Działalność szkoleniowa PUP Zawiercie w 2011 roku
W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu skierował na
szkolenia łącznie 221 osób bezrobotnych.
Ograniczone środki finansowe pozwoliły nam na przygotowanie tylko
kilku propozycji szkoleń grupowych. W planie szkoleń pojawiły się następujące
kierunki:

Szkolenia grupowe 2011r.
Nazwa Szkolenia

Miesiąc realizacji

Liczba osób

"Pracownik obsługi hotelowej"

czerwiec‐lipiec

8 os.

"Opiekun medyczny osób chorych,
starszych i niepełnosprawnych"

lipiec‐sierpień

10 os.

"Obsługa kasy fiskalnej oraz
zasady GHP/GMP oraz system
HACCP"

sierpień

15 os.

"Przedsiębiorczość‐prowadzenie
własnej firmy"

wrzesień

15 os.

"Obsługa wózka jezdniowego z
wymianą butli gazowej"

październik‐listopad

10 os.

"Operator ładowarki
jednonaczyniowej do 2,5 m³ klasy
III"

październik‐listopad

7 os.

W związku ze specyfiką oferowanych szkoleń wśród chętnych do
zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji znaleźli się tak panowie, jak i panie. W
ogólnym rozrachunku na w/w szkolenia skierowano 42 panie oraz 33 panów.
Ponadto osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy zainteresowane
pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy korzystać mogły z zajęć
prowadzonych w ramach Klubu Pracy.
Oprócz szkoleń grupowych Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2011
roku skierował 156 osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne. Każda osoba

kierowana na tego typu szkolenia musiała wykazać celowość takiego
skierowania, tj:
¾ wskazać konkretnego pracodawcę, u którego znajdzie zatrudnienie po
ukończeniu szkolenia (przez złożenie oświadczenia o zamiarze
zatrudnienia),
¾ złożyć oświadczenie o zamiarze założenia własnej firmy,
¾ złożyć podanie z konkretnym uzasadnieniem celowości skierowania na
szkolenie (przez np. wskazanie pracodawców, u których złożono
dokumenty aplikacyjne).
Wśród najczęściej pojawiających się szkoleń znalazły się takie kierunki jak:
¾ Prawo jazdy kategorii C, C-E,
¾ Kwalifikacja przyspieszona dla kierowców wykonujących transport
drogowy w zakresie przewozu rzeczy lub osób,
¾ Spawacz MAG, TIG,
¾ Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej,
¾ Operatorzy koparki, koparko -ładowarki.
Obok tych najbardziej popularnych kierunków pojawiły także szkolenia o
rzadziej wybieranej tematyce, takie jak:
¾ Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, w
trakcie którego kursant zapoznał się z takimi zagadnieniami jak:
psychologiczne aspekty działań ratowniczych, taktyka działań gaśniczych
oraz ratowniczych, bezpieczeństwo budynków oraz zgłębił organizacjo –
prawne podstawy służby w straży pożarnej,
¾ Podstawowy kurs bezpieczeństwa VCA/SCC - podczas szkolenia kursant
zapoznał się z prawem warunków pracy, wymaganiami dot. miejsca
pracy, zasadami obowiązującymi podczas pracy w pomieszczeniach
zamkniętych oraz w pracy na wysokości,
¾ Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - szkolenie to pozwoliło osobie
kierowanej na zapoznanie się z elementami psychologii, organizacją
pracy pielęgniarek, prawem i etyką obowiązującą w tego typu pracy,
priorytetami jakimi powinno się kierować w opiece paliatywnej oraz
wieloma innymi zagadnieniami związanymi z opieką nad osobami
cierpiącymi,

¾ Lean Manufacturing –szkolenie to składało się z cyklu warsztatów
pozwalających zapoznać się z tematyką poruszania się w środowisku
Lean,
¾ Kurs gospodarza terenów zielonych, którego program zakładał
zapoznanie się z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zapoznanie z geodezyjnymi zasadami inwentaryzacji
zieleni, przegląd chorób drzew i krzewów oraz wiele innych zagadnień
związanych z pracą gospodarza terenów zielonych,
¾ Kurs groomingu, który pozwolił uczestniczce szkolenia na zapoznanie się
z zasadami strzyżenia i pielęgnacji psów.
Jak widać mimo ograniczonych środków, którymi urząd dysponował w
2011 roku udało nam się pomóc wielu osobom bezrobotnym w zdobyciu
nowych kwalifikacji oraz w podjęciu zatrudnienia czy też w założeniu własnej
działalności gospodarczej.
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