Súkromné centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21,
059 81 Vysoké Tatry

Informácie o preventívnom programe
Vážení rodičia,
na základe žiadosti školy, ktorú navštevuje vaše dieťa prebehne v triede krátkodobý sociálno - psychologický tréning zameraný na rozvoj
sociálnych zručností, alebo prednáška na niektorú z tém, ktoré sa týkajú sociálno – patologických javov v spoločnosti.
Všetky naše aktivity vykonávajú kvalifikovaný personál (psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci), ktorí majú dlhoročné
skúsenosti s danou problematikou. Jedná sa buď o jednorazovú aktivitu formou prednášky v trvaní cca 2 vyučovacích hodín, lebo ide
o krátkodobý tréning, ktorý trvá niekoľko týždňov až mesiacov.
Pre informáciu vysvetlím, čo tieto aktivity prinášajú
Sociálno-psychologický tréning je založený hlavne na osobnej zážitkovej skúsenosti, a zároveň vychádza a je prepojený s relevantnými
teoretickými poznatkami a príslušnými vedomosťami. Obsahom sociálno-psychologického tréningu nie je psychologické vyšetrenie, terapia, ani
hĺbkové pôsobenie. Ide v ňom o to, aby sa účastníkom vyjadrila podpora, pochvala, aby zažívali pozitívne pocity. Tréning prebieha vždy
skupinovo.
V rámci preventívneho programu realizujeme aktivity podporujúce sebapoznávanie, znižovanie tendencií k agresivite, násiliu a šikanovaniu,
prevenciu závislostí, pozitívnu atmosféru v triede, zvýšenie miery akceptovania odlišnosti iných, rozvíjanie prosociálneho správania a sociálnych
kompetencií ako:
➢

schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy, úspešne riešiť sociálne problémy,

➢

efektívne komunikovať v sociálnych vzťahoch a rôznych situáciách,

➢

konštruktívne riešiť konflikty, efektívne uplatňovať základné sociálne zručnosti (empatia, asertivita...),

➢

sociálne poznávať – presne a adekvátne identifikovať pravidlá platné v danom sociálnom prostredí,

➢

sebakontrolovať a sebamonitorovať vlastné správanie a jeho dopad na iných.
Sociálno - psychologický tréning, alebo prednáška, ktoré organizujeme, sú vedené pracovníkmi nášho centra, začne až po Vašom informovanom
súhlase s realizovaním tohto programu a následným evidovaním a spracovaním osobných údajov vášho dieťaťa, ktoré bude prijaté do
krátkodobej starostlivosti SCPPPaP Vysoké Tatry. Veríme, že budete naklonení tejto iniciatíve vašej školy a v prvom rade tým pomôžete
vzájomne deťom v triede.
Témy prednášok SCPPPaP Vysoké Tatry:
•

Šikanovanie na školách i mimo nej

•

Kyberšikana

•

Výber povolania

•

Ako si poradiť s učením

•

Drogy a ich negatívny dopad na človeka

•

Obchodovanie s ľuďmi

•

Patologické hráčstvo

•

Problematika partnerských vzťahov v dospievaní

Ďakujeme za pochopenie a v prípade Vášho súhlasu vyplňte a podpíšte, prosím, informovaný súhlas, ktorý je nevyhnutnou súčasťou
uskutočnenia preventívnej aktivity.
Na základe Vášho podpisu a následnej aktivity s Vašim dieťaťom, sa môžeme uchádzať o finančný príspevok, ktorý je potrebný pre financovanie
našich služieb ako školského zariadenia. Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vysoké Tatry je zaradené
do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.
Aktivity, ktoré budeme organizovať budú pre študentov i školu bezplatné a v žiadnom smere neovplyvnia hodnotenie Vášho dieťaťa, ale
určite prispejú k zlepšeniu pozitívnej atmosféry v triede.

Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru

telefón
0903 646 099

ičo
42236541

Mgr. Marcel Kubinský, riaditeľ SCPPPaP

e-mail
kubinsky@poradna-tatry.sk

Vysoké Tatry

internet
www.poradna-tatry.sk

Súkromné centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21,
059 81 Vysoké Tatry

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Preventívny program
Súhlasím (informovane) s poskytnutím odbornej starostlivosti môjmu dieťaťu v rámci preventívneho programu,
ktorý sa uskutoční v rámci aktivít školy:
Meno dieťaťa:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Miesto narodenia:

Škola:

Rodné číslo:

Meno rodiča:

Trieda:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
Súhlasím s evidovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 za
účelom poskytovania odbornej starostlivosti, najviac na dobu ukončenia prípravy na povolanie v zmysle zákona.
Potvrdzujem, že v rámci poskytnutia informovaného súhlasu som bol(a) oboznámený(á) so svojimi právami a bolo mi dané
poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia odbornej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných
postupov a rizikách odmietnutia psychologickej a špeciálno – pedagogickej starostlivosti. Som si vedomý(á), že svoj súhlas
môžem kedykoľvek slobodne odvolať.
Poučenie mi bolo podané zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas.
Pri podpisovaní tohto súhlasu nemám žiadne otázky.

Dňa:

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

V:

Podpis zákonného zástupcu:

telefón
0903 646 099

ičo
42236541

e-mail
kubinsky@poradna-tatry.sk

internet
www.poradna-tatry.sk

