POWIATOWY URZĄD PRACY W CIECHANOWIE
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
06- 410 Ciechanów, ul. Sygietyńskiego 11

Wykaz potrzeb szkoleniowych,
bezrobotnych i poszukujących pracy, o których
mowa w art. 43 ustawy, zwanych dalej
„osobami uprawnionymi”.

Ciechanów, grudzień 2018 r.

Poniższy Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy,
o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 t. j. z późn. zm.), zwanych
dalej „osobami uprawnionymi” został opracowany zgodnie z wytycznymi 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) z wykorzystaniem:
1) wskazań w indywidualnych planach działania;
2) zgłoszeń osób uprawnionych,
3) wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych;
4) zgłoszeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
5) zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji
społecznej,
6) innych dokumentów, badań lub informacji mogących mieć istotne znaczenie przy
sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych:
a) zgłoszeń pracodawców.

Tabela 1. Wykaz potrzeb szkoleniowych.
Lp.

Potrzeby
szkoleniowe

Opisy, uwagi, dodatkowe wyjaśnienie

Efekt realizacji

Szkolenia pogrupowano wg. zbieżności tematyki

1.

Tematyka
szkoleń

Prawo jazdy – 31 zgłoszeń
 kurs na prawo jazdy kat. C – (15 zgłoszeń);
 kurs na prawo jazdy kat. CE – (6 zgłoszeń);
 kurs na prawo jazdy kat. B – (6 zgłoszeń);
 kurs na prawo jazdy kat. D - (2 zgłoszenia);
 kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną
– (2 zgłoszenia).
______________________________________________
Obsługa maszyn i urządzeń – 26 zgłoszeń
 kurs na operatora wózków jezdniowych –
(19 zgłoszeń);
 kurs na operator koparko ładowarki kl. III/ładowarki –
( 5 zgłoszeń);
 kurs na operatora maszyn sterowanych numerycznie
CNC - (2 zgłoszenia).

Nabycie wiedzy,
umiejętności
i kwalifikacji
w wymienionych
zakresach.
Zwiększenie
poziomu
kompetencji
zawodowych.
Zwiększenie
szansy uzyskania
zatrudnienia.
Ustawiczne
doskonalenie.
Rozwój osobisty.

Lp.

Potrzeby
szkoleniowe

Opisy, uwagi, dodatkowe wyjaśnienie
Sprzedaż /handel – 26 zgłoszeń
 kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej
– (19 zgłoszeń);
 kurs profesjonalna obsługa klienta - (5 zgłoszeń);
 kurs na przedstawiciela handlowego – (2 zgłoszenia).
______________________________________________
Spawanie/elektryka – 18 zgłoszeń
 kurs spawania (MIG, TIG, MAG) – (14 zgłoszeń);
 kurs na uprawnienia SEP – (4 zgłoszenia).
______________________________________________
Księgowość/kadry – 16 zgłoszeń
 kurs księgowości – (6 zgłoszeń);
 kurs na pracownika biurowego – (6 zgłoszeń);
 kurs kadry i płace – (4 zgłoszenia).
______________________________________________
Informatyka – 12 zgłoszeń
 kurs obsługi programów komputerowych (EXCEL,
MS OFFICE) – (10 zgłoszeń);
 kurs grafiki komputerowej – (2 zgłoszenia).
______________________________________________
Opieka – 11 zgłoszeń
 kurs asystenta osoby niepełnosprawnej
– (4 zgłoszenia);
 kurs opiekunki środowiskowej – (3 zgłoszenia);
 kurs opiekuna osób zależnych – (1 zgłoszenie);
 kurs opiekuna osoby starszej - (1 zgłoszenie);
 kurs opiekunki dziecięcej – (1 zgłoszenie);
 kurs opiekuna z zaburzeniami umysłowymi –
(1 zgłoszenie).
______________________________________________
Fryzjerstwo/kosmetologia – 9 zgłoszeń
 kurs fryzjerski – (4 zgłoszenia);
 kurs stylizacji paznokci – (3 zgłoszenia);
 kurs kosmetyczny – (2 zgłoszenia).
______________________________________________
Budownictwo i wykończenia – 6 zgłoszeń
 kurs montera instalacji sanitarnych – (1 zgłoszenie);
 kursy budowlane – (1 zgłoszenie);
 kurs montażu rusztowań systemowych –
(1 zgłoszenie);
 kurs obsługi frezarki – (1 zgłoszenie);
 kurs obsługi piły tarczowej– (1 zgłoszenie);
 kurs na zbrojarza – (1 zgłoszenie).
______________________________________________
Gastronomia – 4 zgłoszenia
 kurs w zawodzie piekarza – (1 zgłoszenie);
 kurs w zawodzie cukiernika – (1 zgłoszenie);
 kurs w zawodzie kucharz – (1 zgłoszenie);
 kurs w zawodzie kelner – (1 zgłoszenie)

Efekt realizacji

Lp.

Potrzeby
szkoleniowe

Opisy, uwagi, dodatkowe wyjaśnienie

Efekt realizacji

Szkolenia miękkie – 1 zgłoszenie
 kurs zwiększający umiejętności społeczne –
(1 zgłoszenie).
______________________________________________
Językowe – 1 zgłoszenie
 kurs nauki języka obcego (j. angielski) - (1 zgłoszenie).
______________________________________________
Inne – 7 zgłoszeń
 kurs archiwisty – (2 zgłoszenia);
 kurs przewodnika wycieczek – (1 zgłoszenie);
 kurs pracownika terenów zieleni – (1 zgłoszenie);
 kurs pracownika gospodarczego – (1 zgłoszenie);
 kurs florystyczny – (1 zgłoszenie);
 kurs na rejestratorkę medyczną – (1 zgłoszenie).
Połączenie
aktywizacji
zawodowej
Preferowane są niewielkie odległości ośrodka szkoleniowego z życiem
od miejsca zamieszkania.
prywatnym;
szczególnie
Potrzeba dojazdów
w przypadku
matek samotnie
Większą gotowość dojazdów na szkolenia wykazują mężczyźni wychowujących
niż kobiety.
dzieci.
Odległość
2.

Miejsce
szkoleń

Potrzeba noclegów
Większą mobilność i gotowość szkoleń wyjazdowych
( z noclegiem) wykazują osoby młode oraz mężczyźni.

3.

Czas szkoleń

Preferowana długość / czas trwanie szkolenia to okres do
1 miesiąca, niemniej jednak część osób bezrobotnych
deklaruje gotowość udziału w szkoleniach dłuższych mając na
uwadze możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień bądź
nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Efektywne
wykorzystanie
nabytej wiedzy
i umiejętności
w praktyce.

Czas realizacji zajęć
Osoby bezrobotne częściej deklarują gotowość udziału
w szkoleniach realizowanych w godzinach 08:00 – 16:00, niż w
godzinach popołudniowo-wieczornych.

Pogodzenie
aktywności
zawodowej
z życiem
osobistym

Lp.
4.

Potrzeby
szkoleniowe
Forma
realizacji

Opisy, uwagi, dodatkowe wyjaśnienie
Osoby bezrobotne przejawiają większe zainteresowanie
udziałem w szkoleniach teoretyczno - praktycznych
i praktycznych niż w szkoleniach teoretycznych, prowadzonych
metodą wykładową.

Efekt realizacji
Nabycie
umiejętności
i sprawności
niezbędnych do
podjęcia pracy
w zawodzie
wybranym.
Zdobywanie
doświadczenia
w danym
zakresie.

Przedmiotowe opracowanie stanowi element do sporządzenia planu szkoleń dla osób
bezrobotnych na 2019 rok.
Opracowanie:

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Usług Rynku Pracy
Agnieszka Falkowska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz
Anna Maruszewska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego

