
     

 
3P – Projekt n.o.  

 v spolupráci s Institutom vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
Vás pozývajú na vzdelávacie podujatie 

 
 

DEMENCIA V OBRAZOCH 

 
Podstatou tohto podujatia je analýza krátkych filmov zachytávajúcich bežné situácie, ktoré pracovníci 
sociálnych služieb denne zažívajú so svojimi klientmi trpiacimi demenciou (obliekanie, stravovanie, 
hygiena, vychádzky a pod.).  

Po premietnutí každej scénky budú 
nasledovať dva vopred natočené varianty 
riešenia danej situácie, avšak len jedno z nich 
je správne. Pomocou výkladu skúsenej 
lektorky a následnou diskusiou k jednotlivým 
sfilmovaným epizódam účastníci získajú nové 
vedomosti, postoje a zručnosti, ktoré 
následne skvalitnia ich starostlivosť o ľudí        
s demenciou. 

 

Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú 
s ľuďmi trpiacimi demenciou. 
 

Čo je obsahom vzdelávania? 
1. Teoretický pohľad na problematiku demencie: príčiny vzniku, rizikové faktory, fázy demencie, práva 

osoby s demenciou 
2. Alzheimerova choroba: príčiny vzniku, príznaky, štádiá, nefarmakologické prístupy, komunikácia 
3. Starostlivosť o človeka s demenciou: sebaobsluha, stravovanie, harmonogram dňa, zvyklosti a rituály 
4. Aktivizácia človeka s demenciou: motivácia k aktivite, pohybu, interakcii s inými ľuďmi, poznávanie 

a rešpektovanie životného príbehu človeka s demenciou v priebehu aktivizácie 
5. Zabezpečovanie potrieb človeka s demenciou: pyramída potrieb, pyramída prístupu ku klientovi, 

práca s potrebami a prianiami človeka s demenciou a ich napĺňanie prostredníctvom vhodne 
zvolených metód   

 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
12. februára 2020 (streda) 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 – vyštudovala ošetrovateľstvo a dramatickú výchovu, 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. 
 
Koľko účastníkov môže byť v jednej vzdelávanej skupine? 
Počet účastníkov je max. 25 osôb.  
 
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: 68,- 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: 12022020 
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.  
 
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 03.02.2020. 
Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
 

Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?    

 Tel.: 0905 771 074 (Danka Petrufová)  

 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 

 www.3p-projekt.sk 

 
 

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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