
 

Nezisková organizácia 3P – Projekt, špecialista na starostlivosť 
o pracovníkov sociálnych služieb, Vás pri príležitosti  

Svetového dňa Alzheimerovej choroby  
pozýva na špecializovaný workshop 

 

SSEENNIIOORR  TTRRPPIIAACCII  DDEEMMEENNCCIIOOUU  ––  JJEEDDIINNEEČČNNÁÁ  

OOSSOOBBNNOOSSŤŤ  
 

 
Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí sa vo svojej profesijnej praxi stretávajú s klientmi 
trpiacimi demenciami rôznej etiológie. 
 
Aký je cieľ vzdelávania? 
Pracovníci sociálnych služieb pracujúci so seniormi s diagnózou demencia porozumejú 
dezorientovaným starším ľuďom, osvoja si spôsob komunikácie s nimi, oboznámia sa 
s vybranými terapeutickými prístupmi v starostlivosti o ľudí trpiacich demenciou, čím sa 
budú môcť aktívne podieľať na skvalitnení ich života, a to nielen po stránke biologickej, ale aj 
psycho-sociálnej.  
 
Čo je obsahom vzdelávania? 
1. Demencia ako psychické ochorenie v starobe a jeho sociálne dôsledky 
2. Dezorientovaný starší človek – jedinečná a hodnotná osobnosť 
3. Ako možno porozumieť ľuďom trpiacim demenciou - špecifiká komunikácie a najčastejšie 

chyby v oblasti komunikácie  
4. Možnosti aktivizácie seniorov s demenciou a vybrané nefarmakologické prístupy v jej 

terapii 
 

Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
21. septembra 2018 (piatok) od 9,30 do 16,00 hod. v TATRA Hotel v Poprade (Karpatská 7). 
Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice.  
Prezentácia účastníkov je od 9,00 do 9,30 hod.  
 
Aká je organizácia podujatia? 
Podujatie je organizované ako jednodňové v rozsahu 8 vyučovacích hodín. 
 
Kto je lektorom podujatia? 
Danka Petrufová – hlavný lektor 
– andragóg – geragóg, aktivizačný pracovník v sociálnych službách – tréner pamäti III. st., 
lektor v problematike demencia a nefarmakologické prístupy v jej liečbe 
Katka Kiseľáková – alternujúci lektor 
– liečebný pedagóg, aktivizačný pracovník v sociálnych službách – tréner pamäti III. st., lektor 
v problematike demencia a nefarmakologické prístupy v jej liečbe 



Akými metódami budete vzdelávaní? 
Interaktívny moderovaný výklad, ukážky, cvičenia, didaktická hra  
 
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: 8-hodinový vzdelávací program, honorár lektora, študijný materiál, didaktické 
pomôcky, písacie potreby (zošit a pero), prenájom miestnosti a prezentačnej techniky, 1x 
coffee break (káva/čaj, pečivo), 1x coffee break (káva/čaj), 1x obed (polievka, hlavné jedlo), 
pitný režim počas celého podujatia, certifikát. 
Spôsob úhrady: prevodom na účet: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                             
variabilný symbol: 21092018. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko.  

*Poplatok sa nevzťahuje na tie zariadenia sociálnych služieb, ktorých pracovníci sa zúčastnili 
rovnakého podujatia vo februári 2018. Ak k týmto zariadeniam patríte, rovnaký počet 
pracovníkov môžete vyslať na toto podujatie pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej 
choroby BEZPLATNE. Za každého ďalšie pracovníka je potrebné zrealizovať riadnu úhradu. 

 
Ako sa možno prihlásiť alebo získať bližšie informácie? 

 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-
projekt.sk – On-line prihlášky (ľavé menu) - Prihláška na podujatia s pevným termínom.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 68,- Eur možno najneskôr do 
14.09.2018. 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)  

 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 

 www.3p-projekt.sk 

 
 

Aj takto sa o Vás staráme  
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