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Prihláste sa  do bezplatného kurzu  

Disability Leaders of Tomorrow! 

Wellnea, ako účastník medzinárodného projektu Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT) 

project realizovaného prostredníctvom Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí 

so zdravotným postihnutím (EASPD) na podporu poskytovateľov týchto služieb v strednej a 

východnej Európe, pozýva pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti sociálnych služieb k účasti 

na inovatívnom vzdelávacom programe, ktorý bude prebiehať od Januára do Apríla 2017.  

 

Vzdelávací program obsahuje:  

1. Online kurz: Vybraní účastníci prejdú online kurzom (v angličtine, na osobnom 

stretnutí budeme prekladať do slovenčiny, ale minimálna znalosť Angličtiny je 

nevyhnutná) pozostávajúcim z 10 modulov (bližšie informácie o obsahu modulov 

v prílohe 1), ktoré pokrývajú významné témy pre manažérske pozície v sektore 

sociálnych služieb. Online platforma obsahuje množstvo užitočných materiálov 

a zdrojov pre účastníkov kurzu a zároveň poskytuje dostatočnú flexibilitu 

a nezasahuje tak do pracovných povinností účastníkov. Pre oboznámenie sa s prácou 

v online kurze, ako aj s  jednotlivými témami kurzu, je pripravených 10 tréningových 

stretnutí (každé v trvaní 5 vyučovacích hodín, t.j. 3 hodiny prezenčne a 2 hodiny 

v rámci domácej prípravy), pričom Wellnea, v spolupráci s Tenenet, o.z. sprevádza 

účastníkov kurzu celým procesom vzdelávania. Prostredníctvom mentora z našej 

organizácie poskytujeme podporu pre organizačné, technické a jazykové otázky.  

2. Workshop: Vybraní účastníci budú mať tiež možnosť zúčastniť sa workshopu, 

zameraného na súčasné výzvy v sektore sociálnych služieb na Slovensku. 

3. D-LoT Alumni Network: Vybraní účastníci získajú osvedčenie o účasti a budú mať 

možnosť stať sa súčasťou D-LoT Alumni Network, t.j. Európskej siete na výmenu 

poznatkov a príkladov dobrej praxe v oblasti poskytovateľov služieb pre ľudí so 

zdravotným postihnutím.  

PREČO SA PRIHLÁSIŤ?  

 Projekt ponúka rozšírenie vedomostí o najnovšom vývoji v oblasti sociálnych služieb  

 Získané poznatky umožňujú implementáciu inovatívnej praxe do každodennej práce 

organizácie 

 Projekt podporuje vedenie ľudí, manažérske zručnosti a sieťovanie 

http://dlot.eu/
http://dlot.eu/
http://easpd.eu/
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 Projekt podporuje výmenu skúseností vďaka medzinárodnej účasti (možnosti 

nadviazať aj finančné projektové partnerstvá v oblasti, v ktorej pôsobíte) 

 Projekt poskytuje benefity v podobe D-LoT Alumni Network. Účastníkom bude 

poskytnutý stály prístup k D-LoT e-learningu a na základe účasti v projekte EASPD 

budú mať špeciálny D-LoT Alumni Observer Status (čo znamená bezplatné členstvo po 

dobu 6 mesiacov a možnosť byť prostredníctvom EASPD informovaný a zapojený do 

konzultačného procesu na úrovni EU). Zapojenie sa do tejto siete tiež umožňuje 

spolupracovať na tvorbe žiadosti pre EU partnerské programy financovania.  

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? 

 Zamestnanci a dobrovoľníci sociálnych služieb a/alebo podporovaného 

zamestnávania, výskumní pracovníci v oblasti sociálnych služieb pre ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

 Záujemcovia by mali mať aspoň 6 mesačnú prax v oblasti poskytovania služieb pre 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

 Schopnosť dorozumieť sa v anglickom jazyku (aj z dôvodu budúcej spolupráce 

s EASPD). 

 Predpoklad možnosti zapojiť sa do aktivít projektu (online kurz, workshop).  

AKO SA PRIHLÁSIŤ?  

1. Vyplnením  prihlášky (v anglickom jazyku, Príloha 2), kde je potrebné: 

o  vysvetliť aktuálne potreby a výzvy vo Vašej organizácii ako aj spôsob, akým by 

ste implementovali zmeny vo Vašej práci (preukázať pripravenosť pre  

implementáciu  týchto zmien).  

o  vyjadriť sa záväzne k šíreniu získaných poznatkov (prostredníctvom  

propagácie D-LoT e-learningu) a aktívnym zapájaním sa do D-LoT Alumni 

Network. 

2. Vypracovaním krátkeho životopisu, v ktorom opíšete požadovanú  prax v danej 

oblasti. Životopis môžete zaslať  v slovenskom jazyku,  no požaduje sa aj stručný 

prehľad skúseností v danom odbore v anglickom jazyku. 

3. Kompletnú prihlášku je potrebné zaslať na adresu wellnea@wellnea.sk do 

3.1.2017. 
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PODMIENKY ÚČASTI  

 Účasť na kurze je bezplatná. 

 Cestovné náklady a ubytovanie (tréning prebieha v Bratislave) budú v prípade 

potreby účastníkom kurzu z organizácii mimo BA preplatené po individuálnej dohode. 

 Účastníkom kurzu nevzniká účasťou v projekte nárok na odmenu.   

 Prístup do D-LoT Alumni Network získajú len tí  účastníci vzdelávacieho programu, 

ktorí úspešne ukončia celý online kurz a zúčastnia sa aktivít projektu (tréningové 

stretnutia a workshop). 

 

Prílohy:  

1. D-LoT Training Course (obsah modulov online kurzu) 

2. APPLICATION FORM D-LOT TRAINING PROGRAMME - Prihláška   


