
 
 
 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Výskumno-vzdelávací ústav pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety 

a 

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

 

 

Vám ponúkajú 

 

 

Preventívny program FILIPKO, 
 

ktorý pomáha formovať postoje 

vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu. 
 
 
 

Školenie je určené pre:  vychovávateľov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, 

dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať prevenciu pre deti do 10. roku života 

(predškolákov a deti na I. stupni základných škôl). Konkrétne aktivity programu je možné 

využiť ako voľnočasové aktivity s deťmi. 

 

Rozsah: školenie pozostáva z dvoch jednodňových stretnutí. Program je možné začať 

realizovať hneď po prvej časti školenia, kde dostanú účastníci teoretický vhľad do 

problematiky a naučia sa prvú časť metodiky. Na druhom stretnutí sa účastníci naučia druhú 

časť programu. 

 

Účastníci školenia dostanú: 1. metodiku , 2. prezentácie, 3. informácie o prevencii 

 

Lektor programu: MUDr. Janka Nosková 

 

 
 
 
 
 



 

Školenie realizujeme v troch mestách, môžete si vybrať, ktorého sa zúčastníte 

(podmienkou je absolvovať dve stretnutia): 

 Nitra:   piatok 16.3. 2018 a streda 28.3.2018 

Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra 

 Ružomberok:  piatok 13.4. 2018 a streda 25.4.2018 

Námestie A. Hlinku 56, Ružomberok, 3. poschodie 

 Košice:  piatok 18.5. 2018 a streda 30.5.2018 

Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

 

Časový harmonogram: 

9:30 –   10:00  príchod účastníkov 

10:00 – 16:00  školenie (vrátane prestávok na obed a občerstvenie)   

 

Poplatok za dva dni školenia:  

39€ /osoba/dva dni (v cene je okrem odborného programu zahrnuté malé občerstvenie počas 

prestávky)  

 

Registrácia: 

Na školenie sa môžete prihlásiť 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 stornovania záväznej prihlášky účastníkom menej ako 48 hodín vopred si organizátor vyhradzuje 

právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj napriek neúčasti na vzdelávaní. V prípade zrušenia 

vzdelávania zo strany organizátora bude poplatok účastníkovi v plnej výške vrátený. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSercILxe50dzn6g_wkX4lXgI9ReYzEc-obi4Dtm-ryiur4U2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSercILxe50dzn6g_wkX4lXgI9ReYzEc-obi4Dtm-ryiur4U2g/viewform

