FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 15 stycznia 2019 roku na szkolenie na temat:

Polityka senioralna –
jak ją realizować w samorządzie lokalnym
Cele i korzyści ze szkolenia:
Nabycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy umożliwiającej podejmowanie nowych działań na rzecz osób w
wieku 60+ w tym:
1.

Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.

2.

Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.

3.

Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.

4.

Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym,
w tym rad seniorów.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie skarg, wniosków i petycji osoby zajmujące się ich
rozpatrywaniem.
Prowadzący szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do pracownic i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych
jednostek organizacyjnych, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku
emerytalnym, a także osób podejmującychinicjatywy na rzecz pokolenia 60+.
Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.
Rada Seniorów – etapy tworzenia.
Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy
Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki
Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
Dobre praktyki.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9 w dniu
15 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
\

Cena szkolenia wynosi 339 zł netto przy zgłoszeniu do 3 stycznia 2019. Cena po 3 stycznia 2019 wynosi
379 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w
dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 9 stycznia 2019 r.
na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę
zgłoszenia 42 / 288 12 86, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Zgłoszenie na szkolenie nt. Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym.
w dniu 15 stycznia 2019 r.
Instytucja (dane do faktury)
Nabywca FV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ..................................................................................... Adres: …………..........................................................................................................
Odbiorca FV …………………………………………………… Adres: …………..........................................................................................................
Tel: ..................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................
Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne
skreślić) TAK / NIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH organizowanych przez FRDL - Centrum Szkoleniowe w Łodzi
zamieszczony w niniejszym serwisie internetowym ośrodka.

…………………….……..……..
podpis

