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CIefová skupina: zamestnanci obcí na úseku sociálnych služieb/ prednostovia, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 11. apríl 2017 / utorok pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
MÍestokonania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE: 33,-  / účastník

Bardejovská 3, zasadacka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zaČiatok: 9.00 h VS: 110417

PROGRAM SEMINÁRA:

^ zmeny v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluíbách od 1.3.2017 najmä zo strany obce (mesta)
^ nové vymedzenie druhov sociálnych služieb
^ precizovanie pojmov, definícií, foriem sociálnej služby
^ zmeny pri poskytovaní niektorých druhov sodálnych služieb
^ pôsobnosť obce pri poskytovanÍ sociálnych sluíieb
^ posudková íinnosť, posudok o odkázanosti na sociálnu službu
^ konanie o odkázanosti na sodálnu službu
^ kvalifíkačné predpokladyv sociálnych službách
^ praktické spôsoby riešenia problémov v sociálnej oblasti

(napr. jednorázové soc. výpomocj a ďalšie otázky z praxe)
^ Ínformácia o zmenách v iných predpisoch zameraných na sociálnu oblasť v

/

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, obČerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 5. apríl 2017

PrihÍasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame
realizovať prevodným príkazom vopred na úéet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako úétovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 3U68650, DIČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spoiu 5 príjmovým pokladničným dokladom, resp.
výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Úcastnícky poplatokje stanovený dohodou v zmysie
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je piatcom DPH.
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"Keď Ti zivot predkladá dôvody naplač, ukáž mu, že más tisíc ajeden dôvodna smiech.

Dale Camegie

So srdečným pozvanfm,
Ing. ilubomíra Borošová, RVC Košice

RVC KoSiceje čienom Asodácie vzdetávania samosprávy. RVCKtíEice,Hlavná68,04001 Košice
Informácie o vzdelávaní samospravy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DtC: 2021412756

Tel.:055/G841161,0905 883 099, www.rvcwchod.sk rvcke@stonline.sk


