pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
výberové konania do základného dvojročného výcviku

STAR basic VII. – dvojročný výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie
a profesie s priamym interpersonálnym kontaktom
23. 04. / 30. 04. / máj / júl / september / november 2019 v Bratislave
Lektorky: Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Valika Hudáková, Mgr. Ľubica Tománková
Výcvik STAR basic VII. sa uskutoční v rokoch 2020 - 2021 v štyroch celotýždňových sústredeniach v celkovom rozsahu
240 hodín a je určený pre uzavretú skupinu profesionálov v pomáhajúcich profesiách a profesiách s priamym
interpersonálnym kontaktom, ktorí budú vybraní lektormi IVS v SR na základe výberových pohovorov. Výberové konania
sa uskutočnia podľa nižšie uvedených kritérií.
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Bližšie informácie zašleme prihláseným záujemcom o výberové konanie v prílohe osobnej pozvánky.
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred výberovým konaním vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva
uverejnená na www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou poplatku. Záujemcovia sú do zoznamu
účastníkov zaraďovaní podľa poradia platby poplatku. Ak je on-line prihlasovanie uzavreté, prihlásiť sa dá len po dohode na čísle
0915 626 016.

Pokyny pre platbu lektorného
Poplatok:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

10,- €
IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRRR, kde RRRR je rok narodenia
1904231 (23. 04. v Bratislave)
1904301 (30. 04. v Bratislave)

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
• Vyplňte on-line prihlášku
• Uhraďte organizačný poplatok 10,- € za výberové konanie
• Zašlite na e-mail IVS v SR (info@satir-institute.sk):
• stručný osobný a profesionálny životopis v rozsahu max. 3 strán
• popis motivácie k výcviku v rozsahu max. jednej strany
Po doručení prihlášky, platby a požadovaných podkladov Vám zašleme osobitnú pozvánku s presným miestom
a časom výberového konania.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Mgr. Rebeka Trepačová
odborná garantka výcviku STAR basic VI.

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
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