Pozvánka
Ve spolupráci s Libereckým krajem si Vás dovolujeme pozvat na
2. akreditovaný vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ
na téma

Platnost a neplatnost právního jednání
osoby s duševním onemocněním

Akreditace MV ČR a MPSV ČR
AK/PV-389/2020 - průběžné vzdělávání pro úředníky;
AK/VE-263/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky; A2020/0057-SP/VP
datum

den

čas

místo konání

26. květen 2022

čtvrtek

9:30 - 14:30

3. patro - 326a - vchod A

27. květen 2022

pátek

9:30 - 14:30

3. patro - 326a - vchod A

Maximální počet účastníků pro jeden termín je 25 osob.
Starostové, případně místostarostové obdrží pouze osvědčení od MPSV.
Místo konání:

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vchod budovou A

Lektor:

Mgr. Radka Pešlová
(více o ní: http://www.socialniradce.cz/praxe/)

Prezence:

probíhá od 9:00 hodin

Cena za osobu:

1 300 Kč bez DPH (neplátce DPH)

Cílová skupina:

veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje

Organizační pokyny
Máte-li o akreditovaný vzdělávací program zájem, zašlete závaznou objednávku na e-maily:
fakturace@socialniradce.cz (kvůli faktuře a osvědčení) a v kopii na jana.vavrichova@kraj-lbc.cz
(kvůli evidenci LK) nejpozději do 12. května 2022.
Objednávky po termínu budou vyřizovány pouze po telefonické domluvě. Objednávka Vám bude
elektronicky potvrzena. V případě naplnění kapacity vzdělávacího programu účastníci obdrží
e-mail. Úhrada objednávky proběhne na základě faktury odesílané po vzdělávacím programu se
splatností 14 dnů.
Kontaktní osobou je Ing. Jana Vavřichová, T: 485 226 928, M: 778 454 546.

Pokud dojde ke změně účastníka, prosíme o informaci a osobní údaje nového pracovníka
(pro osvědčení) cca 14 dnů před konáním akreditovaného vzdělávacího programu.
Dotazy pro lektora (podněty k akreditovanému vzdělávacímu programu): do předmětu e-mailu,
prosím vepište „Dotazy ke vzdělávacímu programu konanému dne ...“ a odešlete na e-mail:
radka.peslova@socialniradce.cz.
Na vzdělávacím programu budou účastníkům předány tištěné podklady a osvědčení. Vzory budou
poskytnuty následně v elektronické podobě k dalšímu využití.
Prosím, vezměte na vědomí, že je objednávka závazná a že pořadatel je oprávněn účtovat
účastnický poplatek (vložné) v plné výši všem přihlášeným, respektive jejich vysílajícímu
zaměstnavateli, vyjma těch, kteří storno své přihlášky doručí pořadateli nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem konání akce na e-mail: fakturace@socialniradce.cz.
Pořadatel přitom připouští možnost záměny v osobě přihlášeného účastníka.
Přihláškou se stáváte poskytovatelem Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném na objednávce
a my je budeme zpracovávat v listinné či elektronické podobě za účelem organizace této akce
(a evidence pro prokazování k udělené akreditaci). Dále souhlasíte (a můžete kdykoliv svůj
souhlas odvolat na výše uvedený e-mail), že po jejím skončení si ponecháme e-mailový kontakt
a adresu objednatele za účelem nabídky produktů a služeb pořadatele, případně za účelem
zasílání dalších informací týkajících se činnosti pořadatele.
Doufáme, že jste si vědomi, že máte právo na svobodný přístup k informacím o zpracovávání
Vašich osobních údajů, případně na odstranění vad zpracování osobních údajů a další práva dle
příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Parkoviště KÚ LK není vyhrazeno účastníkům akreditovaného vzdělávacího programu.
Účastníci mohou využít parkovací dům v OC Forum Liberec.

Těšíme se na setkání s Vámi!

