PLAN SZKOLEŃ 2018 ORGANIZOWANY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I
INNYCH UPRAWNIONYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI.

I. Szkolenia grupowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu
społecznego, oś priorytetowa 8 rynek pracy, działanie 8.1 aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy w powiecie bocheńskim (IV).
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OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO.

5 osób

MARZEC

KWIECIEŃ

- osoby bezrobotne*,
- wykształcenie bez ograniczeń,

Egzamin państwowy
przed komisją Urzędu
Dozoru
Technicznego.

- zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia,

 typy stosowanych wózków jezdniowych,
 budowa wózka jezdniowego,


czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz

po zakończeniu pracy,
 wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,
 BHP,
 wiadomości o dozorze technicznym,
 bezpieczna wymiana butli,
 zajęcia praktyczne.

CZAS TRWANIA:
67 h

- zaświadczenie
kwalifikacyjne do obsługi
urządzeń transportu
bliskiego, wydane przez
Urząd Dozoru
Technicznego.

II.

Nazwa i zakres

Szkolenia grupowe w ramach środków Funduszu Pracy

Liczba
miejsc
dla
uczestników

Przewidywany
termin naboru
uczestników

12 osób

Nabór
uczestników
szkolenia
do
04.04.2017

Przewidywany
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i orientacyjny/
czas trwania
w godzinach

Charakterystyka osób,
dla których jest przeznaczone1

Informacja o
egzaminie
zewnętrznym,
jeżeli jest
przewidziany

Rodzaj zaświadczenia
lub innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień

Nie przewiduje się

- zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
wydane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Bochni.

Osoby bezrobotne, które:
SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA
PRACY
Zakres:
Zgodnie z rekomendowanym przez MPiPS programem
szkolenia „SZUKAM PRACY” autorstwa: E. Liwosz, K.
Pankiewicz, M. Nowak
1. Sesja: Pierwszy dzień szkolenia

09.04 – 27.04.2017

 nie posiadają
doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 utraciły motywację
do poszukiwania pracy, w związku
z długotrwałym
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
 chcą powrócić na rynek pracy
po długim okresie braku aktywności
zawodowej.

2. Sesja: Metody nauki stosowane podczas szkolenia
3. Sesja: Reakcje w trudnych sytuacjach
4. Sesja: Kompetencje i predyspozycje zawodowe
5. Sesja: Bariery na drodze do zatrudnienia
6. Sesja: Zarządzanie sobą podczas poszukiwania
zatrudnienia
7. Sesja: Analiza rynku pracy
8. Sesja: Formy zatrudnienia
9. Sesja: Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne
10. Sesja: Sztuka mówienia i prezentacji
11. Sesja: Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
12. Sesja: Oferty na rynku pracy
13. Sesja: Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
14. Sesja: Rozmowa kwalifikacyjna
15. Sesja: Edukacja dla rynku pracy
16. Sesja: Plan poszukiwania pracy
17. Sesja: Podjęcie zatrudnienia
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA:
Poszukiwanie pracy, spotkania z uczestnikami i liderem

Na szkolenie z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy tut. Urząd
może ponownie skierować osobę
zarejestrowaną, jednakże nie
wcześniej niż dwa lata od dnia
ukończenia ww. szkolenia.

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

11 osób

WRZESIEŃ

 zasady i elementy składowe biznesplanu,
 prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
 formy organizacyjne działalności gospodarczej,

PAŻDZIERNIK

Osoby bezrobotne, które:

CZAS TRWANIA:
40 h

- ubiegają się o jednorazowe środki
na uruchomienie działalności
gospodarczej,
- wykształcenie bez ograniczeń,

Egzamin
wewnętrzny

- zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia

 rejestracja firmy,
 prawo

pracy

–

obowiązki

pracodawcy

nawiązywanie

i rozwiązywanie stosunku pracy,
 marketing w małej firmie,
 zarządzanie firmą,
 ekonomiczne

aspekty

prowadzenia

działalności

gospodarczej: podatki i formy opodatkowania, rozliczenia
US, ZUS,
 księgowość firmy.

Ponadto organizowane będą SZKOLENIA INDYWIDUALNE zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.
Plan szkoleń może ulec zmianie lub uzupełnieniu w zależności od realizowanych projektów, posiadanych środków na ten cel i zainteresowania osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych uczestnictwem
w szkoleniach.
Bochnia, 01.03.2018 r.
* Na szkolenia w ramach bieżącego naboru RPO WM kierowane są osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne znajdujące się również w co najmniej jednej
z poniższych grup:
- długotrwale bezrobotne (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy- wykazywany jest faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed
rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i po rejestracji),
- w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnością,
posiadające ustalony II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy zgodnie z art. 33 ust 2c Ustawy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowane szkolenie jako działanie możliwe
do zastosowania przez PUP.
W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które zaliczają się jednocześnie do dwóch powyższych grup docelowych. W pozostałej kolejności na szkolenie będą kierowane osoby z podziałem na przynależność do
jednej z powyżych grup z uwzględnieniem § 5 ust. 11 zasad organizacji szkoleń grupowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Grupy docelowe mogą być rozszerzone zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.
Z up. Starosty
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
mgr Andrzej Zając

