Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiat Ciechanowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)”

Plan szkoleń na 2020 rok
dla osób bezrobotnych
w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO WM

Ciechanów, styczeń 2020 rok
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Plan szkoleń na 2020 rok dla osób bezrobotnych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (RPO WM) został sporządzony zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzenia
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 szkoleń grupowych zróżnicowanych tematycznie, wielomodułowych, na które istnieje zapotrzebowanie
na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego kończących się egzaminem przeprowadzonym przez podmiot, który posiada uprawnienia
do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami.
Plan sporządzono w układzie tabelarycznym.
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. SZKOLENIA GRUPOWE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Nazwa i zakres

1. Prawo jazdy kat. C +
Kwalifikacja wstępna
przyspieszona
Zakres szkolenia:

 musi być zgodny z
obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Liczba miejsc
dla
uczestników

Przewidywany
termin
realizacji
i orientacyjny
czas trwania
w godzinach

10 osób

I-IV kwartał
2020 r.
190 godzin

Charakterystyka osób, dla których
szkolenie jest przeznaczone

Osoby:
 bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ciechanowie;
 posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w przedmiotowym
szkoleniu,
 osoby, które nie brały udziału
w projekcie w 2019 roku,
 w wieku 30 lat i więcej;
oraz spełniające co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
 osoby długotrwale bezrobotne
zarejestrowane nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 osoby posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe (tzn., posiadające
wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe, średnie
ogólnokształcące, średnie techniczne),
 mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie
kwalifikują się do powyższych grup;
 kobiety.

Informacja o
egzaminie
zewnętrznym,
jeżeli jest
przewidziany
Egzamin
państwowy

Rodzaj zaświadczenia lub
innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia i
uzyskanie kwalifikacji lub
uprawnień
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
podstawowego dla osób
ubiegających się o prawo jazdy
kat. C
oraz
Świadectwo kwalifikacji
zawodowej potwierdzające
ukończenie szkolenia
wydane zgodnie
z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
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2. Sprzedawca z uzyskaniem
certyfikatu ECDL BASE

10 osób

170 godzin

Zakres szkolenia:
 bhp;
 organizacja pracy na stanowisku
sprzedawcy;
 techniki skutecznej sprzedaży;
 obsługa kasy fiskalnej;
 obsługa terminali i kart
płatniczych;
 obsługa komputera (podstawa
pracy z komputerem, podstawy
pracy w sieci, tworzenie
tekstów, rozszerzony arkusz
kalkulacyjny) itp.

3. „Eksploatacja i dozór
urządzeń instalacji i sieci
elektrycznych Gr. I i
energetycznych Gr. II do
1 kV”
Zakres szkolenia:

 musi być zgodny z
obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

I-IV kwartał
2020 r.

10 osób

I-IV kwartał
2020 r.
80 godzin

Osoby:
 bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ciechanowie;
 posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w przedmiotowym
szkoleniu,
 osoby, które nie brały udziału
w projekcie w 2019 roku,
 w wieku 30 lat i więcej;
oraz spełniające co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
 osoby długotrwale bezrobotne
zarejestrowane nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 osoby posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe (tzn., posiadające
wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe, średnie
ogólnokształcące, średnie techniczne),
 mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie
kwalifikują się do powyższych grup;
 kobiety.
Osoby:
 bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ciechanowie;
 posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w przedmiotowym
szkoleniu.
 osoby, które nie brały udziału
w projekcie w 2019 roku,
 w wieku 30 lat i więcej;

Egzamin
państwowy

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)
oraz
uzyskanie certyfikatu ECDL
BASE potwierdzającego
uzyskanie/nabycie kwalifikacji

Egzamin
państwowy

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)
oraz
świadectwa kwalifikacyjne
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4. „Spawanie metodą MAG
(135)”
Zakres szkolenia:
 musi być zgodny z
obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

10 osób

I-IV kwartał
2020 r.
145 godzin

oraz spełniające co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
 osoby długotrwale bezrobotne
zarejestrowane nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 osoby posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe (tzn., posiadające
wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe, średnie
ogólnokształcące, średnie techniczne),
 mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie
kwalifikują się do powyższych grup;
 kobiety.
Osoby:
 bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ciechanowie;
 posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w przedmiotowym
szkoleniu,
 osoby, które nie brały udziału
w projekcie w 2019 roku,
 w wieku 30 lat i więcej;
oraz spełniające co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
 osoby długotrwale bezrobotne
zarejestrowane nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 osoby posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe (tzn., posiadające
wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe, średnie
ogólnokształcące, średnie techniczne),

wydane zgodnie z
obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

Egzamin
państwowy

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)
oraz
książeczka spawacza wydana
zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami
prawa.
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5. „Pracownik ds. osobowych
z obsługą komputera i
egzaminem ECDL BASE”
Zakres szkolenia:
 bhp;
 organizacja pracy na stanowisku
pracownika ds. osobowych –
prawo pracy i płace;
 zagadnienia ogólne;
 wewnętrzne źródła prawa pracy;
 nawiązanie i rozwiązywanie
stosunku pracy;
 podstawowa dokumentacja
pracownicza - Teczka Akt
Osobowych;
 urlopy pracownicze i zwolnienia
od pracy;
 czas pracy;
 obowiązki pracodawcy i
pracownika;
 odpowiedzialność materialna
pracowników;
 uprawnienia pracowników
związane z rodzicielstwem;
 wynagrodzenie ze stosunku
pracy;
 wynagrodzenia na podstawie
umów cywilnoprawnych - ujęcie
składkowe i podatkowe;
 pozapłacowe świadczenia
pracownicze ujęcie składkowe i
podatkowe;
 obowiązki pracodawcy w

10 osób

I-IV kwartał
2020 r.
170 godzin

 mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie
kwalifikują się do powyższych grup;
 kobiety.
Osoby:
 bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ciechanowie;
 posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w przedmiotowym
szkoleniu,
 osoby, które nie brały udziału
w projekcie w 2019 roku,
 w wieku 30 lat i więcej;
oraz spełniające co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
 osoby długotrwale bezrobotne
zarejestrowane nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 osoby posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe (tzn., posiadające
wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe, średnie
ogólnokształcące, średnie techniczne),
 mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie
kwalifikują się do powyższych grup;
 kobiety.

Egzamin
państwowy

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)
oraz
uzyskanie certyfikatu ECDL
BASE potwierdzającego
uzyskanie/nabycie kwalifikacji.
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zakresie rozliczeń publiczno –
prawnych;
 program Płatnik - warsztaty przy
komputerach;
 obsługa komputera (podstawa
pracy z komputerem, podstawy
pracy w sieci, tworzenie
tekstów, rozszerzony arkusz
kalkulacyjny) itp.

Tabela 2. MATERIAŁ ZBIORCZY
Łączna ilość planowanych szkoleń: 5 szkoleń grupowych

Łączna planowana liczba uczestników szkoleń : 50 osób

Zatwierdzam ……………………………
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