POWIATOWY
URZĄD PRACY

Działalność szkoleniowa PUP Zawiercie w 2012r.
Każdego roku Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu pomaga osobom bezrobotnym w
zmianie, nabyciu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych. Ponieważ w ciągu ostatnich
dwóch lat środki, którymi urzędy pracy dysponują ulegają zmniejszeniu PUP Zawiercie w
głównej mierze skupił się na organizacji szkoleń indywidualnych.
Obok tych najpopularniejszych takich jak: spawacz, prawo jazdy kategorii C oraz C-E,
operator maszyn budowlanych oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej udało nam się
skierować osoby bezrobotne na następujące szkolenia:
 Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 Kurs fotografii ślubnej
 Kurs masażu Shiatsu, Lomi Lomi, Ayurveda oraz masaż Bańką Chińską
 Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300
 Kurs groomingu
 Nakładanie włoskich pokryć dekoracyjnych
 Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 Kurs kroku i szycia
 Szkolenie THINK DOG
Ponieważ
co
roku
przeprowadzamy
analizę
potrzeb
szkoleniowych,
z której wynikało, iż wiele osób jest jednak zainteresowanych odbyciem szkoleń grupowych
w kwietniu 2012r. po otrzymaniu środków EFS 6.1.3 „Jurajskie Perspektywy” na stronie
urzędu pojawił się plan szkoleń skierowany do wszystkich zainteresowanych udziałem w
szkoleniach zaproponowanych przez pracowników urzędu. I tak w planie pojawiły się
następujące kierunki kursów:
 Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu dla 15 osób
 Kurs spawania metodą TIG dla 10 osób
 Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej oraz programu do
fakturowania dla 15 osób
W związku z ograniczoną liczbą środków na aktywizację osób bezrobotnych urząd pracy
wystąpił również o przyznanie środków finansowych na realizację programów specjalnych.
Jeden z nich skierowany był do osób powyżej 50 roku życia, natomiast drugi objął swym
wsparciem osoby do 30 roku życia. W ramach obydwu projektów przewidziane zostały
szkolenie dla ich uczestników i tak:
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 Uczestnicy programu specjalnego „Aktywni po 50” skorzystali ze szkoleń z zakresu:
ABC Przedsiębiorczości, Kucharz, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejSprzątaczka, Konserwacja i obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowej.
 Uczestnicy programu specjalnego „Aktywni przed 30” skorzystali ze szkoleń: ABC
Przedsiębiorczości, Kurs cukierniczy, Spawacz metodą MAG, Profesjonalny barman,
Obsługa programu CAD Decor Pro, Kurs ręcznego cięcia blach i rur.
Prawie wszyscy z uczestnicy wyżej wymienionych szkoleń w ramach programów
specjalnych zostali objęci dodatkowym wparciem takim jak przyznanie środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, staż lub doposażenie stanowiska pracy (z wskazaniem
na konkretnego uczestnika programu).
Dzięki odblokowaniu i przyznaniu PUP Zawiercie dodatkowych środków
z Rezerw Ministra w miesiącach wrzesień - październik udało nam się pokierować kolejne
osoby na wskazane przez nie lub ich przyszłego pracodawcę szkolenia oraz zorganizować
szkolenie grupowe „Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej”.
W ramach przyznanych środków uruchomione zostały następujące rezerwy:
 Rezerwa Ministra „Bezrobotni do 30 roku życia”
 Rezerwa Ministra „Bezrobotni powyżej 50 roku życia”
 Rezerwa Ministra „Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy I”
 Rezerwa Ministra „Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy II”
 Rezerwa Ministra „Młodzi aktywni minus 30”
Ponieważ zbliża się koniec roku tutejszy urząd od listopada rozpoczął przeprowadzenie
wśród osób bezrobotnych, pracowników urzędu oraz naszych lokalnych partnerów na rynku
pracy badanie potrzeb szkoleniowych, które ma nam pomóc w przygotowaniu w roku 2013
planu szkoleń, który będzie jak najlepiej odpowiadał potrzebom rynku pracy.

Opracowanie: Aleksandra Prudło - Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.
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