PLAN SZKOLEŃ
finansowanych ze środków Funduszu Pracy

na rok 2018

URZĄD PRACY

Nazwa szkolenia

L.p.

1.
Mała
przedsiębiorczość

Zakres szkolenia

 przygotowanie do założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej
 umiejętność sporządzania biznes planu

Liczba miejsc
dla
uczestników

75

Przewidywany
termin
realizacja
Czas trwania
(godziny)

I-IV kwartał

70 godzin
4. SZKOLENIA
INDYWIDUALNE

 szkolenia w kierunkach wskazanych

8

I-IV kwartał

Charakterystyka osób
dla których szkolenie
jest przeznaczone

osoby zamierzające
rozpocząć działalność
gospodarczą, w tym
ubiegające się lub mające
zamiar ubiegać się w PUP
o przyznanie środków na
podjęcie działalności
gospodarczej
składające wniosek o
szkolenie indywidualne
wraz z uzasadnieniem
celowości szkolenia

Informacja o
egzaminie
zewnętrznym,
jeżeli jest
przewidziany
egzamin
zewnętrzny
nie jest
przewidziany

egzamin
uzależniony od
rodzaju i tematyki
szkolenia

Rodzaj zaświadczenia lub
innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji lub
uprawnień
zaświadczenie / zaświadczenie o
ukończeniu kursu wydane na
podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych
( t.j. Dz. U. z 2014 poz. 622)
w zależności od rodzaju szkolenia

 Plan szkoleń może ulegać modyfikacji w miarę uzyskiwania dodatkowych środków finansowych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku
pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje.

Kryteria kwalifikacji osób na szkolenia w 2018r.:
 ustalony profil pomocy i indywidualny plan działania uwzględniający udział w szkoleniu
 zapewnione miejsce zatrudnienia po ukończeniu szkolenia
 wykształcenie
 doświadczenie zawodowe
 predyspozycje psychofizyczne
 dodatkowe umiejętności
 aktywność na rynku pracy
 motywacja do podjęcia pracy
 udział w szkoleniach w latach poprzednich
 sytuacja rodzinna i materialna
 gotowość do poniesienia kosztów przejazdu na szkolenie
 okres pozostawania bez pracy i zarejestrowania w urzędzie pracy
 status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.
1) bezrobotni do 30 roku życia,
2) długotrwale bezrobotni,
3) bezrobotni powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
5) bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
6) bezrobotni niepełnosprawni
W przypadku szkoleń MAŁEJ PRZEDSIEBIOCZOŚCI i zamiaru udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych ze środków unijnych osoby
ocenieni przede wszystkim pod względem spełniania warunków do udziału w projektach tj. np.
 wiek - do 30 r.ż
 wiek - powyżej 50 roku życia
 płeć – kobieta
 posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 czas zarejestrowania w urzędzie, w tym osoby długotrwale bezrobotne
 posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych

