
  
 
 

     

 
3P – Projekt n.o. 

v spolupráci s Institutom vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
Vás pozývajú na vzdelávacie podujatie 

 
 

PREMENY STAROBY A GERONTOOBLEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre koho je toto podujatie určené? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú s ľuďmi v seniorskom veku. 
 
Čo je obsahom vzdelávania? 
1. Úvod do problematiky starnutia a staroby:  

 typické prejavy biologického starnutia, 

 zmeny v oblasti percepcie: zmeny zraku a sluchu (osobný zážitok pomocou špeciálnych okuliarov 
simulujúcich rôzne očné vady, upchávok do uší a slúchadiel), komunikačné bariéry, 

 zmeny v psychickej oblasti a intelektových schopnostiach: zmeny emócií a poruchy kognitívnych 
funkcií, horšia orientácia, vnímanie a pamäť, 

 fyzické zmeny v starobe. 
2. Predstavenie gerontoobleku (oblek staroby) a jeho individuálne vyskúšanie – navodenie stareckého 

pohybu, zhoršeného videnia a sluchu, dýchavičnosti, trasu rúk a pod. 
3. Záverečná reflexia – pohľad na seniora po osobnom zážitku 
 
Kedy a kde sa podujatie uskutoční? 
11. februára 2020 (utorok) od 9,30 do 15,30 hod. v Tatra hoteli v Poprade (Karpatská 7). Hotel sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Prezentácia účastníkov je od 9,00 
do 9,30 hod.  
 
Kto je lektorom podujatia? 
MgA. Bc. Lenka Čurdová – vyštudovala ošetrovateľstvo a dramatickú výchovu, je lektorkou vo 
vzdelávaní dospelých – zaoberá sa problematikou demencie a aktivizácie seniorov, je certifikovanou 
trénerkou pamäti III. st. a dramatoterapeutkou, venuje sa aj pedagogickej činnosti. 

Proces starnutia je nezvratný a týka sa každého z nás. Jeho výsledkom je staroba.  
Hoci vieme, že so sebou prináša rôzne zmeny a obmedzenia, nedokážeme si ju celkom objektívne 
predstaviť. Ponúkané vzdelávacie podujatie Vám umožní vyskúšať si „starobu“ na sebe samom. 

Vďaka špeciálnemu obleku, ktorý simuluje starobu si ľahšie vytvoríte predstavu o fyzických 
a zmyslových obmedzeniach ľudí v seniorskom veku.  

Cieľom podujatia je porozumenie starobe a uvedomenie si obmedzení, ktoré so sebou prináša, no 
najmä zmena prístupu ku klientovi v seniorskom veku z hľadiska náročnosti požiadaviek na neho 

kladených. 
 



  
 
 

Koľko účastníkov môže byť v jednej vzdelávanej skupine? 
Počet účastníkov je max.  20 osôb.  
 
Aká je forma ukončenia? 
Absolventi za 100%-nú účasť na podujatí získajú certifikát vydaný n. o. 3P – Projekt.  
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 68,- Eur/1 osoba 
Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, písacie potreby (zošit a pero), prenájom miestnosti 
a prezentačnej techniky, 1x coffee break (káva/čaj, pečivo), 1x obed (polievka, hlavné jedlo, káva/čaj), 
pitný režim počas celého podujatia, certifikát.  
Spôsob úhrady:  
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                              
Variabilný symbol: 11022020 
Špecifický symbol: IČO vysielajúceho zariadenia (netýka sa samoplatcov) 
Správa pre prijímateľa: priezvisko/priezviská prihlásených účastníkov 
Úhradu za viacerých prihlásených pracovníkov z jedného zariadenia realizujte jednou sumou.  
 
Ako sa možno prihlásiť? 

 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.  

 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 68,- Eur možno najneskôr do 03.02.2020. 
Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby.  

 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 
 

Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky?    

 Tel.: 0905 771 074 (Danka Petrufová)  

 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 

 www.3p-projekt.sk 

 
 
 

Aj takto sa o Vás staráme  
 
 
 
 

 
 
 

 
Údaje o dodávateľovi služby: 
 
3P – Projekt n.o. 
Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 
IČO: 50392701  
DIČ: 2120308806 
Č. registrácie: OVVS-527/2016-NO 
Firma nie je platcom DPH. 
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