie Vám pomôže správne rozlíšiť jednotlivé diagnózy
a na tomto základe im predchádzať a na ich prejavy aj primerane reagovať.
Pre koho je toto podujatie určené?
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú s klientmi so psychiatrickou diagnózou bez ohľadu na typ
sociálnej služby či pracovnú pozíciu.
Čo je obsahom vzdelávania?
 Agresivita – definícia, etiológia, typy, formy a prejavy
 Agresivita v sociálnych službách – prevalencia, špecifiká, praktické skúsenosti
 Najčastejšie psychiatrické diagnózy a psychické ťažkosti klientov zariadení sociálnych služieb
(maladaptácia, depresia, úzkosť, demencia, alkoholizmus, mentálna retardácia, schizofrénia...)
 Efektívna komunikácia s agresívnym klientom
 Sociálna starostlivosť o agresívneho klienta a starostlivosť o seba samého
 Hypotézy: frustrácia – agresivita, bezmocnosť – agresivita, prenos – protiprenos,...
 Príklady z praxe: vlastné kazuistiky, overovanie hypotéz a prevencia
Kedy a kde sa podujatie uskutoční?
03. júna 2019 (pondelok) 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 je lektorom?
Mgr. Marcel Slivka – psychológ, psychoterapeut a supervízor pracujúci v sociálnych službách

Aká je forma ukončenia?
Absolventi za 100%-nú účasť na podujatí získajú certifikát.
Koľko účastníkov môže byť v 1 vzdelávanej skupine?
Podujatia sa môže zúčastniť max. 30 osôb.
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť?
Poplatok: 68,- Eur/1 osoba
Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, študijný materiál, didaktické pomôcky, písacie potreby
(zošit a pero), prenájom miestnosti a prezentačnej techniky, 1x coffee break (káva/čaj, pečivo), 1x obed
(polievka, hlavné jedlo, káva/čaj), pitný režim počas celého podujatia, certifikát.
Spôsob
úhrady:
prevodom
na
účet:
SK03
8330
0000
0023
0102
9965
variabilný symbol: 03062019. Do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko/priezviská prihlásených
účastníkov.
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 podujatia s pevným termínom.
 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 68,- Eur možno najneskôr do 27.05.2019.
Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby. Úhradu za viacerých prihlásených
pracovníkov z jedného zariadenia realizujte jednou sumou.
 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného.
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?
 Tel.: 0905 771 074 (Petrufová)
 E-mail: akademia@3p-projekt.sk
 www.3p-projekt.sk

Aj takto sa o Vás staráme 

