
 

 

Vás pozýva na vzdelávacie podujatie 
 

 

SPIRITUÁLNE POTREBY KLIENTOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB A ICH NAPĹŇANIE 

 
Podujatie je zamerané na osvojenie si takého prístupu ku klientovi, ktorý rešpektuje viaceré dimenzie 

ľudskej bytosti, a to s dôrazom na duchovnú rovinu.  
Hlavným prínosom je porozumenie spirituality ako súčasti každodenného života a ujasnenie si 

vlastných možností v oblasti spirituálnej starostlivosti. 
 

Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb – sociálnym pracovníkom, inštruktorom sociálnej rehabilitácie, 
pracovným terapeutom, sestrám, opatrovateľkám a pod. 
 
Čo je obsahom vzdelávania? 

 Dimenzie človeka a pojem „spirituálne potreby“ 

 Podstata spirituality – pohľad psychológie a pohľad teológie 

 Spirituálne prežívanie ľudí, ktorí sa nehlásia k viere v Boha 

 Spirituálne potreby seniorov a umierajúcich  

 Kompetencie pracovníkov sociálnych služieb v oblasti spirituálnej starostlivosti 

 Formy a možnosti spirituálnej starostlivosti 
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
17. júna 2021 (štvrtok) 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.  
Poznámka: Počas prezentácie účastníkov bude kvôli epidemiologickým opatreniam pravdepodobne 
potrebné preukázať sa potvrdením o absolvovaní očkovania resp. negatívnym testom na ochorenie 
COVID – 19 nie starším ako 12 hodín. O aktuálnych podmienkach účasti budú prihlásení účastníci včas 
informovaní. 
 
Kto je lektorom podujatia? 
ThLic. Mirón Duda, PhD. – absolvent pastorálnej teológie so zameraním na duchovné sprevádzanie v 
teologických a psychologických súvislostiach. Venuje sa poradenstvu a vzdelávaniu dospelých. 
 
Akými metódami budete vzdelávaní? 
Interaktívny moderovaný výklad, ukážky, skupinová diskusia. 
 
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: 68,- 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/minerálka, certifikát. 
Poznámka: Občerstvenie a obed budú pre účastníkov zabezpečené podľa v tom čase platných 
epidemiologických opatrení. V prípade úplného zákazu podávania jedál, bude poskytnuté náhradné 
stravovanie v rovnakom rozsahu i hodnote.  
Spôsob úhrady:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                              
Variabilný symbol: 17062021 
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 68,- Eur možno najneskôr do 10.06.2021 
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 25.05.2021 
 

 
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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