pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej

POZVÁNKA
na
seminár určený pre pre asistentov IVS v SR

Stretnutie asistentov IVS v SR
24. septembra 2021
Bratislava-Petržalka, AHAKI centrum, Lenardova 4/A
pod vedením
PhDr. Hany Ščibranyovej a Mgr. Rebeky Trepačovej
Cieľom stretnutia je práca na osobnom a profesionálnom raste, o. i. aj na kompletovaní rodinnej mapy asistentov ako
súčasti prípravy na rodinnú rekonštrukciu. Vítané sú fotografie z primárnej rodiny, bazálnej triády, keď ste boli malým
dieťaťom alebo fotografie vašich rodičov či prarodičov.

Program stretnutia asistentov
Program:
•
•
•
•
•

Úvodný teplomer
Môj proces asistovania a uzly a potreby
Skúmanie ľadovca hviezdy
Pokračovanie práce na rodinnej mape
Výcvik komunikácie „Povedz to priamo“

Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím vyplnením on-line prihlášky, ktorá je uverejnená na www.satir-institute.sk
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Špecifický symbol:

0,- €
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
2109171

*) Seminár sa uskutočňuje s podporou IVS v SR. Asistenti-účastníci seminára neplatia žiadne lektorné.

Organizačné pokyny
Začiatok seminára bude o 09.00 hod., predpokladaný záver o 16.00 hod.
Navigácia na miesto konania: viď ďalšie strany tejto pozvánky.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Hana Ščibranyová a Rebeka Trepačová
lektorky IVS v SR

Kontaktné údaje
IVS v SR, adresa: Albánska 5A, 831 06 Bratislava
PhDr. Hana Ščibranyová- 0905 787 217

tel. 00421/ 915 626 016

web: www.satir-institute.sk
e-mail: info@satir-institute.sk, satir.institute.sk@gmail.com

Navigácia AHAKI centrum:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4/A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,
(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu).

Mapa

Interaktívna mapa na webe

Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
https://www.booking.com/hotel/sk/terasa.sk.html
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/

Kontaktné údaje
IVS v SR, adresa: Albánska 5A, 831 06 Bratislava
PhDr. Hana Ščibranyová- 0905 787 217

tel. 00421/ 915 626 016

web: www.satir-institute.sk
e-mail: info@satir-institute.sk, satir.institute.sk@gmail.com

