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FRDL to 25 lat  doświadczenia . 
Najlepsze praktyki.  Renomowani eksperci.  Tysiące szkoleń . 

Wiemy, dlaczego szkolimy! 
 

 

 

 
 

 
termin: 23 luty 2015  

 
godziny: 10:00 – 15:00 

 
miejsce: siedziba FRDL   

 

 
Adresaci szkolenia: 
 
Pracownicy samorządowi tj. urzędów gmin, urzędów miast, ośrodków pomocy społecznej  do, których  

obowiązków należy prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny. Wszyscy zainteresowani tematyką 

szkolenia. 

 
Korzyści dla uczestników: 

 

Podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny w świetle wprowadzonych w grudniu 2014 roku 
ustawy o Karcie Dużej Rodziny  i przepisów wykonawczych do ustawy. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w 
rządowym programie wsparcia rodzin wielodzietnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone  z naciskiem na 
interaktywność  i aktywizowanie uczestników w kontekście nabycia praktycznej umiejętności wdrożenia i 
stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
 
 
Otrzymasz: 
 

 fachowe wsparcie od praktyka, 

 możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków, 

 możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,  

 materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału, 

 poczęstunek kawowy i lunch, 

 

PROWADZĄCY: socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji 

publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. 

Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 

  Zapytaj o szkolenie 
Magdalena Piepke 

58 77 24 214, 506 546 362, m.piepke@gdansk.frdl.pl  

KARTA DUŻEJ RODZINY W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH USTAWY   

I ROZPORZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2015 R. 

http://www.gdansk.frdl.pl/
mailto:biuro@gdansk.frdl.pl
mailto:m.piepke@gdansk.frdl.pl


 

 

Program szkolenia: 

 

1. Uzasadnienie wprowadzenia zmian w zakresie przepisów dotyczących 

Karty Dużej Rodziny. 

 

2. Analiza porównawcza rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  i 

ustawy Karta Dużej Rodziny.  

 

 

3. Procedura postępowania  od 01.01.2015r. od wniosku aż do wydania 

karty.  

 

4. Utrata uprawnień do KDR. 

 

 

5. Anulowanie KDR. 

 

6. Dyskusja. 

 

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO: 16.02.15, 15:00 
 

m.piepke@gdansk.frdl.pl 
 

58 550 32 39 
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:   KARTA DUŻEJ RODZINY – 23 LUTY 2015 

 
Nazwa Instytucji/Firmy (dane do FV): 

Adres: NIP:  

Telefon: Faks: 

1.  

Imię, nazwisko , stanowisko 
2. 

e-mail 

Imię, nazwisko , stanowisko 
 

e-mail 

 Cena netto: 365 zł  TAK / NIE 

Zgłoszenie w terminie do  9 LUTEGO 2015 r. 14 dni 310,25 zł TAK / NIE 

Dla kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji 10% rabatu TAK / NIE 

Udział w szkoleniu jest finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych                                                  TAK / NIE 

Należność należy zapłacić przelewem po szkoleniu po otrzymaniu faktury VAT 
Zgodnie z Ust. o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL  

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa 50 % kosztów ogólnych.  
Data:                                                                                                        Podpis: 

mailto:m.piepke@gdansk.frdl.pl

