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Negatívne dôsledky vykonávania
pomáhajúcich profesií II
Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Interdisciplinárna konferencia

Košice, 12. jún 2019, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Hlavné tematické okruhy:
Starostlivosť o seba: psychologické, sociálne a zdravotné kontexty
Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Vyhorenie, stres, únava z pomáhania a negatívne dôsledky pomáhania
Osobnostný rozvoj a pomáhajúca profesia
Intervencie zamerané na rozvoj starostlivosti o seba a prevenciu negatívnych dôsledkov
v pomáhajúcich profesiách

Negative Consequences of Practicing Helping Professions II
Psychological, social, and health aspects of practicing helping professions
Interdisciplinary Conference

Košice, 12 June 2019, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Main topics:
Self-care: psychological and social contexts
Psychological aspects of the practicing the helping professions
Burnout, stress, compassion fatigue, and negative consequences of helping
Personal development and helping profession
Interventions aimed at developing self-care and preventing negative consequences in helping
professions

O konferencii
Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je prezentácia a výmena odborných poznatkov z oblasti starostlivosti o seba, so
zameraním najmä na pomáhajúce profesie, ako aj na intervencie a prevenciu pri prekonávaní
negatívnych dôsledkov vykonávania náročných pomáhajúcich profesií. Konferencia má
interdisciplinárny charakter - je určená odborníkom z akademickej, poradenskej a klinickej oblasti:
psychológom, sociálnym pracovníkom, ako aj odborníkom z oblasti medicíny. Súčasťou konferencie
bude plenárne zasadnutie za účasti významných odborníkov a rokovanie v odborných sekciách.
Z prezentovaných príspevkov bude vydaný recenzovaný zborník.

Organizátor:
Katedra psychológie a Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Konferencia je organizovaná pod záštitou Filozofickej fakulty UPJŠ a čiastočne podporená Projektom APVV
14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich

profesií
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Adresa:
Katedra psychológie
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9

Dôležité termíny konferencie








Termín pre registráciu účastníkov: 30. apríl 2019
Oznámenie akceptácie abstraktu/príspevku: 15. máj 2019
Odovzdanie príspevku do zborníka e-mailom najneskôr do 31. mája 2019
Termín konania konferencie: 12. jún 2019
Streda 12.6.2019, 8:00 - registrácia účastníkov
Streda 12.6.2019, 9:00-18:00 - hlavný program
Termín vydania zborníka: 31. jún 2019

Informácie k registrácii
Všetci záujemci o účasť na konferencii sa musia do 30. apríla 2019 registrovať prostredníctvom formulára,
v ktorom, v prípade aktívnej účasti, vyplnia anotáciu svojho príspevku. Prihlášku na konferenciu, ktorá je
k dispozícii na hlavnej stránke konferencie, vyplňte on-line. V prípade akýchkoľvek otázok alebo
problémov napíšte na adresu:

konferenciaff.starostlivost@upjs.sk

Poplatok za konferenciu organizátor nežiada.
Prezentácia príspevkov
Pro príspevky bude vyhradených 15 minút + 5 minút diskusia. Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština
a angličtina. K dispozícii bude dataprojektor a notebook.

Pokyny pre príspevky do zborníka
Prezentované a pozitívne recenzované príspevky budú zaradené do Zborníka konferencie.
Pokyny pro autorov sú k dispozícii na hlavnej stránke konferencie.

Ubytovanie
Ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám. Podrobnú ponuku vrátane kontaktov
nájdete na https://www.hotel-kosice.sk/

