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Pozvánka na workshop 

 

„Tréning v technikách motivačného rozhovoru a krátkej 

intervencie“   
 

     Projekt TAKE CARE realizuje občianske združenie Prevencia V&P v spolupráci s Vý-

skumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Súčasťou projektu sú 

preventívne aktivity pre mládež, ich rodičov ako aj odborníkov, zamerané na  riziká užívania 

alkoholu. 

     V minulom školskom roku (2010/2011) sa uskutočnil komplexný skríning „problémového 

správania“ detí a mládeže vrátane monitoringu realizovaných opatrení na základných školách 

v Bratislave II. z pohľadu učiteľov. V ďalšej etape projektu sa realizovala diagnostická časť, 

zameraná zisťovanie kauzálnych príčin problémového správania a  následne sa uskutočnili dve 

preventívne intervencie ro.pe©tréning pre 30 detí. 

 

      Vy, ako odborníci, prichádzate často do styku s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sú vo veku, 

kedy experimentujú a skúšajú účinky alkoholu. Ste tými dôležitými osobami, ktoré môžu moti-

vovať mladých ľudí, aby uvažovali o zodpovednom užívaní alkoholu. 

      Ponúkame Vám možnosť absolvovať základný „Tréning v technikách motivačného roz-

hovoru a krátkej intervencie“. 
 

Cieľom workshopu je: 

 zlepšiť Vaše komunikačné kompetencie o konzumácii alkoholu a následne tieto využiť 

v krátkej intervencii s adolescentmi 

 tréning techník motivačného rozhovoru, ktorými je možné podporiť  u adolescentov 

rozvoj kritických postojov k alkoholu a motivovať ich k zmene správania  

 podpora legislatívy ochrany detí a mládeže týkajúca sa alkoholu a iných závislostí 

 

   

Účastníci workshopu po jeho úspešnom absolvovaní získajú  Certifikát Európsky Key Per-

son a  materiály k prezentovaným metodikám a technikám a malý darček ako odmenu za Váš 

strávený čas. 

 

 

Termín konania workshopu: 13. - 14.apríla 2012 

 

Čas konania: piatok  13.4.2012 od 10.00 -19.00 hod. 

                      sobota 14.4.2012 od   8.30. -17.30 hod.     

  

Miesto konania workshopu: rekreačné zariadenie Hubert 

 

Cenu tréningu 100 €/osoba je hradená z projektu Take care  a EHC. 

Občerstvenie, stravu a ubytovanie počas worskshopu  hradí organizátor. 
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Svoju účasť potvrďte zaslaním návratky na adresu: prevencia.vp@gmail.com 

do 10.4.2012 
 

Návratka 

               „Tréning v technikách motivačného rozhovoru a krátkej intervencie“ 

13. -14. 4. 2012 

meno a priezvisko, titul: 

 

 

pracovisko: 

 

 

 

 

 

mailová adresa účastníka: 

 
 

 mobil účastníka: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Pre viac informácii:  

http://www.vudpap.sk/sk/oz-prevencia-vp/ 

Kontakt: 02/ 43 41 40 54 

OZ Prevencia: Eva Smiková, Alena Kopányiová, Štefan Matula 

Email: prevencia.vp@gmail.com 
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