VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A
SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N.O.
INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV
P.O.BOX 104, Palackého 1, 811 02 Bratislava

PONUKA
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré
plánujeme otvoriť v 1. polroku 2020:

Supervízia v pomáhajúcich profesiách
Rozsah vzdelávania: 240 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h
Prvá časť vzdelávania: 27. - 29. 04. 2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)
Začiatok vzdelávania: 27.02.2020 o 9,00 h
Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)
Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje
vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení
individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho
klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a
akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k
pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky
usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím
sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na
motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.
Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi
spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so
zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní
poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
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minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom
študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná
pedagogika...), - absolvovaný sociálno – psychologický výcvik v rozsahu 160 hodín
(uznáva sa a započítava sa aj výcvik absolvovaný na VŠ),
odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti.
Účastnícky poplatok: 650,00 Eur akcia 590,00 Eur* - možnosť úhrady na splátky Údaje
potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom
prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: Využitie arteterapie v
sociálnych službách
Rozsah vzdelávania: 90 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 28.

– 30.5.2020

(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 28.5. 2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať kombinovanou formou vzdelávania
základné vedomosti o ergoterapii a ergoterapeutických činnostiach, ako aj základných
pojmoch používaných pri ich využití. Účastník sa prostredníctvom praktických cvičení
a ukážok oboznámi s možnosťou efektívneho využitia ergoterapie v poradenskej
a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Modul poskytne
účastníkovi širší pohľad na využitie ergoterapie s terapeutickým zameraním. Využitie
ergoterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho
interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so
sociálnymi problémami.
Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie
Účastnícky poplatok: 340,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom
prihlásení (vyplnená návratka).
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Všeobecné informácie
Počet prihlásených je limitovaný.
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Uhradený účastnícky poplatok sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávania z dôvodu nízkeho počtu prihlásených,
zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení
maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu vzdelávania
nezúčastnia bude ponúknutý náhradný termín alebo im bude zaplatený poplatok
vrátený.
Stravné, cestovné, ubytovanie si hradí každý účastník vzdelávacej aktivity sám.
V prípade záujmu o niektorý z uvedených vzdelávacích programov je potrebné vyplnenú
prihlášku (viď príloha) zaslať na mailovú adresu: institut4@gmail.com. Na uvedenú
mailovú adresu je možno smerovať otázky a nejasnosti.
S úctou

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prorektor VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o.

Príloha: prihláška
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV.
ALŽBETY, N.O.
INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV
P.O.BOX 104, Palackého 1, 811 02 Bratislava

Prihláška
(prosím pošlite na adresu institut4@gmail.com)

Záväzne sa prihlasujem na akreditované vzdelávanie:

.........................................................................................................................................
(uviesť názov vybraného akreditovaného programu)

Dátum začiatku vzdelávania: ...........................................................................
(ak je uvedený)

Meno a priezvisko účastníka:

.........................................................................

(prosím uviesť aj všetky tituly)

Dátum a miesto narodenia:

................................................................................

Adresa trv. bydliska: ..............................................................................................
Fakturačné údaje: ..................................................................................................
Číslo telefónu:

................................................................................................

Mailová adresa:

.................................................................................................
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Ochrana osobných údajov
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava (ďalej len VŠ) spracúva osobné údaje zapojených osôb na vzdelávanie a/alebo do
jeho projektov v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.
Účel spracovania
Tieto údaje sú zbierané za účelom spracovania, evidencie a poskytovania vzdelávania a/alebo realizácie vzdelávacieho
programu v prihlásenej škole/zariadení. Na základe poskytnutých osobných údajov komunikujú poverené osoby VŠ,
obvykle zamestnanci s osobami, ktoré tieto údaje poskytli. Môže ísť o komunikáciu elektronickú, písomnú, príp.
telefonickú. Obvykle ide o informácie týkajúce sa organizácie vzdelávania; rôznych príležitostiach a možnostiach, ktoré s
programom a vzdelávaním tejto osoby súvisia; o projektoch na podporu rozšírenia vzdelávania, ktoré VŠ poskytuje; o
pracovných stretnutiach a aktivitách v súlade s jej činnosťou, ktoré môžu byť na prospech zapojenej osoby; o zmenách a
aktualitách v programoch.
Získavané osobné údaje slúžia aj pre potreby vystavenia certifikátu, osvedčenia, diplomu, či inej listiny, ktorá osvedčuje,
že osoba, na ktorej meno je táto listina vystavená úspešne ukončila/absolvovala vzdelávanie, vzdelávací program, súťaž,
krátkodobý projekt.
Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracúvané aj na marketingové účely (ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracovaním údajov aj na tento účel, prípadne sa dobrovoľne prihlásila k odoberaniu marketingových správ). Právnym
dôvodom spracovávania osobných údajov je náš oprávnený záujem dotknuté osoby v budúcnosti oboznámiť s aktivitami
VŠ a jeho partnerov, ktoré môžu byť pre nich prínosné. Priebežne zasielame emailom náš newsletter, ktorý tieto informácie
obsahuje. Kedykoľvek má dotknutá osoba možnosť sa z jeho odberu odhlásiť. Potvrdením súhlasu so spracovaním
osobných údajov, dotknutá osoba súhlasí aj s vyhotovením a spracovaním jej audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio
záznamu pre účely spracovania, evidencie a na propagačné účely VŠ v súlade s jej predmetom činnosti a v súlade s dobrými
mravmi.
Vybrané údaje slúžia aj na štatistické účely organizácie VŠ. Na štatistické účely sa spracúvajú údaje o realizovanom
programe, veku, pohlaví, kraji a type vzdelávania, ktoré dotknutá osoba navštevuje, resp. kde pôsobí. Tieto údaje sa
nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým bydliskom, emailovou adresou, ani telefónnym číslom.
Aké údaje sú spracúvané






VŠ získava tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefónne číslo, dátum
narodenia, získaná prax, zamestnávateľ, v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne
audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.
VŠ získava tieto osobné údaje pedagógov zapojených do vzdelávania: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
emailová adresa, telefonický kontakt, adresa trvalého bydliska, miesto pracoviska, v určitých prípadoch to môže
byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu
v súlade s predmetom činnosti.
VŠ získava údaje osôb, ktoré sa prihlásia, a/alebo súhlasia s odberom a zasielaním Newsletteru VŠ: meno,
priezvisko, emailová adresa.

V súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov:








má dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, v akom rozsahu a na
aký účel.
má dotknutá osoba právo žiadať výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje sú uchovávané len na dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracovania a za účelom zabezpečenia
bezproblémového priebehu a realizácie vzdelávania a vzdelávacieho programu počas doby jeho trvania, resp. počas doby
zapojenia dotknutej osoby do programu a/alebo vzdelávania.
V prípade, že dotknutá osoba má záujem uplatniť svoje právo na potvrdenie spracovaní, o výmaze, na obmedzenie
spracovania, na namietanie spracovania, na prenosnosť, alebo na automatizáciu svojich osobných údajov, môže tak
urobiť písomne na adresu sídla organizácie VŠ, alebo elektronicky institut4@gmail.com.
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