PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W 2020 ROKU
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku
Lp.

1.

Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia

Liczba miejsc
dla
uczestników

Przewidywany
termin
realizacji

Szkolenie z zakresu
sprzedaży z modułem
obsługi kasy fiskalnej
i certyfikatem
ECDL Base

Zakres szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne
i praktyczne umożliwiające uczestnikom nabycie
wiedzy i umiejętności przydatnych do podjęcia pracy
w handu, w tym:
•
techniki sprzedaży
•
zasady obsługi klienta
•
zasady tworzenia ekspozycji sklepowej
•
podstawy towaroznawstwa
•
dokumentacja handlowa
•
moduł obsługi kasy fiskalnej
•
moduł obsługi komputera składający się
z 4 poziomów (B1 Podstawy obsługi
komputera, B2 Podstawy pracy w sieci, B3
Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze
kalkulacyjne), umożliwiający uzyskanie
certyfikatu ECDL BASE.

6

kwiecień
- maj
2020

Zakres szkolenia musi być zgodny z:
•
programem nauczania uzgodnionym z Urzędem
Dozoru Technicznego i winien obejmować
przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
zdania egzaminu przed komisją UDT z zakresu
obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
kategorii II WJO
•
programem udostępnionym przez Urząd
Dozoru Technicznego po 10 sierpnia 2018 r.
z zakresu wymiany butli gazowej.
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Zakres szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne
i praktyczne, których celem jest przygotowanie
uczestników
do
rozpoczęcia
i
prowadzenia
działalności gospodarczej (m.in. prawne aspekty
prowadzenia działalności, zasady rejestracji firmy,
rozliczanie środków otrzymanych na rozpoczęcie
działalności, organizacja i zarządzanie własną firmą,
wybór formy opodatkowania, księgowość w małej
firmie, marketing i etyka w biznesie).

70

w ramach projektu
„Aktywizacja osób
w wieku
30 lat i więcej
pozostających bez
pracy w powiecie
brzeskim (VI)”
2.

Operator wózków
jezdniowych
podnośnikowych
z wymianą butli
gazowej
w ramach projektu
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy
w powiecie brzeskim (V)”

3.

ABC Przedsiębiorczości
w ramach
środków Funduszu Pracy

Orientacyjny
czas trwania
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie
jest przeznaczone

110 godzin Osoby bezrobotne powyżej 30 roku
życia, należące do co najmniej jednej
z grup tj. osób:
•
•
•
•
•

Źródło
finansowania

Egzamin
zewnętrzny

Rodzaj dokumentów
potwierdzających ukończenie
szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji lub uprawnień

RPO WM

tak

- zaświadczenie wydane przez
instytucję szkoleniową
- certyfikat ECDL BASE
wydany przez Polskie
Towarzystwo Informatyczne

powyżej 50 roku życia
długotrwale bezrobotnych
o niskich kwalifikacjach
z niepełnosprawnościami
kobiet.

Wymagania względem kandydatów do
udziału w szkoleniu:
•
wykształcenie co najmniej zasadnicze
zawodowe
•
znajomość podstawowych zagadnień
związanych z obsługą komputera
•
predyspozycje do pracy w handlu.
marzec
- kwiecień
2020

minimum Osoby bezrobotne do 30 roku życia, które
42 godziny nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).

PO WER

tak

- zaświadczenie kwalifikacyjne
do obsługi urządzeń transportu
bliskiego wydane przez Urząd
Dozoru Technicznego

Wymagania względem kandydatów do
udziału w szkoleniu:
•
brak przeciwwskazań zdrowotnych
do pracy zgodnie z uzyskanymi
kwalifikacjami.

luty
- listopad
2020

25 godzin

Osoby bezrobotne planujące
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

FP

W pierwszej kolejności osoby, które złożyły
w PUP wniosek o przyznanie środków na
ten cel.

W przypadku wystąpienia potrzeby powyższy plan może zostać zmodyfikowany.
Brzesko, dnia 20.01.2020 r.
Zatwierdził:

- zaświadczenie wydane przez
instytucję szkoleniową

Z up. Starosty
mgr inż. Andrzej Mleczko
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzesku

nie

- zaświadczenie wydane przez
instytucję szkoleniową

