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

si Vás dovoľuje pozvať na odborný workshop akreditovaného vzdelávania
„Mediátor“

Výmena skúsenosti s mediačnou novelou a
civilnými kódexami
Termín:

15. – 18.9.2016

Miesto konania:

Vzdelávacie a rozvojové stredisko Bl. Matky Terezy
nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá
( http://www.prohuman.sk/vzdelavacie_a_rozvojove_stredisko_dolna_krupa)

Garant workshopu :

JUDr. František Kutlík

Lektori:
Lenka Holá, Univerzita Olomouc
Ivana Hauerlandová, Agentúra pre rozvoj európskeho práva
František Kutlík, interkultúrny mediátor-Rada Európy v Štrasburgu, Arbitrážna
komora Miláno
Bronislava Švehláková, predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska
Začiatok:

15.9.2016 o 10,00 hod

Predpokladané ukončenie: 18.9.2016 o 13,00 hod

Obsahové zameranie workshopu:









novela zákona o mediácii, prvé skúsenosti z praxe,
mediačné nástroje a techniky pri špecifických mediačných segmentoch,
rolové cvičenia,
spory vhodné a nevhodné vo vybraných segmentoch
mediácii (rodinná,
pracovná mediácia),
prezentačné videoprojekcie,
podmienky hosťovania slovenských mediátorov v Českej republiky,
mediácia v samospráve,
marketing v mediácii, získavanie klientov,







rodinná mediácia a jej špecifiká,
transformatívna a naratívna mediácia,
online mediácia a jej aplikácia,
príprava mediačných dohôd v kontexte s kazuistikami,
zmeny v Občianskom práve a konzekvencie na mediáciu.

Po ukončení obdržíte osvedčenie o absolvovaní.
Účastnícky poplatok: 80,00 Eur.
Forma úhrady: prevodný príkaz
Číslo účtu: 2924709123/1100
VS: dátum narodenia
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka
Je veľmi dôležité uviesť dátum narodenia ako variabilný symbol a meno
a priezvisko v správe pre prijímateľa z dôvodu, aby nevznikli problémy pri
identifikácii platby.

Upozornenie:
Počet prihlásených je limitovaný.
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Už uhradený účastnícky poplatok za účasť sa v prípade neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie workshopu z dôvodu nízkeho počtu
prihlásených, zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po
naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu
workshopu nezúčastnia, bude zaplatený účastnícky poplatok vrátený.

Všeobecné informácie:
Stravné, cestovné a ubytovanie si hradí každý účastník sám.
Ubytovanie:
15,00 Eur/osoba/deň
Obedy, večere:
5,00 Eur
Raňajky:
3,00 Eur/osoba/deň
(raňajky poskytujeme pri počte min. 10 osôb)
V školiacom stredisku je pre účastníkov možnosť prípravy alebo ohrevu stravy
(vybavená kuchynka – varná kanvica, mikrovlnná rúra, sporák, riad ...), príprava
kávy, čaju, občerstvenia...
Kontaktná osoba: PhDr. Adriana Mitasová - riaditeľka Vzdelávacieho strediska
mail: institut4@gmail.com
S úctou

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava
riaditeľ IVSP

Príloha: záväzná prihláška

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na odborný workshop
Návratku prosím pošlite najneskôr do 31.08.2016 na e-mailovú adresu
institut4@gmail.com
Meno, priezvisko a titul:

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

Dátum narodenia:

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

Bydlisko/:
Fakturačná adresa

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

Mail:

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

T. č.

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

Ubytovanie: * V prípade potreby je po dohode možnosť ubytovania v stredisku aj deň
vopred

deň vopred 14.9.

áno

nie

15.9.

áno

nie

16.9.

áno

nie

17.9.

áno

nie

Predbežný záujem o stravu prosím vyznačte „x“ v príslušnom políčku:
OBED

RAŇAJKY
16.9.
17.9.
18.9.

15.9.
16.9.

VEČERA
15.9.

17.9.

16.9.

18.9.

17.9.

