
 

3P – Projekt n.o. – špecialista na starostlivosť o pracovníkov 
sociálnych služieb Vás pozýva na vzdelávaco-relaxačný program 

 

MMAANNAAŽŽÉÉRR  ZZAARRIIAADDEENNIIAA  SSOOCCIIÁÁLLNNYYCCHH  SSLLUUŽŽIIEEBB    
MMoodduull::  MMooddeerrnnéé  vveeddeenniiee  zzaarriiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  

  

Pre koho je tento program určený? 
Riaditeľkám a riaditeľom zariadení sociálnych služieb, prípadne ich zástupcom. 
  
Kedy a kde sa program uskutoční? 
11.-13. septembra 2019 (streda-piatok) v Kúpeľoch Lúčky, okr. Ružomberok. Ubytovaní budete 
v novootvorenom hoteli Kubo. 
 
Ako je organizovaný? 
Program je organizovaný ako 3-dňový, začína v stredu 11. septembra 2019, končí v piatok 13. 
septembra 2019. Stravovanie začína i končí obedom. Podrobný harmonogram podujatia tvorí prílohu 
tejto pozvánky. 
 
Čo je obsahom vzdelávacej časti programu? 
Vzdelávacia časť pozostáva z 2 seminárov a 3 stretnutí pracovných skupín v celkovom rozsahu 8 hod.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sme pre Vás pripravili v rámci relaxačnej časti programu? 
 2 liečebné procedúry/pobyt: 1x klasická masáž čiastočná, 1x soľná jaskyňa 
 2x vstup do wellness - balíček MAXI AQUA-VITAL PARK: kombinácia bazénov a sáun na 4 hodiny 
 2x vstup do Kardiofitness na 1 hodinu 
 
Aké sú sprievodné aktivity?  
 Káva s koučom/supervízorom - individuálny koučing/supervízia pri kávičke v časovom rozsahu 60 

min. (k dispozícii sú 4 časenky na koučing a 2 na supervíziu vo vymedzenom čase - viď. 
harmonogram podujatia v prílohe) 

 Prezentácia partnerských spoločností 
 

Účasť na relaxačnej časti programu a sprievodných aktivitách nie je povinná.  
Takisto nie je povinná účasť na vzdelávacej časti, ak sa chcete programu zúčastniť bez nároku  

na vydanie certifikátu.  

Semináre 
1. Moderné zariadenie sociálnych 

služieb s moderným vedením 
(deinštitucionalizácia, 
multidisciplinarita, vedenie ľudí 
bez prikazovania)  - úvod do 
problematiky 

2. Vedenie výberových pohovorov 
do sociálnych služieb – čo je 
užitočné pýtať sa a ktoré otázky 
nikam nevedú  

(Semináre sú spoločné pre všetkých 
účastníkov, v celkovom časovom 
rozsahu 3 hodiny.) 
 

Stretnutia pracovných skupín 
1. pracovná skupina: Tvorba novej organizačnej 

štruktúry v zmysle konceptu 
deinštitucionalizácie a multidisciplinárneho 
prístupu v starostlivosti o prijímateľa sociálnej 
služby 

2. pracovná skupina: Tréning vedenia 
koučovacích rozhovorov ako formy vedenia 
ľudí bez prikazovania s dôrazom na preberanie 
osobnej zodpovednosti a zvyšovanie pracovnej 
výkonnosti zamestnancov 

(Účastníci sa do pracovných skupín rozdelia podľa 
osobného záujmu. Pracovné skupiny pracujú 
samostatne v celkovom časovom rozsahu 5 hodín.) 
 



Kto tvorí organizačný, realizačný a lektorský tím? 
 Slavko Poptrajanovski  – sociálny pracovník, supervízor v sociálnych službách 
 Danka Petrufová – andragóg – lektor, kouč 
 Juraj Petrík – andragóg – lektor, kouč 
 Marcel Slivka – psychológ, psychoterapeut, supervízor v sociálnych službách 

 
Aká je forma ukončenia? 
Absolventi za 100%-nú účasť na vzdelávacej časti podujatia získajú certifikát. 
 
Aký darček sme pre Vás pripravili? 
Každej zúčastnenej pani riaditeľke/zúčastnenému pánovi riaditeľovi venujeme darčekovú poukážku, 
ktorú možno využiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 
 
 
 
 
 
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa, ako a dokedy ho možno uhradiť? 
Poplatok:  
 280 Eur/osoba – v prípade prihlásenia a úhrady do 09.08.2019 
 320 Eur/osoba – v prípade prihlásenia a úhrady do 25.08.2019 
 Ak požadujete ubytovanie v 1-lôžkovej izbe, uhrádzanú sumu je treba navýšiť o 50 Eur. 
Zahŕňa:  
 vzdelávací program pozostávajúci z 2 seminárov a 3 stretnutí pracovných skupín 
 2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe (možnosť ubytovania v 1-lôžkovej s doplatkom 50 Eur/pobyt) 
 3x obed formou bufetových stolov 
 2x raňajky formou bufetových stolov 
 2x večera formou bufetových stolov  
 3x coffee break (káva/čaj, minerálka/citronáda, pečivo) 
 prenájom seminárnych miestností 
 2 liečebné procedúry/pobyt: 1x klasická masáž čiastočná, 1x soľná jaskyňa 
 2x vstup do wellness - balíček MAXI AQUA-VITAL PARK: kombinácia bazénov a sáun na 4 hodiny 
 2x vstup do Kardiofitness na 1 hodinu 
 písacie potreby  
 vyhotovenie certifikátu 
 honorár lektorov 
Spôsob úhrady: prevodom na účet: SK03 8330 0000 0023 0102 9965,                                                                                                                                             
variabilný symbol: 11092019. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko. 
Termíny úhrady:   
 280 Eur do 09.08.2019 (termín pripísania na účet) 
 320 Eur do 25.08.2019 (termín pripísania na účet) 
 
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.  
 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 (Petrufová), 0905 636 073 (Poptrajanovski)  
 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 
 www.3p-projekt.sk 

 

 

Aj takto sa o Vás staráme  
 

1. možnosť: účastnícky poplatok pre 1 
člena 4-členného pracovného tímu 
vyslaného na podujatie Teamforming 
Camp/V. turnus (hodnota: cca 200 Eur) 
 

2. možnosť: účastnícky poplatok pre 1 zamestnanca 
vyslaného na akékoľvek 1-dňové podujatie 
organizované našou n. o. s platnosťou do 1 roka od 
vydania poukážky (hodnota: cca 70 Eur) 
 

http://www.3p-projekt.sk/
http://www.3p-projekt.sk/
mailto:akademia@3p-projekt.sk
http://www.3p-projekt.sk/


Príloha  
Časový harmonogram podujatia 

1. deň: 11.09.2019 (streda) 

11,00 – 12,00 prezentácia účastníkov, ubytovanie 

12,00 – 12,30 otvorenie podujatia, oboznámenie s programom  

12,30 – 13,00 obed  

13,00 – 13,30 osobné voľno, príprava na 1. seminár 

13,30 – 14,30 1. seminár: Moderné zariadenie sociálnych služieb s moderným vedením (deinštitucionalizácia, 

multidisciplinarita, vedenie ľudí bez prikazovania) - úvod do problematiky  

14,30 – 15,00: coffee break  

15,00 – 16,00 1. stretnutie pracovných skupín  

16,00 – 18,00 osobné voľno (čerpanie procedúr podľa individuálneho rozpisu, možnosť využitia wellness 

a kardiofitness, možnosť využitia individuálneho koučingu a individuálnej supervízie) 

18,00 – 18,30 večera  

od 18,30 osobné voľno (možnosť využitia wellness do 21. hod.) 

 

2. deň: 12.09.2019 (štvrtok) 

07,00 – 09,00 raňajky  

09,00 – 09,30 osobné voľno, príprava na 2. stretnutie pracovných skupín 

09,30 – 12,00 2. stretnutie pracovných skupín 10,30 – 11,00: coffee break  

12,00 – 13,00 obed  

13,00 – 15,00 2. seminár: Vedenie výberových pohovorov do sociálnych služieb – čo je užitočné pýtať sa a ktoré 

otázky nikam nevedú  

15,00 – 16,00 prezentácia partnerských spoločností/osobné voľno  

16,00 – 18,00 osobné voľno (čerpanie procedúr podľa individuálneho rozpisu, možnosť využitia wellness 

a kardiofitness,  možnosť využitia individuálneho koučingu a individuálnej supervízie) 

18,00 – 18,30 večera 

od 18,30 osobné voľno (možnosť využitia wellness do 21. hod.) 

 

3. deň: 13.09.2019 (piatok) 

07,00 – 09,00 raňajky  

09,00 – 09,30 odubytovanie sa, príprava na 3. stretnutie pracovných skupín 

09,30 – 12,00 3. stretnutie pracovných skupín 10,30 – 11,00: coffee break  

12,00 – 12,30 spoločná spätná väzba, odovzdávanie certifikátov 

12,30 – 13,00 obed, záver podujatia 

 

  
 

 


