Włodawa, dnia 10.02.2017r.
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Plan szkoleń na 2017 rok

(z uwzględnieniem środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianych na finansowanie kosztów szkoleń poprzez
projekt pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących
z rolnictwa w powiecie włodawskim (III)” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020)

Lp.

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba
miejsc dla
uczestników

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

10 os.

Osoby uprawnione w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
dla których został ustalony I lub II profil
pomocy, należące do co najmniej jednej z
grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- osoby bezrobotne o niskich
II/III kwartał 2017r.
kwalifikacjach zawodowych;
- osoby długotrwale bezrobotne;
350 h
- osoby niepełnosprawne;
- rolnicy i członkowie ich rodzin tj.
współmałżonkowie lub domownik w
wieku 30 lat i więcej prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa.

BRUKARZ
Szkolenie obejmujące w swoim

1

zakresie:
- zabezpieczanie i oznakowywanie
miejsca robót brukarskich;
-wykonywanie podbudowy pod
ułożenie nawierzchni brukowej;
- wykonywanie nawierzchni
brukowej;
- wykonywanie naprawy lub rozbiórki
nawierzchni brukowej;
- wykańczanie nawierzchni brukowej;
-kontrolowanie procesu wykonywania
nawierzchni brukowej i ocena jakości
wykonania;
- organizowanie stanowiska pracy,
zgodnie z zasadami BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska i
ergonomii;
- poznanie zasad, procesów i pojęć
przydatnych w zawodzie brukarza;

Informacja
o egzaminie
zewnętrznym
jeżeli jest
przewidziany

Egzaminem
czeladniczy
przed komisją
właściwej Izby
Rzemieślniczej

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

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;

FRYZJER
Szkolenie obejmujące w swoim
zakresie:

2

- rozpoznawanie i charakteryzowanie
rodzaju skóry i włosów;
- projektowanie fryzur i zarostu.
- wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjno-leczniczych włosów i
zarostu;
-czesanie i stylizacja fryzur;
- wykonywanie strzyżenia;
- wykonywanie zabiegów trwałego
ondulowania;
-farbowanie lub rozjaśnianie włosów,
odrostów oraz zarostu;
- wykonywanie i pielęgnacja
wyrobów perukarskich;
-organizowanie salonu fryzjerskiego i
stanowiska pracy zgodnie z zasadami
i przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- ocenianie poprawności i estetyki
wykonywanych usług fryzjerskich itp.

II/III kwartał 2017r.
10 os.
350 h

KRAWIEC
Szkolenie obejmujące w swoim

3

zakresie: konstruowanie i szycie
odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej
z materiałów odzieżowych, skór
licowych i materiałów
lico podobnych. Uczestnik szkolenia
będzie potrafił dobrać model odzieży
do odpowiedniego typu sylwetki,
narysować fason, skonstruować
i zmodelować formy odzieży oraz
uszyć odzież, itp.

II/III kwartał 2017r.
10 os.
350 h

Osoby uprawnione w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
dla których został ustalony I lub II profil
pomocy, należące do co najmniej jednej
z grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- osoby bezrobotne o niskich
kwalifikacjach zawodowych;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby niepełnosprawne;
- rolnicy i członkowie ich rodzin
tj. współmałżonkowie lub domownik
w wieku 30 lat i więcej prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa.

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;

KIEROWCA OPERATOR
WÓZKA JEZDNIOWEGO
Szkolenie obejmujące w swoim

4

zakresie: przygotowanie teoretyczne
i praktyczne do egzaminu
państwowego przed komisją Urzędu
Dozoru Technicznego w celu
uzyskania zaświadczenia
kwalifikacyjnego UDT
uprawniającego do obsługi wózków
jezdniowych, itp.

II kwartał 2017r.
10 os.
67 h

Osoby uprawnione w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
dla których został ustalony I lub II profil
pomocy, należące do co najmniej
jednej z grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- osoby bezrobotne o niskich
kwalifikacjach zawodowych;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby niepełnosprawne;
- rolnicy i członkowie ich rodzin
tj. współmałżonkowie lub domownik
w wieku 30 lat i więcej prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa.

Egzamin
państwowy
przed komisją
Urzędu Dozoru
Technicznego

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT;
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.)

