PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Suchej Beskidzkiej w 2020 roku

LP

1.

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI
AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Zakres szkolenia:
Metody nauki stosowane podczas szkolenia
Reakcje w trudnych sytuacjach
Kompetencje i predyspozycje zawodowe
Bariery na drodze do zatrudnienia
Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
Analiza rynku pracy
Formy zatrudnienia
Wizytówka zawodowe – dokumenty aplikacyjne
Sztuka mówienia i prezentacji
Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
Oferty na rynku pracy
Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
Rozmowa kwalifikacyjna
Edukacja dla rynku pracy
Poszukiwanie pracy
Podjęcie zatrudnienia
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12

PRZEWIDYWANY
TERMIN REALIZACJI
I ORIENTACYJNY
CZAS TRWANIA
SZKOLENIA W
GODZINACH

Kwiecień
2020r.
(3 tygodnie, ok. 80
godzin)

Operator koparko-ładowarki wszystkie kl.III

Na szkolenie będą kierowane osoby dla
których ustalono profil pomocy zgodnie z art.
33 ust 2c ustawy* oraz opracowano
Indywidualny Plan Działania, z których
wynika możliwość zastosowania tej formy
wsparcia, które:
 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,
 nie uczestniczyły w szkoleniu
z zakresu umiejętności poszukiwana pracy w
ciągu ostatnich 2 lat.

Beneficjenci
Regionalnego
Operacyjnego pn.:

W zakresie kursu m.in.:
Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna,
BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe,
elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarki,
technologia robót, zajęcia praktyczne.

2.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH
SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Programu

„Aktywizacja osób młodych pozostających

5

Marzec 2020r.
(134 godziny)

bez pracy w powiecie suskim (V) - „Szansa
dla młodych V” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na
rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy Poddziałania
1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu społecznego

1

INFORMACJA O
EGZAMINIE
ZEWNĘTRZNYMJEŻELI JEST
PRZEWIDZIANY

Nie przewidziano

Sprawdzian przed
odpowiednią Komisją
Instytutu Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA
LUB INNEGO DOKUMENTU
POTWERDZAJĄCEGO
UKOŃCZENIE SZKOLENIA I
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
LUB UPRAWNIEŃ

Zaświadczenie o
ukończeniu kursu

1)zaświadczenie
potwierdzające odbycie
szkolenia,
2)świadectwo uzyskania
pozytywnego wyniku
sprawdzianu, książka
operatora maszyn
roboczych

Operator wózka jezdniowego z napędem
silnikowym

3.

W zakresie kursu m.in.:
Typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa
wózków jezdniowych, czynności operatora przed
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
ładunkoznastwo, BHP, wiadomości o dozorze
technicznym, omówienie czynności związanych z
wymianą butli oraz wymiana butli przez uczestnika,
zajęcia praktyczne.

5

Marzec 2020r.
(42 godzin)

Przygotowanie do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej

4.

W zakresie kursu m.in.:
Pomysł na biznes i wstępna analiza rynku, podstawy
prawne z zakresu prowadzenia własnej działalności,
zobowiązania podatkowe, tworzenie efektywnego
zespołu, marketing, zarządzanie i planowanie, techniki
sprzedaży bezpośredniej i internetowej.

OGÓŁEM

32

Kwiecień/
Wrzesień 2020r.
(30 godziny)

54

-

Beneficjenci Regionalnego Programu
Sprawdzian przed
Operacyjnego pn.:
Komisją powołaną przez
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
Urząd Dozoru
pozostających bez pracy w powiecie suskim
Technicznego
(VI) –„Proaktywni 30+” realizowanego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa –
projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO
WM 2014-2020

1)zaświadczenie
potwierdzające odbycie
szkolenia,
2) legitymację Urzędu
Dozoru Technicznego

Sprawdzian weryfikujący
Beneficjenci Regionalnego Programu
wiedzę, umiejętności
Operacyjnego pn.:
i kompetencje
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
uczestników
pracy w powiecie suskim (V) - „Szansa dla
młodych V” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na
rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1
– Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu społecznego

zaświadczenie
potwierdzające odbycie
szkolenia

-

-

-

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1482 z późn. zm.)

Zatwierdził:
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