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Vás pozýva na seminár

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

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania : 29. január 2014 pre členov RVC KE : 18,-   /úcastník ^ ŕb
Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice pre nečlenov RVC KE : 33,-   /účastník
Lektorka : Mgr. Lydia Brichtová, PhD. č, úČtu: 1274035053/0200
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 2901

PROGRAM SEMINÁRA:
/

Úprava podmienokfinancovania sociálnych Sprísnenie podmienok registrácie poskytovaterov
služieb adôvodyvýmazu

<

Nová povinnosť pri vyplácaní fínančného Úprava podmienok akreditácie. .

v

príspevku zo ŠR . Štandardykvality
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na účely Ochrana a posudzovanie príjmu. .

úhrady . Podpora procesu deinštitucionalizácie
Nový spôsob výpočtu FPP.

í.

Nové podmienky posudzovania odkázanosti
Služby krízovej intervencie a nové služby a.

odborné činnosti

Vo vložnom Je zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 24. január 2014

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvvchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným 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 pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH.

Moíto;

" Maf rád fudí a mihvať ľudí, toje celé ta/omstvo a snáďjediný recept na šťastie. "
Jan Werich
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Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KoŠice Béíurp
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RVC Koäice je členom Asociácie vzdelávania samosprävy. [ ť'rllohy/llaťy: RVC K(}U8tb
o^
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Informácie o vzdelávaní samosprävy : L-"t @: 31268650;-Dlé-202l4^756;í.úyi27Í0350S3/Q2QQwvg^g^g-rvc.sk


