POWIATOWY URZĄD PRACY W CIECHANOWIE
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

06- 410 Ciechanów, ul. Sygietyńskiego 11

Plan szkoleń na 2020 rok
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w ramach środków Funduszu Pracy

Ciechanów, styczeń 2020 rok
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Plan szkoleń na 2020 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach środków Funduszu Pracy został sporządzony zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).
Zakłada się realizację szkolenia grupowego i bonów szkoleniowych - zróżnicowanych tematycznie, wielomodułowych, na które istnieje
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego.
Plan sporządzono w układzie tabelarycznym, obejmującym:
1) szkolenie grupowe zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 t. j. z późn. zm.);
2) przyznawanie i realizację bonów szkoleniowych, zgodnie z art. 66k ww. ustawy.
Poniższe zestawienie zawiera: wykaz szkoleń przewidzianych do realizacji w roku kalendarzowym 2020 i dla każdego szkolenia określa:
1) nazwę i zakres;
2) liczbę miejsc dla uczestników;
3) przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach;
4) charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone;
5) informację o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany;
6) rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień.
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w przedmiotowym Planie.

Opracowanie: Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Usług Rynku Pracy.
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Tabela 1. SZKOLENIE GRUPOWE

Nazwa i zakres

Liczba miejsc
dla
uczestników

Przewidywany
termin realizacji
i orientacyjny
czas trwania
w godzinach

Animator zabaw dla dzieci
wraz z kursem pediatrycznym

10 osób

I – IV kwartał
2020 r.

Zakres szkolenia:
 pedagogika zabawy,
 pedagogika twórczości,
 wprowadzenia do świata animacji tworzenie scenariuszy animacyjnych,
 zabawy ruchowe z dziećmi,
 zabawy i tańce integracyjne z dziećmi,
 zabawy z chustą animacyjną,
 zajęcia plastyczne z dziećmi,
 profesjonalne prowadzenie urodzin i
przyjęć okolicznościowych z udziałem
dzieci,
 malowanie twarzy (Face Painting),
 tworzenia balonowych figur,
 przygotowanie wielkich baniek,
 zasady bezpieczeństwa podczas zabaw z
dziećmi,
 podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 ocena stanu poszkodowanego,
 postępowanie z poszkodowanym
nieprzytomnym,
 zachorowania i nagłe stany,
 pierwsza pomoc w urazach itp.

60 godzin

Charakterystyka osób, dla
których szkolenie jest
przeznaczone

 Osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Ciechanowie.

Informacja o
egzaminie
zewnętrznym,
jeżeli jest
przewidziany

brak

Rodzaj zaświadczenia
lub innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień
Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
wydane przez jednostkę
szkoleniową zgodne z
rozporządzeniem z dnia
14 maja 2014 r. w
sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz
trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku
pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 667).
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Tabela 2. BONY SZKOLENIOWE
Zgodne z potrzebami rynku pracy zgłoszonymi
przez osoby bezrobotne do 30 roku życia.

10 osób

I-IV kwartał
2020 r.

 przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego
następuje na podstawie indywidualnego
planu działania (IPD) oraz
uprawdopodobnienia przez bezrobotnego
podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Ilość godzin
uzależniona od
rodzaju i tematyki
szkolenia

 Osoby bezrobotne do 30 roku
życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ciechanowie;
 w przypadku zawodów
wymagających szczególnych
predyspozycji zaświadczenie lub
orzeczenie od lekarza medycyny
pracy o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu.

egzamin
wewnętrzny
lub egzamin
państwowy
uzależniony od
rodzaju i
tematyki
szkolenia.

Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
wydane przez jednostkę
szkoleniową zgodne z
rozporządzeniem z dnia
14 maja 2014 r. w
sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz
trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku
pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 667).
lub inny dokument
wynikający z rodzaju
i tematyki szkolenia.

Tabela 3. MATERIAŁ ZBIORCZY

Łączna ilość planowanych szkoleń: 11

Łączna planowana liczba miejsc dla uczestników szkoleń : 20 w tym

a)

szkolenie grupowe: 1,

a) na szkolenie grupowe: 10 osób,

b)

bony szkoleniowe: 10.

b) na bony szkoleniowe: 10 osób.

Zatwierdzam …………………………
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