
   

   
   

   

3P – Projekt n.o. – špecialista na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb  
Vás pozýva na III. turnus netradičného podujatia 

 

  TTTEEEAAAMMMFFFOOORRRMMMIIINNNGGG   CCCAAAMMMPPP   
Pobytový tábor v prírodnom prostredí zameraný 

na formovanie multidisciplinárnych tímov v sociálnych službách 
 

Pre koho je pobytový tábor pripravený? 
Pracovníkom sociálnych služieb – členom multidisciplinárnych tímov starajúcich sa o vybranú 
skupinu klientov – prijímateľov sociálnej služby v pobytovom zariadení. 
 
Čo je jeho cieľom? 
Sformovať pracovný tím, „vyladiť“ medziľudské vzťahy medzi jednotlivými členmi tímu, aby 
dokázali spolupracovať na uspokojovaní potrieb svojich klientov ako funkčný celok s uspokojenými 
vlastnými potrebami. 
 
Aký program účastníkov tábora čaká? 

 Identifikácia pracovných tímov 

 Tímová supervízia zameraná na formovanie medziľudských vzťahov v tíme  

 Tím formujúce aktivity (v interiéri aj exteriéri) zamerané na sebapoznanie, sebadôveru, 
komunikáciu a spoluprácu 

 Psychohygiena pracovníka sociálnych služieb (workshop) 

 Individuálne/tímové trávenie voľného času (s možnosťou využitia športovísk priamo v areáli 
campu) 

 Večerné animácie 

 Záverečná tombola 
 
Kedy a kde sa tábor uskutoční?      
24. – 27. apríla 2018 (4 dni/3 noci): Tatry Holiday Resort APLEND, Veľký Slavkov, okres Poprad 
 

 
 
Aká je organizácia tábora? 

 Nástup na pobyt: v utorok 24. apríla 2018. Prezentácia: 16,00 – 16,30 hod. Stravovanie začína 
večerou. 

 Ukončenie pobytu: v piatok 27. apríla 2018 o 13.00 hod. Stravovanie končí obedom. 



 Každý pracovný tím by mal pozostávať zo 4 alebo 8 členov a bude ubytovaný spoločne v jednej 
vilke/apartmáne s vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou. Prihlásiť možno za jedno 
zariadenie aj viacero tímov. Celkovo sa môže podujatia zúčastniť max. 8 pracovných tímov.  

 
Kto je súčasťou nášho realizačného tímu? 
Slavko Poptrajanovski – odborný garant podujatia a ďalší členovia tímu: Juraj Petrík, Vlado Varga, 
Danka Petrufová, Ľudo Smržík a Marcel Slivka. 
 
Aký je účastnícky poplatok a čo zahŕňa?  
Poplatok činí 220 Eur/osoba/pobyt, t.j. 880 Eur za jeden 4-členný pracovný tím alebo 1 760 Eur za 
jeden 8-členný pracovný tím. Zahŕňa: 

 4-dňový zážitkový program s prvkami rekreácie, 

 3 x ubytovanie vo vilkách/apartmánoch s príslušenstvom,  

 3 x bufetové raňajky,  

 3 x servírovaný obed, 

 3 x servírovaná večera,  

 pitný režim, 

 prenájom seminárnej miestnosti, altánkov, športovísk a pod.,  

 materiálno-technické zabezpečenie podujatia, 

 honorár lektorov a animátorov. 
 
Ako môžete prihlásiť svoj tím/tímy a uhradiť účastnícky poplatok? 

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

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 220,- Eur/osoba/pobyt možno najneskôr do 
10.04.2018. Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby. Poplatok je 
potrebné uhradiť prevodom na číslo účtu: IBAN SK03 8330 0000 0023 0102 9965, variabilný 
symbol: 24042018. Do správy pre prijímateľa uveďte názov vysielajúceho zariadenia. 

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena člena tímu, príp. celého tímu za iný. V prípade, že 
nejaký tím z vážnych dôvodov na pobyt nastúpiť nemôže, okamžite je potrebné informovať 
organizátora. 

 
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?  

 0905 636 073 (Poptrajanovski) 

 teamforming@3p-projekt.sk 

 www.3p-projekt.sk 
 
 
 

Na Vašu účasť sa teší 3P tím! 
 

                                                                                                                                          
                 Danka Petrufová 
                                                                                                                                riaditeľka 3P – Projekt n.o. 
        
 

 
Aj takto sa o Vás staráme  
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