PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2018 ROK
Szkolenia są realizowane w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie oświęcimskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – Projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy, należących do co najmniej jednej z grup: osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia,
osób niepełnosprawnych, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Lp.

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba
Przewidywany
miejsc dla
termin
uczestników
realizacji

Orientacyjny
czas trwania
w godzinach

Termin
zapisów

Charakterystyka
osób, dla których
szkolenie jest
przeznaczone

14.05.2018r.25.05.2018r.

– osoby
z wykształceniem
minimum
podstawowym
– brak
przeciwwskazań
zdrowotnych

Operator koparko-ładowarki
wszystkie klasa III

1.

10
w tym 2
Nabycie wiedzy, umiejętności oraz upraw- osoby z Filii
PUP
nień do wykonywania robót ziemnych i
drogowych w zakresie obsługi koparko- w Kętach

18.06.2018r.11.07.2018r.

134

ładowarki.

Spawanie blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG (135)

2.

10
w tym 2
Nabycie przez uczestników umiejętności
i uprawnień niezbędnych do wykonywania osoby z Filii
pracy w zawodzie spawacza blach i rur
PUP
spoinami pachwinowymi metodą MAG w Kętach
(135).

18.06.2018r.13.07.2018r.

145

14.05.2018r.25.05.2018r.

– osoby
z wykształceniem
minimum
podstawowym
– brak
przeciwwskazań
zdrowotnych

Rodzaj zaświadczenia lub
innego dokumentu
Informacja
potwierdzającego
o egzaminie
ukończenie szkolenia
zewnętrznym
i uzyskanie kwalifikacji lub
uprawnień
1. Świadectwo IMBiGS
Egzamin
przed Komisją
z IMBiGS

2. Książka operatora maszyn
roboczych
3. Zaświadczenie zgodne
z rozporządzeniem MEN* lub
rozporządzeniem MPiPS**
1. Książka spawacza wydana
przez Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach

Egzamin
przed Komisją
z Instytutu
Spawalnictwa
w Gliwicach
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2. Świadectwo egzaminu
kwalifikacyjnego spawacza
wydane prze Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach
3. Zaświadczenie zgodne
z rozporządzeniem MEN* lub
rozporządzeniem MPiPS**

Magazynier

3.

Nabycie wiedzy w zakresie: przestrzegania
przepisów bhp i ppoż. w magazynie,
hurtowni, odbioru towaru i zasad
10
poprawnego przechowywania, obsługi
w tym 2
programu do prowadzenia gospodarki
magazynowej, obsługi kasy fiskalnej, osoby z Filii
wiadomości o dozorze technicznym,
PUP
uzyskanie
niezbędnych
umiejętności w Kętach
praktycznych w zakresie samodzielnego
obsługiwania wózków jezdniowych w
transporcie wewnątrzzakładowym oraz
wymiany butli, a także uprawnień do
obsługi urządzeń transportu bliskiego.

11.06.2018r.18.07.2018r.

Razem

200

– preferowane osoby
1. Zaświadczenie
z wykształceniem
kwalifikacyjne
do obsługi
Egzamin
średnim
urządzeń
transportu
bliskiego
przed Komisją
07.05.2018r.(handlowym,
wydane
przez
UDT
z Urzędu
18.05.2018r.
ekonomicznym)
Dozoru
2. Zaświadczenie zgodne
– brak
Technicznego z rozporządzeniem MEN* lub
przeciwwskazań
rozporządzeniem MPiPS**
zdrowotnych

30 osób w tym 6 osób z Filii PUP w Kętach

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1632).
** Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. z 2014r., poz. 667).
Plan szkoleń może ulec zmianie z powodu potrzeb lokalnego rynku pracy.
NABÓR w 2018r.!!! Rekrutacja na poszczególne szkolenia rozpocznie się z 5 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego rozpoczęcia szkolenia. Osoby powyżej 30
roku życia zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach, kwalifikujące się do jednej z w/w grup spełniających wymogi projektu, tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby
powyżej 50 roku życia, osoby posiadające stopień niepełnosprawności, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach, proszone są o kontakt z doradcą klienta w PUP w Oświęcimiu
w Centrum Aktywizacji Zawodowej – I piętro lub w Filii PUP w Kętach, w terminach wskazanych w planie szkoleń.
Po otrzymaniu zgłoszeń osób zainteresowanych podjęciem szkolenia, zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szko lenie zostaną poinformowane o tym fakcie listownie.
Przy wyborze osób kwalifikowanych na szkolenie PUP w Oświęcimiu będzie kierował się następującymi kryteriami:
 wymagania stawiane uczestnikom projektu (osoby powyżej 30 roku życia) – tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby posiadające stopień
niepełnosprawności, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach;
 okres pozostawania w ewidencji PUP Oświęcim;
 wcześniej otrzymane wsparcie z urzędu w zakresie szkoleń;
 sytuacja bezrobotnego na rynku pracy – art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj:
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni niepełnosprawni,
- bezrobotni długotrwale,
Z up. STAROSTY
- bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
DYREKTOR
- bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.
Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
Plan szkoleń został przygotowany w oparciu o Wykaz potrzeb szkoleniowych tut. Urzędu.
mgr Marta Budzyńska
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