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Newsletter pre členov komory #5
Vážení členovia, pomaličky sme sa prehupli do druhej polovice roka 2017 a ani v lete nezaháľame. Chceli by sme
Vás informovať o ďalších aktivitách a možnostiach. Všetky predchádzajúce newslettre nájdete na tomto mieste.
Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie
Pozývame Vás na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2017 v Ružomberku.
Bližšie informácie o koncepte Zmyslovej aktivizácie, ako aj o pripravovanom seminári nájdete na stránke komory.
Seminár sa uskutoční pod vedením Ing. Hany Vojtovej, garantky konceptu Zmyslovej aktivizácie v ČR.
Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť u pani doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD., MHA, (e-mail:
irena.kamanova@ku.sk).

Členské príspevky
Ďakujeme všetkým, ktorí uhradili členský príspevok za rok 2017. Zároveň chceme vyzvať a poprosiť tých, ktorí
ešte tak neurobili, aby uhradili členský príspevok za rok 2017 v sume 20 € na bankový účet komory: SK42
1100 0000 0029 4301 7093.
Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše identifikačné číslo člena komory (bez písmen), ako špecifický symbol
uveďte rok 2017, za ktorý platíte členský príspevok.
Splnenie si povinnosti zaplatenia členského príspevku si môžete skontrolovať aj na stránke komory. Ďakujeme.
NOMINUJ sociálneho pracovníka/pracovníčku roka
Pripomíname možnosť nominácie Vami vybraných sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na ocenenie SOCIÁLNY PRACOVNÍK ROKA 2017.
Na nominovanie máte už iba jeden mesiac .
Nominovať môžete prostredníctvom nominačného formulára (kliknutím stiahnite).
Menoslov členov komory aj s identifikačnými číslami nájdete v zozname členov na
stránke komory. Riadne vyplnený nominačný formulár posielajte na e-mailovú adresu
martin.borecky@socialnapraca.sk.
Nominácie na ocenenie Sociálny pracovník roka 2017 budú prijímané do 31. augusta 2017.,

STUDENT CAMP
Rovnako pripomíname študentský kemp – akciu pre študentov, ktorú zorganizujeme v dňoch 20. – 22. októbra 2017.
Toto podujatie je určené pre študentov a študentky odboru sociálna práca, ktorí majú záujem spoznať nových ľudí a
v budúcnosti – po skončení štúdia – pôsobiť v sociálnej oblasti. Prihlasovanie je spustené a potrvá do 21. septembra
2017. Následne budú mať študenti týždeň na vypracovanie praktickej úlohy. Prihlasovanie a viac info o celom podujatí
je na našej stránke.

Vážení členovia, júlový newsletter je na konci.V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Vám prajeme príjemné prežitie druhej polovice prázdnin.
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