
 

DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE 

USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ I O OCHRONIE ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 

Proponowane Państwu webinarium ma na celu przybliżenie tematyki prawnej, dotyczącej kierowania do DPS 
i funkcjonowania osób tam umieszczonych, w tym osób ubezwłasnowolnionych. W związku z często zmieniającymi 
się w ostatnich latach przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej konieczne jest poszerzanie 
wiedzy pracowników zatrudnionych w tych placówkach, tak aby mogli wykonywać prawidłowo swoje obowiązki a 
także służyć pomocą mieszkańcom DPS w zakresie niezbędnej wiedzy prawnej i wsparcia merytorycznego.   

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Poszerzenie wiedzy na temat zmian przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak 
również omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS. 

• Zdobycie umiejętności w zakresie:  

− wykorzystania w codziennej pracy przepisów dotyczących zarówno skierowania i umieszczenia w DPS, 
jak i odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez mieszkańca i jego rodzinę,  

− możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców DPS,  

− właściwego stosowania przepisów dotyczących RODO w zakresie informacji o mieszkańcu, jego rodzinie 
i pracownikach DPS,  

− posługiwania się podstawowym i niezbędnym zakresem przepisów prawa cywilnego i rodzinnego w zakresie 
reprezentacji mieszkańca, depozytów mieszkańca w DPS, ubezwłasnowolnia i ograniczeń w reprezentacji. 

   
PROGRAM: 
1. Zmiany w przepisach prawnych dotyczących domów pomocy społecznej. 
2. Skierowanie do DPS i ustalenie odpłatności. 
3. Zakres stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS. 
4. Elementy prawa cywilnego i prawa rodzinnego związane z tematem szkolenia. 
5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego.  
6. Możliwość samodzielnego opuszczania domu przez mieszkańca DPS. 
7. Pobyt w DPS osób ubezwłasnowolnionych, skierowanych do DPS na podstawie postanowienia sądu. 
8. Badanie zasadności pobytu w DPS.  
9. RODO w pomocy społecznej – aktualny stan prawny, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS. 
10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby zmiany decyzji oraz ustalenia odpłatności za pobyt 

w DPS. 
11. Odpowiedzi na pytania. 

ADRESACI:  

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników domów pomocy społecznej i dla organów nadzorujących, 
a także pracowników socjalnych oraz kierowników i koordynatorów działów zatrudnionych w domach pomocy 
społecznej.  

  

SZKOLENIE ON LINE 
18 października  2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Działalność domów pomocy społecznej w kontekście ustawy o pomocy 
społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
18 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl; szkolenia@okst.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)  

TAK ☐     NIE ☐ 

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

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.okst.pl do 13 października 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 ____________________________________ 
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