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?
Termín podujatia: bude zverejnený po uvoľnení protiepidemiologických opatrení týkajúcich sa
organizovania hromadných podujatí
Miesto konania: Tatra hotel v Poprade (Karpatská 7). Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti
železničnej a autobusovej stanice.
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.
Koľko účastníkov môže byť v jednej vzdelávanej skupine?
S ohľadom na kvalitu a ciele vzdelávania by počet účastníkov nemal presahovať počet 25 osôb.
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), pitný režim počas celého podujatia, certifikát.
Spôsob úhrady: bude zverejnený po stanovení termínu konania
Ako možno svoje zariadenie sociálnych služieb nezáväzne (predbežne) prihlásiť?
Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-projekt.sk – On-line
prihlášky (ľavé menu) – Nezáväzná prihláška na podujatia s otvoreným termínom.
(Predbežne sa prihlasuje iba zariadenie sociálnych služieb s uvedením predpokladaného počtu vyslaných
pracovníkov. Prihlásenie je nezáväzné. Konkrétni pracovníci sa záväzne prihlásia až po zverejnení
termínu konania, o čom budú predbežne prihlásené ZSS včas a prioritne informované.)
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.

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.

