
 
 

–  
špecialista na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb 

 
Vás pozýva na 2-dňové vzdelávacie podujatie 

 

Validácia podľa Naomi Feil® 
 

Toto vzdelávacie podujatie Vás uvedie do účinného a osvedčeného prístupu  
k ľuďom s demenciou.  

Validácia pomáha odstraňovať pocity strachu a nutnosť klienta obmedzovať, 
posilňuje jeho sebahodnotenie a umožňuje mu v pokoji a dôstojnosti prežiť 

záverečnú etapu života. 
 

Podujatie je určené: Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú s ľuďmi 
trpiacimi demenciou a všetkým, ktorí sa starajú o ľudí s rôznymi formami 
demencie. 
 
Termín konania: 24. – 25. mája 2018 (štvrtok a piatok) od 9,00 do 16,30 hod. 

Prezentácia účastníkov: 8,30 – 9,00 hod. 

 

Miesto konania: TATRA Hotel v Poprade (Karpatská 7).  
Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice.  
 

Obsahová náplň podujatia: 
24.05.2018: 
 Úvod do komunikačného prístupu s ľuďmi s demenciou podľa metódy 

Validácie N. Feil 
 Princípy metódy Validácie N. Feil  
 Pozadie stavov dezorientácie pri demencii  
 Techniky komunikácie - verbálne a neverbálne  
 Komunikačné cvičenia, analýza záťažových situácií z praxe  
25.05.2018: 
 Empatia - centrovanie, pozorovanie, kalibrovanie  
 1. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika  
 Význam symbolov v 1. fáze dezorientácie  
 Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre 1. fázu  
 2. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika  
 Potreby a emócie dezorientovaných osôb, symboly  
 Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre 2. fázu  
 3. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika  



 Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre 3. fázu  
 4. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika 
 Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre 4. fázu  
 Analýza a riešenie situácií z praxe 
 
Lektor:   Mgr. Mária Wirth, PhD. - certifikovaný Validation ®Naomi Feil-Teacher 
 
Počet účastníkov: 24 osôb  
 

Účastnícky poplatok: 115 Eur/1 osoba   
Zahŕňa: 2-dňový vzdelávací program, 2x obed, malé občerstvenie počas 
prestávok, študijný materiál, honorár lektorky, vystavenie potvrdenia o účasti. 
Spôsob úhrady: Prevodom na účet: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                             
variabilný symbol: 24052018. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje 
priezvisko.  
 
Spôsob prihlásenia sa: 
 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: 

www.3p-projekt.sk – On-line prihlášky (ľavé menu) - Prihláška individuálna 
na podujatia s pevným termínom.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 115,- Eur/1 osoba možno 
najneskôr do 17.05.2018. Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej 
povinnosť platby. 

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
 
Ďalšie informácie: 
 Možnosť parkovania vo dvore. 
 Odporúčané ubytovanie: TATRA Hotel (Karpatská 7, Poprad), zvýhodnená 

cena: od 22,70 Eur/os. s raňajkami a miestnym poplatkom. Recepcia – tel.: 
052/ 7871700. Pri rezervácii ubytovania uviesť: „Školenie 3P-Projekt“. 
 

Kontakty pre bližšie informácie: 
 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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