
 

  

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

a 

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

 

Vás pozývajú na odborný seminár 

 

 

Dieťa ako výzva 
 

 

10. november  Zvolen 

27. november  Nitra 

9 a 16. november   Košice 

 

Účastníci budú: 

 mať možnosť získať informácie o najčastejšom problematickom správaní detí 

v náhradnej starostlivosti 

 poznať príčiny problémového správania detí v náhradnej starostlivosti 

 rozumieť problémovému správaniu detí ako spôsobu napĺňania ich potrieb 

 mať možnosť vnímať vlastné emocionálne reakcie na problémové správanie detí 

 poznať zásady efektívnej výchovy 

 poznať tipy pre zvládanie konkrétneho správania dieťaťa 

 

Bližšie informácie o seminári: 

- seminár odporúčame pre vychovávateľov, profesionálnych rodičov, pracovníkov v oblasti 

výchovných problémov  

- v prípade záujmu o certifikát o účasti napíšte po zrealizovaní seminára na: 

okalova@usmev.sk 

- seminár je určený pre malú skupinu (max. 25 osôb) 

 

Seminár realizujeme v troch mestách, môžete si vybrať, ktorého sa zúčastníte: 

 

- 10. 11. 2017  Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen 

Lektorka: Andrejka Hudeková 

 

- 27. 11. 2017  Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra 

Lektorka: Andrejka Hudeková 

mailto:okalova@usmev.sk


 

 

 

 

- 9. 11. a 16.11. 2017 Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

Lektorka: Danka Pukancová 

 

Časový harmonogram: 

  8:00 –   8:30  registrácia účastníkov 

  8:30 – 11:00 seminár   

11:00 – 11:30  coffee break 

11:30 – 13:30  seminár 

 

 

Poplatok za seminár:  

 

20€ /osoba (v cene je okrem odborného programu zahrnuté malé občerstvenie počas prestávky)  

 

 

Registrácia: 

 

Na seminár sa môžete prihlásiť do 3.11.2017 vyplnením elektronického formulára priamo 

po kliknutí sem. Informáciu o spôsobe platby získate po prihlásení (nie je možné platiť na 

mieste).** 

Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia 

prihlásených.  

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom  

e-mailu: okalova@usmev.sk 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 

 

Organizačný tím:    

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  

Mgr. Zuzana Okálová    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* V prípade nedostatočného počtu záujemcov o seminár bude seminár zrušený a záujemcom bude poplatok vrátený. 

**Neúčasť musí byť nahlásená minimálne 48 hodín vopred, v opačnom prípade poplatok nevraciame. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftbH0Gyv5t27ZyCyeUae3oJQiFc2NNflsziOPmSabN5S9dNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftbH0Gyv5t27ZyCyeUae3oJQiFc2NNflsziOPmSabN5S9dNg/viewform
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