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Vás pozýva na seminár

Ostatná myveCa zá^pna o sociáfnycíi síué6ácH

CÍeľová skupina: zamestnanci na úseku sociálnych služieb v obciach, mestách, zamestnanci verejných a súkromných
zariadení sociálnych služieb, vedúci zamestnanci, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 6. december 2017 /streda pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
Mjesto konania: Košice, Magistrát mesta Košice pre neČlenov RVC KE: 33,-   / úcastník

Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Mgr. Lýdia Brichtová, PhD, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:0612

PROGRAM SEMINÁRA:

V pomerne krátkom čase nás čaká ďalSia a pomerne rozsiahla novela zákona o sociálnych službách, ktorej predpokladaná
účinnosťje 1.1.2018.
Obsah:

návrh novely účinnej od 1.1.2018
nové vymedzenie viacerých pojmov,
podmienok zápisu do registra poskytovateľov,
nový spôsob určenia a poskytnutia fínančných príspevkov (napr. stupeň odkázanosti, forma sociálnej služby,
ptnenie verejného záujmu,)
nové výšky finančných príspevkov zo štátu viazaných na stupeň odkázanosti.

Návrh zavádza nové kompetende pre obce
voblastifinancovania

nový spôsob vypoČtu prfspevku na prevádzku.
Novela obsahuje aj viaceré zmeny týkajúce sa ^.

reguláde, platenia a ochrany príjmu na účely úhrady,
kvalifikačných predpokladov,
akreditácie, >^f

w >/. ^povinných náleíitostí komunitných plánov a koncepcií rozvoja sodálnych služieb,
celý rad prechodných ustanovení súvisiacich s navrhovanými zmenami
nové prílohy a vzory žiadostí

w

Vo vložnom Je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náktady
Uzávierka prihlášok: 1. december 2017

Prihlasovať sa môžete mailom, tetefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodnym príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC KoŠice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokjadničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade popiatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. vznení neskorsích predpisov. RVC Košice nie Je ptatcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobností nieje možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.
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"Ľnäia za ktorými neostávajit veFke^výdqbytky, ale len sled malvch láskavostí. nežilí nadarmo."

CharÍotte GrayObecný úrcsd Ptíprc^

So srdečným pozvaním, ^ ^ ^/^Ddtw.

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice "ú^^^^^>Čísfosá^MMm

RVC Koälceje členom Asociáde vzdelávania samosprávy. 1ŔyrK5^ce,/Hlavná 68,040 01 Kosice
Informácie o vzdelávanÍ samosprávy: www.avs-rvc.sk PrSály. ^ÍWM/f̂ ^268650, D'IČ: 2021412756

Tel.:055/ďB41161.0906] a83ň99^_yfwwjrvi .Sffchod:skf rvcke@)stonline.sk


