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Váspozývanasemjnár RVC KE 2018/20
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Cierová skupina: starostovia, primátori/ zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 6. aprfl 2018 / piatok pre členov RVC KE: 18,-   / úcastník
Miesto konania: Košice, SBD II., pre nečlenov RVC KE: 33,-   / účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: PhDr., Ing. Ivana Kružliakovä. PhD. SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:0604
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PROGRAM SEMINÁRA:
A komunitné plánovanie sodálnych stužieb v zmysle novety zákona č. 448/2008 Z z. v z.n.p. účinnej od.>V

1.1.2018
A účastníci komunitného plánovania*>v

A znaky a princípy komunitného plánovania0V
^

<. fázy komunitného plánovanía
<. dokument Komunitný plán sociálnych služieb: Sluiby

o zásady spracovania dokumentu ^v

o obsah dokumentu
A úloha sociálneho pracovnfka v komunitnom plánovaní.>w

pôsobnosť obce podľa zákona o sociálnych službách v rámci komunitného plánovaniaA< >V

Vo vložnom je zahrnuté: popfatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 29. marec 2018

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby viožného odporúčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. IdentlfikaČné údaje RVC Košlce: IČO 31268650. Dlč 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. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné
nevraciame, máte možnosť poslať náhradnfka. Odhlásiťsa môžete najneskôr 1 deň pred konanfm podujatia.

Citát:

" Vasa hodnota nezávisí od druhých. Síe hodnotný človek, pretože to tvrdíte vy.
Ak Čakáíe, že vám vasu cemi^ovedía ostaíni, potom jďe o^odnotumekohojného. "

Obecny mid Po^roč Wayne W. Dyer1
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^T^?^RVC Kosiceje členom Asodácfe vzdelávania samosprávy.
jnformácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk Í u.u..I -.: , 'l LUI hUT tľ ,Tt->-Ľtť .^un HW.*-m

Tei.: +421/55/68411 61, +421 0905 883 099 www.rvcwchod.sk rvcke@stonline.5k


