SZKOLENIE ON LINE
22 października 2021 r.
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY I WYWIADY ALIMENTACYJNE
W ŚWIETLE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ I USTAWY
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Uczestnicy szkolenia nabędą lub usystematyzują wiedzę w zakresie właściwego stosowania przepisów prawnych
dotyczących obowiązku alimentacyjnego oraz dowiedzą się jak wykorzystywać wywiad alimentacyjny
w postępowaniu dowodowym dotyczącym przyznawania świadczeń.
CELE I KORZYŚCI:
 Wskazanie kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny i jak prawidłowo wykorzystywać wywiad alimentacyjny
w postępowaniu dowodowym dotyczącym przyznawania świadczeń.
 Nabycie wiedzy, kto i w jakiej kolejności jest zobowiązany do pomocy osobie w rodzinie oraz na jakich
zasadach i w jaki sposób informować o tym rodzinę, jak zapisywać dane w wywiadzie środowiskowym, jak
odmawiać przyznania pomocy gdy nie jest wykonywany obowiązek alimentacyjny przez rodzinę lub gdy osoba
ubiegająca się o pomoc lub świadczenia nie chce skorzystać z dochodzenia obowiązku alimentacyjnego.
 Pozyskanie informacji jak kolejność obowiązku alimentacyjnego wpływa na ustalanie opłaty za dom pomocy
społecznej.
PROGRAM:
1. Obowiązek alimentacyjny, zakres i przedmiot. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (m.in. pojęcie, cechy
obowiązku alimentacyjnego, podmioty stosunku alimentacyjnego).
2. Ustalanie osób zobowiązanych do alimentacji.
3. Wywiad alimentacyjny w pomocy społecznej w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu
alimentacyjnego w postępowaniach o ustalenie odpłatności w DPS i odpłatności za usługi opiekuńcze.
4. Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności
za świadczenia z pomocy społecznej.
5. Obowiązek alimentacyjny osób zamieszkujących poza granicami RP a postępowanie administracyjne
w przypadku osób zobowiązanych do alimentacji zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w świetle przepisów Kpa oraz ustawy o pomocy społecznej.
6. Ustalanie miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji w przypadku braku informacji
o miejscu zamieszkania.
7. Wykorzystanie wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach administracyjnych o przyznanie pomocy
społecznej.
8. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
ADRESACI:
Kierownicy oraz pracownicy OPS i DPS, pracownicy socjalni, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.
PROWADZĄCA:
Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek
etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z
zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy
społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
22 października 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00
Cena regularna: 305 zł 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.
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska, 31-019, Kraków
Magdalena Stawiarska, Kierownik zespołu ds. szkoleń
tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.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 co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………

TAK ☐ NIE ☐

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.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony
danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl
do 18 października 2021 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 ____________________________________

