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Špecialista na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb  

už po 3-krát pre Vás pripravuje úspešné podujatie realizované 

v autentickom prostredí slovenského vidieka 

 

ZÁŽITKOVÁ REMINISCENCIA 
Ako využiť spomienky v práci so seniormi a ľuďmi trpiacimi demenciou 

 

     Podujatie je zamerané na osvojenie si zručnosti zámerného vyvolávania spomienok 

u seniorov, ako jednej z techník práce s ľuďmi v seniorskom veku. Cieľom podujatia je 

naučiť pracovníkov sociálnych služieb stimulovať u svojich klientov pozitívne spomienky, 

ich opätovné oživenie, hľadanie zmyslu života, odpustenie krívd a pod., a to tvorivým 

spôsobom. Uskutoční sa v autentickom prostredí slovenského vidieka (vrátane nocľahu) 

a bude realizované interaktívnou a zážitkovou formou s prvkami rekreácie. 

 

Pre koho je podujatie určené? Pre pracovníkov sociálnych služieb, ktorí pracujú so 

seniormi a ľuďmi trpiacimi demenciou, ako aj pre rodinných príslušníkov ľudí trpiacich 

demenciou.  

 

Kedy sa na tomto podujatí stretneme? 19. – 20. júna 2018 (utorok, streda) 

 

Kde sa podujatie uskutoční? V rázovitých obciach Fričovce, Lačnov a Štefanovce v okrese 

Prešov na úpätí pohoria Branisko (miesto konania je veľmi ľahko dostupné z diaľnice, 

ktorá spája Ružomberok s Prešovom). 

 

Čo je obsahom podujatia? 

 Úloha spomienok v starobe 

 Reminiscencia a reminiscenčná terapia 

 Príprava reminiscenčného stretnutia 

 Individuálne a skupinové spomínanie 

 Praktické a kreatívne využitie spomienok 

 Úlohy reminiscenčného asistenta 

 Úloha rodiny v reminiscencii 

 Miesto reminiscenčnej terapie v starostlivosti o seniorov s demenciou 

 Kreatívne spomínanie – praktická časť 

 

 



 

 

Aká je organizácia podujatia? 

1. deň: 

09:00 hod.: Zraz účastníkov, ktorí prídu verejnou dopravou na autobusovej a železničnej 

stanici v Prešove, transfer do renesančného kaštieľa vo Fričovciach (okres Prešov) 

Obec Fričovce, Kaštieľ Fričovce: 

10:00 hod.: Prezentácia účastníkov, organizačné pokyny k pobytu 

10:30 hod.: 1. vzdelávací blok 

12:00 hod.: Spoločný obed 

13:00 hod.: 2. vzdelávací blok  

14:30 hod.: Transfer do obce Lačnov 

Obec Lačnov – pamiatková zóna, chalupa Salamandra: 

14:45 hod.: ubytovanie na chalupe Salamandra 

15:30 hod.: 3. vzdelávací blok  

17:00 hod.: Prestávka s občerstvením 

17:15 Prehliadka obce Lačnov so sprievodcom spojená s návštevou 130-ročnej chalupy  

s pôvodnou architektúrou a nábytkom 

19:00 hod.: Večera – opekačka 

 

2. deň: 

07:30 hod.: Transfer do obce Štefanovce 

Obec Štefanovce, chalupa Kalmanka: 

08:00 hod.: Raňajky na gazdovskom dvore 

08:30 hod.: 4. vzdelávací blok, ktorého súčasťou je prehliadka chalupy s dvorom 

10:00 hod.: Prestávka s občerstvením 

10:15 hod.: 5. vzdelávací blok – praktická časť 

11:45 hod.: Spoločný obed – kotlíkový guľáš 

12:45 hod.: 6. vzdelávací blok – praktická časť 

14:15 hod.: Záver podujatia, odovzdanie certifikátov 

14:30 hod.: Transfer na autobusovú a železničnú stanicu v Prešove (príchod do Prešova  

o cca 15:00) 

 

Koľko účastníkov bude v jednej vzdelávanej skupine? Program je s ohľadom na kritéria 

kvality určený pre max. 8 osôb.  

 

Aká je forma ukončenia? Na základe 100% účasti na teoretickej a praktickej časti 

účastníci získajú certifikát. 

 

Aká je výška účastníckeho poplatku a čo zahŕňa? Poplatok 162,00 EUR/1 osoba zahŕňa: 

2-dňový vzdelávaco-rekreačný program, 1x ubytovanie na chalupe Salamandra, 1 x 

servírovaný obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj podľa výberu), 1 x večera formou 

opekačky, 1x raňajky, 1x obed – kotlíkový guľáš, malé občerstvenie počas prestávok 

(teplé a studené nápoje, drobné pečivo/ovocie), pitný režim počas celého podujatia, 



 

 

transfery na jednotlivé miesta konania podujatia, študijný materiál, písacie potreby 

(zošit a pero), didaktické pomôcky, prenájmy priestorov (salónik, spoločenská miestnosť, 

altánok,...), prenájom mikrobusu a didaktickej techniky, honoráre lektorov a ďalšieho 

personálu, vystavenie certifikátu. 

 

Ako a dokedy sa môžete prihlásiť na toto podujatie? 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. Odoslaná prihláška je záväzná 

a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  

Účastnícky poplatok vo výške 162,- Eur/os. je potrebné uhradiť najneskôr do 13.06.2018 

prevodom na účet: IBAN SK03 8330 0000 0023 0102 9965,                                                                                                                                         

variabilný symbol: 19062018. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko. 

Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 

 

Poznámky:  

Podujatie sa uskutoční pri min. počte 8 prihlásených. V prípade, že záujem prevýši tento 

počet, organizátor pripraví rovnaký program v ďalších termínoch, ktoré budú všetkým 

záujemcom individuálne oznámené. Prihláseným záujemcom zašleme informácie 

s detailným programom a organizačnými pokynmi. Program možno pripraviť aj na 

objednávku pre 1 pracovný tím z 1 zariadenia. 

 

Kde budete bývať, stravovať sa a vzdelávať? 

     
Kaštieľ Fričovce                             Chalupa Salamandra                          Chalupa Salamandra – izba           Chalupa Kalmanka - dvor 

 

Kto Vás bude vzdelávať a starať sa o Vás? Danka Petrufová – odborná garantka 

podujatia a ďalší členovia tímu: Vierka Pasterová, Slavko Poptrajanovski a Ľudo Smržík, 

a tiež dobrovoľníci: Martin Lorko a Gabika Štecová.  

 

Kde získate viac informácií? Na www.3p-projekt.sk, na t. č. 0905 771 074 a na e-mailovej 

adrese: akademia@3p-projekt.sk. 
 

 

 

 

 

Spájame zážitok so vzdelávaním. 

Aj takto sa o Vás staráme.  

http://www.3p-projekt.sk/
http://www.3p-projekt.sk/
http://www.3p-projekt.sk/

