OFERTA SZKOLENIA pt.

Stosowanie KPA w sprawach z zakresu pomocy społecznej
(szkolenie warsztatowe, dedykowane, odpowiadające bieżącym potrzebom OPS w zakresie stosowania KPA)

Pakiet dla grupy szkoleniowej w liczbie maksymalnie 40 uczestników!

Cena: 4500 zł*
* płatność za szkolenie po jego realizacji

Szkolenie odbywa się w sali udostępnionej przez Zamawiającego!

SZKOLENIE POPROWADZI:

dr Magdalena Wilczek-Karczewska
dr Magdalena Wilczek-Karczewska – prawnik. Adiunkt na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
orzekający w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych. Autorka
publikacji dotyczących pomocy społecznej i dedykowanych programów
szkoleniowych dla OPS.

W PROGRAMIE SZKOLENIA M.IN.:
omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach z zakresu pomocy
społecznej, w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w
szczególności: • form wszczęcia postępowania administracyjnego,
• konstrukcji procesowej strony, • wad podania, • fikcji doręczeń,
• umorzenia postępowania, • ustalania właściwości organów,
• obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej
wykonalności, • wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne
rozstrzygnięcia w tej samej sprawie, • weryfikacji decyzji ostatecznych
i jej czasowych następstw, • zwrotu świadczenia nienależnie pobranego.

Program szkolenia:
• moduły wykładowe (2 x 1,5 h);
• panel interaktywny/dyskusja z możliwością zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz
odpowiedzią na przekazane przed szkoleniem zagadnienia problemowe (1,5 h);
• rozdanie certyfikatów.

Co nas wyróżnia?
- pracujemy z ekspertami i dla ekspertów pomocy społecznej na terenie całego kraju,
- każdy ośrodek zgłaszający pracowników otrzyma bezpłatnie Komentarz do ustawy o pomocy
społecznej prof. Stanisława Niteckiego;
- każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu;
- organizujemy szkolenia wyjazdowe na terenie Państwa gminy, powiatu;
- programy szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb ośrodków;
- materiały dydaktyczne i multimedialne w cenie szkolenia;
- w trakcie szkolenia podbijamy delegacje uczestników;
- możliwość płatności za szkolenie po jego realizacji.

Inne nasze szkolenia kierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej:
Szkolenie nr 1 Prawne aspekty stosowania ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa
sądów administracyjnych.
• omówienie zagadnień problemowych związanych z interpretacją przepisów prawnych
w świetle wiodącej linii orzecznictwa administracyjnego, w tym przedstawienie problematyki:
• świadczeń z pomocy społecznej dla rolników, • nietypowych dochodów i oszczędności,
• kryteriów ustalania samotnego gospodarowania, • możliwości łączenia zasiłku stałego z pracą
i świadczeniami emerytalno-rentowymi, • ustalania właściwości organów i przyznawania
świadczeń w miejscu pobytu, • możliwości domagania się zwrotu wydatków na pomoc
społeczną, • zawierania umów z osobami zobowiązanymi do alimentacji, • ponoszenia
odpłatności za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, • obowiązków gminy
wobec mieszkańców prywatnych domów pomocy społecznej.
Szkolenie nr 2 Public relations i kontakty z mediami instytucji pomocy i integracji społecznej. Jak
skutecznie budować wizerunek organizacji?
• uwarunkowania postrzegania instytucji pomocowych i pracowników socjalnych, • tożsamości
instytucji pomocowej - zasady i techniki budowania wizerunku, • najbardziej przydatne
narzędzia public relations, • promocja działań w pomocy społecznej, • podstawowe informacje
o mediach i warsztacie pracy dziennikarzy, • MEDIA RELATIONS. Zasady współpracy z mediami
i dziennikarzami, • przygotowywanie komunikatów dla mediów, • komunikacja w kryzysie: jak
bronić się przed niewłaściwymi zachowaniami dziennikarzy i przedstawianiem instytucji
w niekorzystnym świetle? •
Szkolenie nr 3 Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Szkolenie skierowane do pracowników sektora pomocy społecznej, zatrudnionych na różnych
jego szczeblach, którzy w zakresie swoich zadań realizują przepisy ustawy o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrum
pomocy rodziny, domów dziecka, ośrodków adopcyjnych, rodziny zastępcze, asystenci rodziny,
koordynatorzy i organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Zapraszam do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów oraz terminu szkolenia:
tel. 71 342 83 64; adres e-mail: michal.sierpowski@cedu.pl.
Pozdrawiam,
Michał Sierpowski
Marketing Director

