Zakres tematyczny szkoleń w ramach projektu
„Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej – makroregion VI”
Wymiar czasowy realizacji każdego z tematów – 16 godz. dydaktycznych (2 dni x 8 godz.)
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Tytuł szkolenia
Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej, w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób
z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych;
Szkolenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom domów;
Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy, w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych:
• cel ww. formy wsparcia z pomocy społecznej oraz sposób realizacji;
• podział mieszkań chronionych na mieszkania chronione treningowe i mieszkania chronione wspierane;
• zasady weryfikacji wniosków o skierowanie do wsparcia w mieszkaniu chronionym oraz zasady wydawania decyzji
o skierowaniu;
• usługi świadczone w mieszkaniach chronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, w tym standardy usług i minimalne standardy pomieszczeń;
• realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania własnego gminy - aspekty
prawne;
Realizacja działania 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, (tworzenie mieszkań chronionych
i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych):
• grupa docelowa programu;
• analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, o których mowa w programie;
• sposób realizacji działania 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
• możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali na mieszkania
chronione;
• zasadność i zgodność z obowiązującymi przepisami zapotrzebowań, składanych do wojewody/wydziału polityki
społecznej, na ww. dotacje;
Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności:
• zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek udzielających schronienia, a także zgłaszania danych
do rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, prowadzonego przez wojewodę;
Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO;
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji;
Program „Opieka 75+”, - możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w roku 2019 (i w kolejnych latach)
w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym;
Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne
Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus;

13.

Prawne aspekty działań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
• Program Centra Opiekuńczo – Mieszkalne;
• Program Usługi dla osób niepełnosprawnych;
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Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy jest w trakcie prac legislacyjnych.

