SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ
POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2019
Lp.

Nazwa szkolenia

Termin realizacji
szkolenia/liczba
godzin

Liczba osób
przewidzianych
do przeszkolenia

Wstępnie określone osoby do przeszkolenia

Powiatowy Urząd Pr acy w Augustowie

1.

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z
wyłączeniem specjalizowanych oraz z modułem
bezpiecznej wymiany butli gazowych

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
2.
Szkolenia indywidualne

kwiecień
67 godz.

10

wg potrzeb
80 godz.

16

W szczególności osoby z określonym II profilem
pomocy oraz osoby nie posiadające
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Cały rok

wg potrzeb

Szkolenia realizowane pod potrzeby osób
bezrobotnych po uprawdopodobnieniu
możliwości podjęcia zatrudnienia po ukończeniu
szkoleniu.
Nabór wniosków w trybie ciągłym zgodnie ze
zgłaszanym zapotrzebowaniem.
*Realizowane szkolenia muszą zakończyć się
uzyskaniem kwalifikacji.

3.

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Białymstoku
Szkolenie „Szukam Pracy”
1.

Osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w danym zawodzie, w
szczególności osoby długotrwale bezrobotne,
powyżej 50 r.ż., lub osoby ze stopniem
niepełnosprawności

26

II
80 godz.

11

Osoby, które :
− nie mają doświadczenia w poszukiwaniu
pracy, lub
− utraciły motywację do poszukiwania pracy,
lub

Szkolenie „Szukam Pracy”
2.

IV
80 godz.

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Bielsku Podlaskim

11

22

Styczeń - grudzień

1.

Szkolenia indywidualne oraz szkolenia w ramach
bonów szkoleniowych
Tematyka zgodna z potrzebami osób wnioskujących

Powiatowy Urząd Pr acy w Grajewie
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Wg potrzeb

II kwartał
80 godz.

8

Cały rok

Wg potrzeb

1.

2.

Szkolenia indywidualne
dla osób, które uprawdopodobnią uzyskanie
zatrudnienia (oświadczenie/ deklaracja przyszłego
pracodawcy o zatrudnieniu po odbytym szkoleniu lub
o podjęciu własnej działalności gospodarczej po
ukończeniu szkolenia).

Razem:

− chcą powrócić na rynek pracy.
Osoby, które :
− nie mają doświadczenia w poszukiwaniu
pracy, lub
− utraciły motywację do poszukiwania pracy,
lub
− chcą powrócić na rynek pracy.

8

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i
poszukujące pracy w PUP, które
- nie posiadają kwalifikacji zawodowych,
-muszą zmienić lub uzupełnić kwalifikacje
zawodowe
-utraciły zdolność do wykonywania pracy w
dotychczas wykonywanym zawodzie
Uzasadnią celowość ukończenia wnioskowanego
szkolenia

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i
poszukujące pracy, w szczególności: osoby
długotrwale bezrobotne, które utraciły
motywację do poszukiwania pracy.
W zależności od rodzaju kursu.
- szkolenia skierowane do osób, które
uprawdopodobnią uzyskanie zatrudnienia lub
podjęcie działalności gospodarczej po
ukończeniu szkolenia,
- brak przeciwwskazań lekarskich.

Powiatowy Urząd Pr acy w Hajnówce
1.

1.

Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pr acy w Kolnie
Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb
pracodawców i osób bezrobotnych

Cały rok

wg potrzeb

cały rok

16

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Łomży
1.

II kwartał
80 godz.
Cały rok

2.

Osoby bezrobotne, które mają zapewnienie
zatrudnienia lub deklarują podjęcie działalności
gospodarczej

16
10

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i
poszukujące pracy

10

Szkolenia indywidualne

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Mońkach

- deficyt w zakresie umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy

Osoba bezrobotna z II profilem pomocy,
pozytywna opinia doradcy klienta i doradcy
zawodowego, brak p/wskazań lekarskich lub
lekarskich i psychologicznych

20

1.

Szkolenia indywidualne pod konkretne potrzeby
pracodawców

Cały rok

25

2.

ABC Przedsiębiorczości

maj
40 godz.

12

- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mońkach
- szkolenie skierowane do osób, które wykażą
celowość skierowania na szkolenie, tzn.
uprawdopodobnią uzyskanie zatrudnienia lub
podjęcie działalności gospodarczej po
ukończeniu szkolenia,
- brak przeciwwskazań lekarskich
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mońkach
-osoby ubiegające się o przyznanie
jednorazowych środków na rozpoczęcie

działalności gospodarczej.

3.

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Sejnach
Operator wózków widłowych
Projekt „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim”
1.
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020
Prawo jazdy B+E
Projekt „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim”
2.
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020
Kadry Płace ZUS
Projekt „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
3.
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020
Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Siemiatyczach

maj
80 godz.

12

- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mońkach
- osoby nie posiadające doświadczenia w
poszukiwaniu pracy,
- osoby, które utraciły motywację do
poszukiwania pracy,
- osoby chcące powrócić na rynek pracy po
długim okresie braku aktywności zawodowej

49
II kwartał
67 godz.

8

Przeznaczone dla osób bezrobotnych będących
uczestnikami projektu.

II kwartał
15 godz.

7

Przeznaczone dla osób bezrobotnych będących
uczestnikami projektu.

II kwartał
64 godz.

10

Przeznaczone dla osób bezrobotnych będących
uczestnikami projektu.

25

1.

Szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej
pod warunkiem uzasadnienia celowości skierowania
na wskazane szkolenie oraz uprawdopodobnieniem
zatrudnienia

Cały rok

wg potrzeb

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Powiatowy Urząd Pr acy w Sokółce
1.

2.

Brukarz

I-III kwartał
150 godz.

Technologie wykończeniowe w budownictwie

I-III kwartał
150 godz.

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Suwałkac h
Szkolenia realizowane w ramach: szkoleń
1. indywidualnych, umów trójstronnych, bonów
szkoleniowych
Powiatowy Urząd Pr acy w Wysokiem Mazow ieckiem
Szkolenia indywidualne
na wniosek osoby bezrobotnej pod warunkiem
1. uzasadnienia celowości skierowania na wskazane
szkolenie

Kierowca prawa jazdy kategorii C

Osoby bezrobotne, które uzasadnią celowość
szkolenia i nie będą miały przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniu.

18

Osoby bezrobotne, które uzasadnią celowość
szkolenia i nie będą miały przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniu.

28
Cały rok

wg potrzeb

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Cały rok

20

Osoby bezrobotne zarejestrowane
w PUP Wysokie Mazowieckie

Razem:
Powiatowy Urząd Pr acy w Zambrowie
1.

10

20
I–IV kwartał
50 godz.

3

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń, min. prawo jazdy
kat. B, zaświadczenie psychologiczne i lekarskie

2.

3.

Kierowca prawa jazdy kategorii C+E

I–IV kwartał
25 godz.

2

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy
w ramach kwalifikacji wstępnej dla kat. C, C1, C+E,
C1+E

I –IV kwartał
280 godz.

3

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy
w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat.
C, C1, C+E, C1+E

I –IV kwartał
140 godz.

3

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
metodami MAG 135

I-IV kwartał
120 godz.

2

Operator koparko-ładowarki kl. III

I-IV kwartał
202 godz.

2

Operator koparki kl. III

I-IV kwartał
202 godz.

2

4.

5.

6.

7.

o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
(skierowanie z PUP)
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń, min. prawo jazdy
kat. C, zaświadczenie psychologiczne i lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
(skierowanie z PUP
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń, posiadanie prawa
jazdy kat. B, wiek 18-21 lat, zaświadczenie
psychologiczne i lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
(skierowanie z PUP)
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń pracy posiadanie
prawa jazdy kat. C1, C1+E, C lub C+E wydanego
przed 10.09.2009 r. ukończone 21 r. ż.,
zaświadczenie psychologiczne i lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
(skierowanie z PUP)
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń, zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału
w szkoleniu (skierowanie z PUP)
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń, zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w
szkoleniu (skierowanie z PUP)
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń, zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w
szkoleniu (skierowanie z PUP)

8.

Uprawnienia elektryczne G1 – kurs SEP 1 kvuprawnienia elektryka

Razem:

I-IV kwartał
34 godz.

1

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
wykształcenie bez ograniczeń

18

Razem województwo podlaskie:

232 osoby

Plan szkoleń na 2019 r. może ulec zmianom w zależności od wielkości środków finansowych FP i EFS będących w dyspozycji PUP
oraz zgłoszonych potrzeb.

