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Plan szkoleń na 2017 rok
(z uwzględnieniem środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianych na finansowanie kosztów szkoleń poprzez
projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (III)”

Lp.

Nazwa i zakres szkolenia

1

BLACHARZ BUDOWLANY
Szkolenie
obejmujące w swoim zakresie:
-wykonywanie operacji blacharskich,
polegających na obróbce i
kształtowaniu elementów z blach
i profili kształtowych narzędziami
ręcznymi i z napędem
mechanicznym;
- naprawianie i konserwowanie
elementów konstrukcyjnych w
warunkach warsztatowych
i terenowych;
- wykonywanie i naprawianie
elementów z blach aluminiowych,
stalowych i mosiężnych;
- rysowanie szkiców wyrobów
blacharskich oraz odczytywanie
schematów, rysunków
wykonawczych i złożeniowych;
- wykonywanie podstawowych
operacje ślusarskich: trasowanie,
piłowanie, wiercenie, cięcie,
prostowanie i wyginanie oraz
operacje zgrzewania, lutowania,
nitowania i klejenia.

Liczba
miejsc dla
uczestników

10 os.

Przewidywany
termin realizacji
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest
i orientacyjny czas
przeznaczone
trwania w godzinach

II/III 2017r.
350 h

Osoby uprawnione w wieku poniżej 30 roku
życia zarejestrowane w PUP jako osoby
bezrobotne, dla których został ustalony I lub
II profil pomocy, należące do grup:
- osoby, które nie uczestniczą w kształceniu
lub szkoleniu (NEET);
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby niepełnosprawne;

Informacja
o egzaminie
zewnętrznym
jeżeli jest
przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji lub uprawnień

Egzaminem
czeladniczy
przed komisją
właściwej Izby
Rzemieślniczej.

Zaświadczenie lub inny dokument
potwierdzający ukończenie
szkolenia zgodnie z § 71 ust 4
Rozporządzenia MPiPS
z dnia 14 maja 2014r.
(Dz. U. z 2014r, poz. 667.);
Ozdobne Świadectwo Czeladnicze;
EUROPASS - Suplement do
Świadectwa Czeladniczego;

STOLARZ
BUDOWLANY
Szkolenie

obejmujące w swoim zakresie:

2

- organizowanie własnego stanowiska
pracy, przygotowanie materiałów,
narzędzi i sprzętu do realizacji
budowlanych robót stolarskich,
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
ergonomii i ochrony środowiska
-wykonywanie, osadzanie i
demontowanie elementów
drewnianych, drewnopochodnych
oraz z tworzyw sztucznych, takich
jak drzwi, okna, ścianki, sufity,
schody i balustrady, boazerie,
posadzki drewniane,
- oklejanie wyrobów fornirami lub
foliami z tworzyw sztucznych,
wykańczanie powierzchni wyrobów
stolarki budowlanej takimi
sposobami, jak: bejcowanie,
pokostowanie i politurowanie;
- montowanie okuć w stolarce
budowlanej oraz naprawia
uszkodzonej stolarki;
- wykonywanie drewnianych
obiektów tymczasowych na placu
budowy;

II/III 2017r.
10 os.
350 h

Osoby uprawnione w wieku poniżej 30 roku
życia zarejestrowane w PUP jako osoby
bezrobotne, dla których został ustalony I lub
II profil pomocy, należące do grup:
- osoby, które nie uczestniczą w kształceniu
lub szkoleniu (NEET);
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby niepełnosprawne;

Egzaminem
czeladniczy
przed komisją
właściwej Izby
Rzemieślniczej.

Zaświadczenie lub inny dokument
potwierdzający ukończenie
szkolenia zgodnie z § 71 ust 4
Rozporządzenia MPiPS
z dnia 14 maja 2014r.
(Dz. U. z 2014r, poz. 667.);
Ozdobne Świadectwo Czeladnicze;
EUROPASS - Suplement do
Świadectwa Czeladniczego;

