
 
 
 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha  

pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

a 

Fórum riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny 

 

Vás pozývajú na odborný seminár 

 

Práca s rodinou v prirodzenom prostredí 
 

 

5. a 6. 11. Košice 

11. 11.  Nitra 

18. 11. Zvolen 

Zámerom vzdelávania  je: 

• predstaviť základné princípy terénnej sociálnej práce 

• popísať jednotlivé fázy terénnej sociálnej práce 

• 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. Danka Pukancová (Košice) 

   Mgr. Andrea Hudeková (Nitra, Zvolen) 

• seminár je určený pre odborných pracovníkov v CDR (sociálni pracovníci a 

psychológovia, prípadne riaditelia) 

• 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: 

• 5. 11. 2019   Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

• 6. 11. 2019  Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

• 11. 11. 2019  Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra  

• 18. 11. 2019   Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen 

mailto:bytcanekova@usmev.sk


  

Časový harmonogram: 

• 8:30 –   9:00 príchod účastníkov 

• 9:00 – 14:00 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.   

• Uzávierka prihlášok  a úhrady poplatku na seminár v Košiciach je 1. 11. 2019.  

• Záujemci o semináre v Košiciach prosíme zaplatiť poplatok 20 € spolu s registráciou: 

IBAN:   SK56 3100 0000 0041 7001 8404 

variabilný symbol: 1101 

popis transakcie:     priezvisko účastníka (POVINNÝ ÚDAJ) 

 

• Uzávierka prihlášok na seminár v Nitre je 6. 11., vo Zvolene 13.11.   

• Záujemci o seminár v Nitre a Zvolene prosíme zaplatiť poplatok až po potvrdení 

registrácie.  

Z technických dôvodov nie je možné platiť na mieste** 

• V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom  

            e-mailu: bytcanekova@usmev.sk 

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_-0jfq3WnD8gTw8qGCzIqdUavQrlP085llIAuy80IzI/edit
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