Vás pozýva na vzdelávacie podujatie

DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Podujatie je zamerané na ľudskoprávnu problematiku pri poskytovaní sociálnych služieb. Venuje sa
odbornému i legislatívnemu ukotveniu ľudských práv a slobôd, poukazuje na správne a nevhodné
postupy pri ich implementácii do praxe. Poskytuje informácie o nových štandardoch kvality, prináša
konkrétne odporúčania, ako vytvoriť podmienky pre uplatňovanie ľudských práv a slobôd v prostredí
sociálnych služieb.
Pre koho je toto podujatie určené?
Riaditeľom zariadení sociálnych služieb, manažérom kvality, vedúcim úsekov priamej starostlivosti
o prijímateľa sociálnej služby, koordinátorom pracovných tímov a sociálnym pracovníkom.
Čo je obsahom vzdelávania?
 Teoretické východiská a základné princípy ľudských práv
 Legislatívna úprava ľudských práv a slobôd
 Nové štandardy kvality v oblasti ľudských práv a slobôd
 Vytváranie podmienok na uplatňovanie ľudských práv a slobôd
 Vhodné a nevhodné postupy pri uplatňovaní ľudských práv v praxi - konkrétne odporúčania
Kedy a kde sa podujatie uskutoční?
07.12.2022 (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?
PhDr. Bc. Marek Sušinka – sociálny pracovník, manažér kvality, lektor a metodik v oblasti kvality
sociálnych služieb, individuálneho plánovania a ľudských práv
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: 76,- 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,
káva/čaj), citronáda, certifikát.
Spôsob úhrady:
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965
Variabilný symbol: 07122022

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 76,- Eur možno najneskôr do 02.12.2022.
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

V Prešove 16.11.2022
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