
 

 

Vás pozýva na vzdelávacie podujatie 
 
 

KEĎ SLOVÁ STRATIA SVOJ PÔVODNÝ 

VÝZNAM 
AKO POROZUMIEŤ PREJAVOM ĽUDÍ S DEMENCIOU A PREČO NÁM 

NEROZUMEJÚ SPRÁVNE, KEĎ HOVORÍME JASNE A ZRETEĽNE 
 

V tomto podujatí sa spoločne vydáme            
na cestu k lepšiemu porozumeniu správania 
ľudí s demenciou a k tomu, ako sa s nimi 
dorozumieť, keď obvyklé spôsoby 
komunikácie zlyhávajú.  
Lektorka prostredníctvom živých ukážok verne 
zachytáva bežné komunikačné situácie, 
s ktorými sú pracovníci sociálnych služieb 
v praxi konfrontovaní, a zároveň radí, ako     
na ne reagovať. 
 
Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú 
s ľuďmi trpiacimi demenciou. 
 

Čo je obsahom vzdelávania? 
1. Ako sa prejavy demencie odrážajú v komunikácií – špecifiká v jednotlivých štádiách ochorenia 
2. Čomu sa v starostlivosti o človeka s demenciou vyhnúť 
3. Zmeny v správaní u človeka s demenciou majú svoju logiku – kde ju hľadať 
4. Prečo si s ľuďmi s demenciou nerozumieme a čo s tým 
5. Prečo občas v priebehu starostlivosti o ľudí s demenciou pochybujeme o vlastnom mentálnom zdraví 
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
06.09.2022 (utorok) od 9,30 do 15,30 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 podujatia? 
MgA. Bc. Lenka Čurdová (ČR) – vyštudovala ošetrovateľstvo a dramatické umenie, je lektorkou              
vo vzdelávaní dospelých – zaoberá sa problematikou demencie a aktivizácie seniorov, je certifikovanou 
trénerkou pamäti III. st. a dramatoterapeutkou, venuje sa aj pedagogickej činnosti. 
Poznámka: Podujatie bude prebiehať v českom jazyku. 
 
 



Aká je forma ukončenia? 
Absolventi za 100%-nú účasť na podujatí získajú certifikát vydaný n. o. 3P – Projekt.  
 
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 86,- Eur/1 osoba 
Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, 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:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                              
Variabilný symbol: 06092022 
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 podujatia s pevným termínom.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 86,- Eur možno najneskôr do 31.08.2022. 
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 
 
Dôležité! Počas konania podujatia budú dodržiavané v tom čase platné epidemiologické opatrenia 
vydané ÚVZ SR pre organizovanie hromadných podujatí. Organizátor tieto nepretržite monitoruje 
a organizáciu podujatia tomu prispôsobuje. Každý prihlásený účastník bude včas informovaný 
o prípadných zmenách, ako aj o povinnostiach súvisiacich s epidemiologickou situáciou. 
 
V Prešove 04.08.2022 

 
 

Aj takto sa o Vás staráme  
 
 
 
 
 

Dodávateľ 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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