
 

 
Nezisková organizácia 3P – Projekt – špecialista na starostlivosť o pracovníkov 

sociálnych služieb Vás pozýva na vzdelávacie podujatie 
 
 
 

STRAVOVANIE A JEHO VÝZNAM PRE SENIOROV 

S DEMENCIOU 

 

  
 
Úlohou tohto vzdelávacieho podujatia je zamerať pozornosť na stravovanie a stolovanie ako súčasť 
nefarmakologickej starostlivosti o ľudí s demenciou, ktorí sa mnohokrát nevedia najesť tak, ako počas 
svojho aktívneho života.  
 
Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na príprave a podávaní stravy 
ľuďom s demenciou (personál stravovacej prevádzky, opatrovatelia, inštruktori sociálnej rehabilitácie 
a pod.). 
 
Čo je obsahom vzdelávania? 
 Definovanie príznakov demencie a prejavov správania pri demencii  
 Význam stravovania u ľudí s demenciou 
 Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov 
 Komunikácia pracovníkov stravovacej prevádzky s dezorientovaným človekom 
 Rehabilitačné stolovanie 
 Praktické návrhy pre použitie v praxi 
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
10. marca 2020 (utorok) 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.  
 
 

Nielen stravovanie, ale aj podávanie 
stravy ako takej, je v problematike 
starostlivosti o ľudí s demenciou 
opomínaná téma. A to aj napriek tomu, že 
jedlo zohráva v  živote človeka dôležitú 
úlohu. Z hľadiska výživy, samozrejme, 
dbáme na to, aby podávaná strava spĺňala 
požadované normy. Ako je to však 
z hľadiska chuti, vône, lahodenia   oku   
alebo  dokonca spôsobu podávania?  
 



Kto je lektorom podujatia? 
Mgr. Katka Kiseľáková – liečebná pedagogička špecializujúca sa na problematiku demencie 
a nefarmakologické prístupy v jej terapii. 
 

Akými metódami budete vzdelávaní? 
Interaktívny moderovaný výklad, diskusia, praktické ukážky, skupinová práca, hranie rolí, brainstorming.  
 
Koľko účastníkov môže byť v jednej vzdelávanej skupine? 
S ohľadom na kvalitu a ciele vzdelávania by počet účastníkov nemal presahovať počet 30 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:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                              
Variabilný symbol: 10032020 
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 02.03.2020. 
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 (D. 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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