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Newsletter pre členov komory #8
Vážení členovia, prihovárame sa Vám s informáciami o možnostiach uplatnenia Vašich profesionálnych vedomostí
a skúsenosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tiež s ponukami vzdelávania a organizovaných konferencií,
ktoré svojou náplňou napomáhajú skvalitňovaniu výkonu sociálnej práce.
MEDZIREZORTNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Preposielame informáciu, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní sú tri zákony:
=>

zákon

č.

305/2005

Z.

z.

o

sociálnoprávnej

ochrane

detí

a

o

sociálnej

kuratele

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/677
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20160701)

=>

zákon

č.

201/2008

Z.

z.

o

náhradnom

výživnom

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/672
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/201/20130701)

=>

zákon

č.

417/2013

Z.

z.

o

pomoci

v

hmotnej

núdzi

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/673
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/417/20170501)
Vrámci komory máme vytvorenú pracovnú skupinu k problematike SPO a SK, ktorá bude predkladať pripomienky. Ak
by chcel ešte ktokoľvek z Vás poslať pripomienky, môže tak urobiť do 6.10.2017 na adresu zodpovednej osoby, pani
doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. (kontaktný e-mail: mydlikova@gmail.com)
Ak máte pripomienky aj k ostatným dvom zákonom, rovnako nám ich prosím pošlite. Ak sa obávate, že neviete pripomienky sformulovať do právnej reči, netrápte sa tým, spojte sa s nami a spolu to zvládneme.

PRIPRAVOVANÉ ŠKOLENIA
09.10.2017 Možnosti využitia Gestalt terapie v sociálnej práci, Poprad
15.11.2017 Možnosti využitia Gestalt terapie v sociálnej práci, Poprad
Cieľom workshopu je predstavenie teoretických základov a metodológie gestalt terapie a možnosti ich využitia v sociálnej práci. Cieľovou skupinou workshopu sú sociálni pracovníci, ktorých činnosť je zameraná na pomoc a podporu
ľuďom v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva. Workshopom nás bude sprevádzať pani Mgr. Gabriela
Linhardtová – výcviková Gestalt terapeutka. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť cez prihlasovací formulár. Bližšie informácie o Gestalt terapii si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

28.11.2017 – Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, Skalica
Po úspešnom zorganizovaní seminára v Ružomberku, majú záujemcovia, ktorí nestihli Ružomberok možnosť absolvovať seminár v Skalici. Seminár sa opäť uskutoční pod vedením Ing. Hany Vojtovej, garantky konceptu Zmyslovej
aktivizácie v ČR. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť cez prihlasovací formulár.

KONFERENCIE
Prinášame Vám ponuku konferencií, ktorých náplň súvisí so skvalitňovaním výkonu sociálnej práce.
=> Prešov, 10. október 2017: Multidisciplinárny a celostný manažment pomoci závislým osobám a ich rodinám (bližšie informácie nájdete na webovej stránke).
=> Piešťany, 18. – 19. október 2017: Profesijné hodnoty sociálnej práce (bližšie info a program nájdete na tomto
odkaze).
Aktuálne informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach a konferenciách nájdete taktiež na stránke komory.

Vážení členovia, veríme, že si nájdete čas spísať prípadné pripomienky k vyššie spomínaným zákonom a že si
vyberiete aj z našej ponuky vzdelávacích podujatí.
Prajeme krásne jesenné dni.
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