
 
 
 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha  

pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety 

a 

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

 

Vás pozývajú na odborný seminár 

 

Práca s rodinou v prirodzenom prostredí  
 

13. a 14. 9. 2018 Košice 

20. 9. 2018 Nitra 

27. 9. 2018 Zvolen 

Zámerom vzdelávania je: 

 predstaviť základné princípy terénnej sociálnej práce 

 popísať jednotlivé fázy terénnej sociálnej práce a ich ciele 

 predstaviť metódy terénnej sociálnej práce 

 poskytnúť skúsenosti s plánovaním v terénnej sociálnej práci 

 predstaviť tímovú spoluprácu psychológa a sociálneho pracovníka   

          Bližšie informácie o seminári: 

 lektori: Mgr. Andrea Hudeková (Nitra, Zvolen) 

   Mgr. Dana Pukancová (Košice) 

           

 V prípade záujmu o certifikát o účasti napíšte po zrealizovaní seminára na: 

bytcanekova@usmev.sk 

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

 

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

 13. 9. 2018   Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

 14. 9. 2018  Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

 20. 9. 2018  Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra  

 27. 9. 2018   Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen 

mailto:bytcanekova@usmev.sk


 

Časový harmonogram: 

 8:00 –   8:30 príchod účastníkov 

 8:30 – 13:30 seminár (vrátane prestávky)   

 

Poplatok za seminár:  

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

prestávky)  

 

Registrácia: 

 Na seminár 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: bytcanekova@usmev.sk 

 

Ďalšie témy seminárov, ktoré  pripravujeme v roku 2018 

 Práca s genogramom a ekomapou – účastníci sa dozvedia  o nástrojoch spoznania a 

znázornenia intenzity a kvality vzájomných vzťahov v sociálnej sieti rodiny a jej histórie  

a praktickými cvičenia si vybudujú zručnosti pri ich tvorbe. 

 Plánovanie práce s rodinou – dozviete sa, prečo a ako plánovať prácu s rodinou, ako 

plánovať efektívne a hlavne spolu s rodinou, ako robiť hodnotenie cez silné stránky 

a potreby rodiny. Predstavíme si aj niektoré nástroje individuálneho plánovania. 

 Využitie rodinných konferencií  (Stretnutí rodinného kruhu) a prípadových 

konferencií v práci s rodinou - určené pre pracovníkov pomáhajúcich profesií pre 

hlbšie porozumenie ich princípom a efektívne využívanie konferenčného  modelu práce 

s rodinou podľa  požiadaviek novely zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

Organizačný tím:    

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  

Mgr. Jana Bytčáneková    
 

*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/1AdjFeBsLe3Bel7tT45k73Kcclr90hAmRZqp5iPpv4DI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AdjFeBsLe3Bel7tT45k73Kcclr90hAmRZqp5iPpv4DI/edit
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