
 
Vás pozýva na VI. turnus netradičného podujatia 

 
 

  
Pobytový tábor v prírodnom prostredí zameraný 

na formovanie multidisciplinárnych tímov v sociálnych službách 

 
 

Kladieme dôraz na zvyšovanie kompetencií a preberanie zodpovednosti  
za dosiahnuté výsledky. 

 

Pre koho je pobytový tábor pripravený? 
Pracovníkom sociálnych služieb – členom multidisciplinárnych tímov starajúcich sa o vybranú 
skupinu klientov – prijímateľov sociálnej služby v pobytovom zariadení. 
 
Čo je jeho cieľom? 
Sformovať pracovný tím, „vyladiť“ medziľudské vzťahy medzi jednotlivými členmi tímu, aby 
dokázali spolupracovať na uspokojovaní potrieb svojich klientov ako funkčný celok s uspokojenými 
vlastnými potrebami. 
 
Aký program účastníkov tábora čaká? 

 Identifikácia pracovných tímov, žrebovanie pozícií v tíme (odlišných od pracovných pozícií) 

 Tím formujúce aktivity – workshopy, hry, tímové úlohy (v interiéri aj exteriéri) zamerané na 
interpersonálne vzťahy v tíme, sebapoznanie, sebadôveru, komunikáciu a spoluprácu 

 Individuálne/tímové trávenie voľného času (s možnosťou využitia športovísk priamo v areáli 
campu) 

 Večerná animácia 
 
Kedy a kde sa tábor uskutoční?      
01.-03. júna 2022 (3 dni/2 noci): Tatry Holiday Resort APLEND, Veľký Slavkov, okres Poprad 
 

 
 
Aká je organizácia pobytového tábora? 

 Nástup na pobyt: v stredu 01. júna 2022. Prezentácia: 11,00 – 12,00 hod. Stravovanie začína 
obedom. 



 Ukončenie pobytu: v piatok 03. júna 2022 o cca 13.00 hod. Stravovanie končí obedom. 

 Každý pracovný tím pozostáva zo 4 členov a bude ubytovaný spoločne v jednej vilke/chatke 
s vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou. Každá vilka/chatka pozostáva z 2 izieb. Prihlásiť 
možno za jedno zariadenie aj viacero tímov.  

 
Kto je súčasťou nášho realizačného tímu? 

 Slavko Poptrajanovski (sociálny pracovník) – odborný garant podujatia, animátor, lektor 

 Juraj Petrík (andragóg) – animátor, lektor 

 Danka Petrufová (andragogička) – animátorka, lektorka 

 Mirón Duda (psychoterapeut vo výcviku) – lektor 

 Arnold Brenwasser (bezpečnostný manažér) - lektor 
 
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť?  
Poplatok: 250 Eur/osoba/pobyt 
Zahŕňa: 3-dňový zážitkový program, 2x ubytovanie vo vilkách/chatkách s príslušenstvom, 2x 
raňajky, 3x obed, 2x večera, pitný režim, prenájom seminárnej miestnosti, altánkov, športovísk 
a pod., materiálno-technické zabezpečenie podujatia, honorár lektorov a animátorov. 
Spôsob úhrady:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965  Variabilný symbol: 01062022                                                                                                                                
Špecifický symbol: IČO vysielajúceho zariadenia  Správa pre prijímateľa: názov ZSS 
Poznámky:  
1. Úhradu za celý tím realizujte jednou sumou. Ak požadujete vystavenie faktúry, zašlite svoje 
fakturačné údaje na e-mail: akademia@3p-projekt.sk. Uhrádzajte až po vystavení faktúry, ktorá 
Vám bude obratom doručená. 
2. Zariadenia soc. služieb, ktoré sú držiteľmi nevyužitých darčekových poukazov, môžu tieto využiť 
bez ohľadu na termín platnosti poukazu. 
 
Ako a dokedy môžete prihlásiť jednotlivých členov Vášho tímu? 

 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-projekt.sk – 
On-line prihlášky (ľavé menu) – Záväzná prihláška na podujatia s pevným termínom 

 Každého člena tímu je potrebné prihlásiť individuálne. Príslušnosť k tímu zistíme podľa údaja 
v kolónke „Zamestnávateľ“. 

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 250,- Eur/osoba/pobyt možno najneskôr do 
13.05.2022. Odoslaná prihláška je záväzná s povinnosťou platby.  

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena člena tímu.  
 
Dôležité! V prípade, že do dňa konania dôjde k takému zhoršeniu epidemiologickej situácie, že 
s ohľadom na charakter podujatia nebude možné ho plnohodnotne zrealizovať, podujatie bude 
zrušené s automatickým vrátením finančných prostriedkov. 
 
Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?  
Tel.: 0905 771 074 • Mail: akademia@3p-projekt.sk • Web: www.3p-projekt.sk                                      

                                       
 

Aj takto sa o Vás staráme  
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