Plan szkoleń na 2019 rok

LP.

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc
dla
uczestników
szkoleń

Przewidywany termin
realizacji szkolenia
i orientacyjny czas
trwania szkolenia w
godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenia są
przeznaczone

Informacja
o egzaminie
zewnętrznym,
jeśli jest
przewidziany

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

Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy

I-III kwartał

Szkolenia indywidualne
1.

9 osób
(tematyka zgodna
ze wskazaniami osób
ubiegających
się o szkolenia)

wg potrzeb
(do wyczerpania środków
finansowych)

osoba zarejestrowana w PUP Pszczyna, która
uzasadni celowość szkolenia, w szczególności
w przypadku:
- braku kwalifikacji zawodowych
- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
- utraty zdolności do wykonywania pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzie
- ustalony profil pomocy II lub profil pomocy
I (jeżeli wskazane szkolenie jest zbieżne
tematycznie ze szkoleniem grupowym oferowanym
przez PUP Pszczyna – w takim przypadku
bezrobotny może być skierowany na to szkolenie
grupowe)
- zgodności szkolenia z Indywidualnym Planem
Działania

w zależności
od zakresu
szkolenia

w zależności
od zakresu szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2019 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia indywidualne

1.

szkolenia zawodowe, które prowadzą
do zdobycia kwalifikacji lub
kompetencji:

w zawodach wskazanych jako
deficytowe w województwie / lub
w powiecie

w zawodach, które są
potwierdzoną odpowiedzią na
potrzeby konkretnych
pracodawców

I-III kwartał
5 osób

wg potrzeb
(do wyczerpania środków
finansowych)

Osoba powyżej 30 roku życia zarejestrowana
w PUP Pszczyna, która uzasadni celowość
szkolenia, w szczególności w przypadku:
- braku kwalifikacji zawodowych
- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
- utraty zdolności do wykonywania pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzie
- ustalony profil pomocy II lub profil pomocy
I (jeżeli wskazane szkolenie jest zbieżne
tematycznie ze szkoleniem grupowym oferowanym
przez PUP Pszczyna – w takim przypadku
bezrobotny może być skierowany na to szkolenie
grupowe)
- zgodności szkolenia z Indywidualnym Planem
Działania

w zależności
od zakresu
szkolenia

w zależności
od zakresu szkolenia

2.

Przedsiębiorczość
wraz z modułem
księgowości firmy

15 osób

I-III kwartał
70 godz.

osoba powyżej 30 roku życia, zarejestrowana
w PUP Pszczyna, która złożyła wniosek
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności
gospodarczej,
pozytywnie
zaopiniowany przez właściwą komisję

nie dotyczy

zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2019 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1.

Przedsiębiorczość
wraz z modułem
księgowości firmy

Pszczyna dnia 24 stycznia 2019 r.

18 osób

I-III kwartał
70 godz.

osoba do 30 roku życia, zarejestrowana
w PUP Pszczyna, która złożyła wniosek
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności
gospodarczej,
pozytywnie
zaopiniowany przez właściwą komisję

nie dotyczy

zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

