Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2018 roku

L.p.

Nazwa i zakres szkolenia

Ilość osób

Termin realizacji
/
ilość godzin

Charakterystyka osób,
dla których szkolenie jest
przeznaczone

Informacja
o egzaminie
zewnętrznym

Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
ukończenie
szkolenia
i uzyskanie
kwalifikacji
lub uprawnień

Termin naboru

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy
Szkolenie indywidualne
1

2

Zakres uzależniony jest od
rodzaju wnioskowanych szkoleń.

Bony szkoleniowe dla
osób do 30 roku życia
Zakres uzależniony jest od
rodzaju wnioskowanych szkoleń.

Szkolenia przeznaczone dla osób, których wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie
z Regulaminem kierowania osób bezrobotnych na szkolenia oraz finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
Szkolenia przeznaczone dla osób, których wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie
z Regulaminem kierowania osób bezrobotnych na szkolenia oraz finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

Jak prowadzić własną
firmę
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Zakres:
- procedura zakładania własnej
działalności gospodarczej,
- podstawowe pojęcia związane z
prowadzeniem firmy,
- zarządzanie finansami,
- rachunkowość,
-rozliczenia z Urzędem
Skarbowym i ZUS-em.

84 osób

I-IV kwartał
2018 r.
42 godziny

Szkolenie
przeznaczone
dla
osób,
których
wniosek
o
przyznanie
dotacji
na
rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej został rozpatrzony
pozytywnie.
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Programista (front-end
deweloper)

15 osób

sierpień wrzesień
2018r.

- osoby powyżej 30 roku życia
zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gdyni,
- osoby należące do I lub II
profilu pomocy,
oraz należące co najmniej do
jednej z niżej wymienionych
grup:
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby z
niepełnosprawnościami.

NIE DOTYCZY

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

Zgodnie z
terminem
rozpatrzenia
wniosku o
przyznanie
dotacji na
rozpoczęcie
własnej
działalności
gospodarczej

Szkolenie adresowane jest do
osób, posiadających bardzo dobrą
znajomość obsługi komputera oraz
umiejętność analitycznego

NIE DOTYCZY

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

czerwiec - lipiec
2018 r.

Zakres:
HTML, Javascript, CSS
-wstęp do AJAX,
-projektowanie baz danych,
-programowanie .

320 godziny

myślenia.

Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych –
mechanizm ZIT) adresowane do:
➢ osób w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni,
➢ należących do I lub II profilu pomocy,
➢ oraz należących co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby z niepełnosprawnościami.
Pracownik w branży
finansowej ( ECDL i
elektroniczna obsługa
klienta)
6

Zakres:
- zagadnienia dotyczące
telefonicznej i elektronicznej
obsługi klienta,
- obsługa komputera (podstawa
pracy z komputerem, podstawa
pracy w sieci, tworzenie tekstów,
arkusz kalkulacyjny rozszerzony).

9 osób

240 godzin

maj - czerwiec
2018 r.

Tester oprogramowania
7

Zakres:
- zasady testowania, poziomy i
rodzaje testów,
- techniki projektowana testów,

kwiecień – maj
2018 r.

10 osób
250 godzin

Dodatkowo szkolenie adresowane
jest do osób, posiadających: wykształcenie min. średnie,
umiejętności posługiwania się
komputerem i językiem angielskim
na poziomie B1,

Dodatkowo szkolenie
adresowane jest do osób,
posiadających bardzo dobrą
znajomość obsługi komputera.

Egzamin ECDL PTI
BASE

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia
marzec 2018r
Certyfikat ECDL
PTI BASE

Nie dotyczy

Certyfikat
IST QB poziom
podstawoey

marzec kwiecień 2018r.

- testowanie w oparciu o ryzyko,
- specyfika testów dla różnego
rodzaju oprogramowania,
- różne techniki prowadzenia
projektów.

Uprawnienia
elektroenergetyczne do
1kv
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Zakres:
- eksploatacja urządzeń, instalacji
oraz sieci,
elektroenergetycznych do 1kv
-układy sieciowe,
-zasady dysponowania mocą
urządzeń przyłączonych do sieci.

kwiecień 2018 r.
6 osób

Dodatkowo szkolenie adresowane
jest do osób, posiadających:
wykształcenie zawodowe
elektryczne lub pokrewne lub
doświadczenie w zawodzie.

30 godzin

Egzamin
państwowy
przeprowadzany
przez uprawnioną
instytucję
zewnętrzną.

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

marzec 2018r.

Nowoczesny sprzedawca
z obsługą kasy fiskalnej,
fakturowaniem oraz
egzaminem ECDL
9

Zakres:
- zasady wystawiania faktur
-obsługa kas fiskalnych
-techniki sprzedaży- obsługa
komputera (podstawa pracy z
komputerem, podstawa pracy w
sieci, tworzenie tekstów, arkusz
kalkulacyjny).

10 osób

marzec 2018r.

120 godzin

Dodatkowo szkolenie adresowane
jest do osób, posiadających:
wykształcenie minimum zawodowe
oraz znajomość obsługi komputera.

Egzamin ECDL PTI
BASE

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

luty 2018r.

Certyfikat ECDL
PTI BASE

Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy– mechanizm ZIT) adresowane do:
➢ osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni,
➢ należących do I lub II profilu pomocy,
➢ oraz należących co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
• kobiety,

•
•
•
•

osoby długotrwale bezrobotne,
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby o niskich kwalifikacjach,
osoby z niepełnosprawnościami.

Kompetentny
przedsiębiorca
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Zakres:
- procedura zakładania własnej
działalności gospodarczej,
- podstawowe pojęcia związane z
prowadzeniem firmy,
- zarządzanie finansami,
- rachunkowość,
-rozliczenia z Urzędem
Skarbowym i ZUS-em.

10 osób

luty - marzec
2018r.
Brak dodatkowych wymagań.

Nie dotyczy

48 godzin

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla
osób, których wniosek o
przyznanie dotacji na
rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej został rozpatrzony
pozytywnie.

I kwartał 2018r.
Zgodnie z
terminem
rozpatrzenia
wniosku o
przyznanie
dotacji na
rozpoczęcie
własnej
działalności
gospodarczej

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego adresowane do:
➢ osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W pierwszej kolejności rekrutowane będą:
➢ osoby w wieku 30 – 50,
➢ osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.
Programista PHP i JS
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Zakres:
- PHP, HTML, CSS, XML,
- wdrażanie funkcji PHP,
- programowanie obiektów,
- PHP w praktyce,
- projektowanie baz danych,
- zarządzanie danymi.

15 osób

kwiecień - maj
2018r
280 godzin

Dodatkowo szkolenie
adresowane jest do osób,
posiadających bardzo dobra
znajomość obsługi komputera

Nie dotyczy

Zaświadczenie o
ukończeniu
szkolenia

luty - marzec
2018r.

Szkolenie indywidualne
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Zakres uzależniony jest od
rodzaju wnioskowanych szkoleń.

Szkolenia przeznaczone dla osób, których wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie
z Regulaminem kierowania osób bezrobotnych na szkolenia oraz finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Specjalnego „Rodzic aktywny zawodowo”
adresowane do:
➢ osób posiadających, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, w
szczególności długotrwale bezrobotnych,
Szkolenia indywidualne
(motywacyjnezawodowe)
13

Zakres:
- część motywacyjna:
komunikacja interpersonalna i
zajęcia motywacyjne,
- części zawodowa uzależniona
od rodzaju wnioskowanych
szkoleń.

15 osób

marzec - kwiecień
2018r.

Dodatkowo szkolenie adresowane
jest do osób, które posiadają co
najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia.

NIE DOTYCZY

Zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia

styczeń – luty
2018r.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Specjalnego „Akcja Dotacja ”
adresowane do :
➢ osób bezrobotnych posiadających II profil pomocy, które:
•
•
•
•
•
•
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nie ukończyły 30 roku życia,
ukończyły 50 rok życia,
są długotrwale bezrobotne,
posiadają dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
są osobami poszukującymi pracy niepozostającymi w zatrudnieniu lub niewykonującymi innej pracy zarobkowej opiekunami osób
niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów.

ABC przedsiębiorczości
Brak dodatkowych wymagań.
Zakres:

10 osób

maj

NIE DOTYCZY

Rodzaj
zaświadczenia
uzależniony jest od

I i II kwartał
2018
Zgodnie z
terminem

- procedura zakładania własnej
działalności gospodarczej,
- podstawowe pojęcia związane z
prowadzeniem firmy,
- zarządzanie finansami,
- rachunkowość,
-rozliczenia z Urzędem
Skarbowym i ZUS-em.

2018 r.
48 godzin.

wnioskowanych
szkoleń.

rozpatrzenia
wniosku o
przyznanie
dotacji na
rozpoczęcie
własnej
działalności
gospodarczej

Szkolenie przeznaczone dla
osób, których wniosek o
przyznanie dotacji na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej
został rozpatrzony pozytywnie.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w zakresie szkoleń,
plan może podlegać zmianom. Wszelkie modyfikacje dotyczące planu szkoleń będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu.

