Združenie miest a obcí Slovenska

v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vás pozýva na odborný seminár

„Sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna
kuratela v zrkadle nových zákonov“
Cieľ: Oboznámenie so zmenami v novele zákona o sociálnych službách, najmä z pohľadu ich financovania
a tvorby komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb, ako aj so zmenami v zákone o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele z pohľadu miest a obcí.
Cieľová skupina: volení predstavitelia a odborní zamestnanci miest a obcí
Termín a miesto konania:

25. 4. 2018 (streda), Kongresova sála
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina

Program:
09:00 – 09:45
09:45 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:30
11:30 – 12:30

Registrácia účastníkov
Otvorenie
Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, Božena Kováčová predsedníčka sekcie
sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS a starostka obce Janova
Lehota
Zmeny v zákone č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v zmysle novely účinnej od 1.4.2018
Ivana Mrázková, riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR SR
Novela zákona o sociálnych službách – hlavné zmeny v zákone
Peter Szabo, riaditeľ odboru sociálnych služieb MPSVR SR
Aplikácia zákona o sociálnych službách v praxi z pohľad miest a obcí
Božena Kováčová, starostka obce Janova Lehota

12:30 – 13:00

Prestávka (občerstvenie)

13:00 – 13:45

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb ako strategický
samosprávy
Ing. Jozef Gruchalák, inštruktor sociálnej rehabilitácieMsÚ Dolný Kubín
Diskusia a záver

13:45 – 14:30

dokument

Organizačné informácie:
Odborný garant:
Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, Božena Kováčová predsedníčka sekcie
sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota
Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska
-

účasť na pracovnom seminári pre zaregistrovaných vrátane občerstvenia je bezplatná;
počet účastníkov je limitovaný kapacitou priestorových možností /max 150/.
po každej prezentácii bude priestor na diskusiu k téme.
návratku účastníka zasielajte mailom ma adresu: pipiskova@zmos.sk do 23. apríla 2018

NÁVRATKA
Odborná konferencia: „Sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

v zrkadle nových zákonov“
Termín a miesto konania:

25 . apríla 2018 VUC Žilina

Údaje o prihlásenom účastníkovi
Priezvisko
a meno, titul
Mesto, obec,
organizácia
Adresa
Pracovná pozícia
Telefónne číslo
Elektronická
adresa
Vyplnenú návratku zašlite, prosím, v elektronickej alebo tlačenej podobe najneskôr do 23. 4. 2018
na e-mail: pipiskova@zmos.sk, fax: 02/5263 25 31 alebo na adresu: Združenie miest a obcí Slovenska,
Bezručova 9, 811 09 Bratislava

