SZKOLENIE ON LINE
28 stycznia 2022 r.
„NOWY ŁAD” W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadzący, praktyk będący konsultantem prawnym
ośrodków pomocy społecznej, odpowie na pytanie czy i w jakim stopniu Nowy Ład dotyczy ośrodków pomocy
społecznej, omówi najistotniejsze zmiany i podpowie, jak je wdrożyć w ośrodku.

CELE I KORZYŚCI:
• Poznanie zmian prawnych i ich praktycznego znaczenia dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
• Omówienie dodatku osłonowego i sposobu postępowania w zakresie obliczania jego wysokości i wypłaty.
• Wskazanie skutków zmian kryteriów dochodowych w kontekście zmian w podatkach w związku z „Polskim
Ładem”. Uzyskanie wskazówek, jak przeliczyć dochód w styczniu, lutym i marcu 2022 r.
• Poznanie wpływu zmian podatkowych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
• Omówienie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
• Omówienie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym w kontekście świadczeń z pomocy społecznej.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem w celu uniknięcia błędów
i nieprawidłowości przy realizacji zadań w ośrodku pomocy społecznej.
PROGRAM:
1. Ogólne założenia i podstawowe obszary zmian w prawie pomocy społecznej w 2022 r.
2. Dodatki osłonowe – nowe zadanie OPS-ów?
• Komu będzie przysługiwał dodatek osłonowy?
• Czym jest gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy?
• Wysokość dodatku a źródło ogrzewania.
• Przekazanie zadania dla OPS-u - w jakiej formie? Czy potrzebna jest uchwała?
• Dotacja i wypłaty dodatku.
• Postępowanie w przedmiocie wypłaty świadczenia.
3. Ustawa o pomocy społecznej – co zmieni się w 2022 r.?
• Zmiana kryteriów dochodowych a zmiany w podatkach.
• Przeliczanie dochodu w styczniu, lutym i marcu 2022 r.
• Podstawa prawna decyzji wydanych w 2022 r.
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zmiany związane z nowymi przepisami podatkowymi.
5. Świadczenia wychowawcze:
• Jakie zadania pozostały do realizacji dla OPS-ów?
• Jak postąpić w przypadku otrzymania nowego wniosku w 2022 r.?
• W jaki sposób i na jakiej podstawie pozyskiwać informacje z ZUS-u na temat świadczeń wychowawczych?
6. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym a świadczenia z szeroko rozumianej pomocy społecznej.
8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
ADRESACI:
Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin realizujący zadania z zakresu pomocy
społecznej.
PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa
Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legali w zakresie
prawa pomocy społecznej. Konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
„Nowy Ład” w ośrodkach pomocy społecznej
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
28 stycznia 2022 r.

Szkolenie w godzinach 9:00 – 13:00

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania
szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 698 343 042, fax: (42) 288 12 86
szkolenia@frdl.org.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub
TAK ☐ NIE ☐
co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:
……………………………………………………………
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony
danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 26
stycznia 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować
przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

