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VÁLTOZÁSOK
A GYERMEKVÉDELMI
RENDSZERBEN

Előadónk:
Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika
c. egyetemi docens
PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék

Időpont és helyszín:
2017. október 4. szerda
10 -15.00 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Részvételi díj:
Tantermi képzés:
24 900 + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + Áfa/ fő

Ellátás:

Ajánló:
Konferenciánk középpontjában jellemzően a 2017.és 2018. január
1-jétől
alkalmazandó
jogszabályváltozások
állnak.
A
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat érintő jogi
környezet módosulása mellett, a gyámügyi eljárás, illetve a
közigazgatási eljárás megváltozott szabályaira is kitérünk,
bemutatva az Alapvető Jogok Biztosa főbb vizsgálatainak
megállapításait is.
Témakörök:
A megváltozott gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások főbb
területeinek bemutatása▪ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
valamint a gyermekétkeztetés módosult jogi környezete ▪
A
gyermekbántalmazás felismerése és kezelése a gyermekvédelmi
rendszerben ▪ A bántalmazás és elhanyagolás fogalmi megközelítése ▪ A
jelzőrendszeri tagok kötelezettsége és felelőssége ▪ A szülői
együttműködés tartalma, valamint hiányának következménye ▪ A család
és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család és gyermekjóléti központ
megváltozott feladatköre, gyakorlati tapasztalatai ▪ A gyermekek
napközbeni ellátása új formáinak megjelenése ▪ A gyermek legfőbb
érdeke az egyes gyermekvédelmi eljárásokban ▪ Gyermekvédelmi
jogszabályok módosulása a bürokráciacsökkentés okán ▪ A közigazgatási
eljárás változásainak kiemelt területei, ügyintézési határidő, belföldi
jogsegély, az eljárás felfüggesztése, megszüntetése, a másodfokú
eljárás ▪ A sommás eljárás és a függő hatályú döntés megjelenése ▪ A
gyermekvédelmi közvetítői (mediáció) eljárás jogi lehetősége

Kávé, tea, reggeli sütemények.
JELENTKEZÉS

„Gyermekvédelem”

2017. október 4

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪
Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza a reggeli
büfé, az üdítők, kávé költségeit,
melyek
közterheit
a
résztvevő
cégének kell megfizetni. Ezért a
számlát megbontjuk felnőttoktatásra
és étkezésre.
Lemondást csak írásban fogadunk el a
rendezvényt megelőző 3. munkanapig.
Ezt követő lemondás esetén a
részvételi díj 50% + áfa költségét
adminisztrációs díjként számlázzuk.
Lemondás
hiányában
a
teljes
részvételi díjat kiszámlázzuk.

Cégnév: .......................................................................................
Cím: ..........................................................................................
Jelentkező neve: ............................................................................
Beosztás: ................................ E-mail: ..........................................
Telefon: ............................... Fax: ..............................................
Kérek ebédet:

Vegetáriánus menüt kérek:

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

E-mail cím: ........................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.
A jelentkezési feltételeket elfogadom:

Kelt: 2017……………………………..

P. H.

……………………………………………………

