Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków
o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (V)”,
Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
(t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 667).

II.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Od 22.02.2021 r.– do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu
na rok 2021
30

30

(w godzinach: 7 – 15 ).
Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

III.

WYMAGANE DOKUMENTY:
„Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne”

IV.

MIEJSCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu (pokój nr 10) lub stanowisko
zamiejscowe w Nowem (dla osób bezrobotnych z gmin: Warlubie i Nowe).

V.

KRYTERIA DOBORU OSÓB BEZROBOTNYCH:
Na szkolenie może być skierowana osoba bezrobotna, która spełnia łącznie następujące
warunki:
1. jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu,
2. w indywidualnym planie działania osoby bezrobotnej, szkolenie zostało określone jako
planowana forma wsparcia,
3. jest w wieku 18-29 lat,
4. mieści się w kategorii definicji młodzieży NEET tj. spełnia łącznie trzy następujące
warunki:
a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
c) nie szkoli się (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, nie brała udziału w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni ).

VI

KRYTERIA DOBORU SZKOLENIA:
1. Szkolenia zawodowe realizowane w projekcie muszą odpowiadać bieżącym potrzebom
rynku pracy wynikającym z aktualnych dokumentów: Barometr zawodów 2020 r. zawody wskazane jako deficytowe w powiecie świeckim lub województwie kujawsko pomorskim.
2. W

ramach

projektu

„Aktywizacja

osób

młodych

pozostających

bez

pracy

w powiecie świeckim (V)” Poddziałanie 1.1.1, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego mogą zostać sfinansowane szkolenia umożliwiające uzyskanie
kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np.
certyfikatem).
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie
zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną
do certyfikowania np.:

NAZWA KWALIFIKACJI

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA

Kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Kwalifikacje rzemieślnicze

Izby rzemieślnicze (Egzaminy przeprowadzają
komisje egzaminacyjne przy izbach
rzemieślniczych)

Kwalifikacje w zakresie umiejętności komputerowych
(zgodne z ramą kompetencji informatycznych i
informacyjnych (Digital Competence Framework),
DIGCOMP (np. ECDL)

Polskie Towarzystwo Informatyczne (Egzaminy
przeprowadzają Centra Egzaminacyjne
akredytowane przez PTI)

Licencje lotnicze

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Kwalifikacje w sektorze bankowym i finansowym

Warszawski Instytut Bankowości

Uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Specjalizacje lekarskie

Centrum Egzaminów Medycznych

Dyplomowany księgowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Egzaminy
przeprowadzają Oddziały Okręgowe
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce)

Trener Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarządowych

Prawo jazdy (wszystkie kategorie)

Starosta powiatu/Prezydent miasta (Egzaminy
przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego)

Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych

Urząd Dozoru Technicznego
Transportowy Dozór Techniczny

Instalator mikro- i małych instalacji OZE

Urząd Dozoru Technicznego

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych

Urząd Regulacji Energetyki

Spawacz

Instytut Spawalnictwa
Urząd Dozoru Technicznego,
Polski Rejestr Statków

Rzecznik patentowy

Samorząd Rzeczników Patentowych

Adwokat

Samorząd Adwokacki

Marynarz

Urząd Morski

Inspektor dozoru jądrowego

Państwowa Agencja Atomistyki

Biegły rewident

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Logistyk

Operator wózka widłowego
Agent ubezpieczeń

Krajowa Organizacja Certyfikującą Europejskiego
Towarzystwa Logistycznego (Egzaminy
przeprowadza Instytut Logistyki i Magazynowania)
Urząd Dozoru Technicznego lub
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego
Komisja Nadzoru Finansowego (Egzaminy
przeprowadza Zakład Ubezpieczeń)

Uprawnienie tankowania gazu LPG na stacjach
paliw

Transportowy Dozór Techniczny

Tłumacz przysięgły

Minister Sprawiedliwości (Egzaminy przeprowadza
Państwowa Komisja Egzaminacyjna)

Barman

Stowarzyszenie Polskich Barmanów

Operator żurawi wieżowych

Urząd Dozoru Technicznego

Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty
ruchome przejezdne

Urząd Dozoru Technicznego

Uprawnienie do wykonywania zawodu Siostry PCK

Polski Czerwony Krzyż

Elektryk

Urzędu Regulacji Energetyki

Palacz kotłów CO

Urzędu Regulacji Energetyki

Wykazane powyżej instytucje certyfikujące stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako
zamkniętej listy.

VI.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Osobie w okresie odbywania szkolenia przysługuje:
a)

wypłata stypendium szkoleniowego w wysokości 120 % zasiłku (1440,00 zł) pod
warunkiem, że liczba godzin wynosi co najmniej 150 h miesięcznie. W przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium zostanie
ustalona proporcjonalnie.

b) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
i z powrotem w przypadku organizacji szkolenia w innej miejscowości niż miejsce
zamieszkania. Zwrot kosztów przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony
wniosek (zgodnie z regulaminem).
c) finansowanie kosztów badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału we wnioskowanym szkoleniu.

2.

W

sytuacji

organizacji

szkolenia

poza

miejscem

zamieszkania

osoba

bezrobotna/poszukująca pracy skierowana na szkolenie może zostać zakwaterowana
w miejscu odbywania szkolenia.
3. Urząd dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie zgodnie z § 69 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. roku w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. 2014 r. poz. 667).
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195 a
pokój 110, tel.: 52 33-32-277;
lub na stronie: http://swiecie.praca.gov.pl
Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany warunków naboru na każdym etapie jego trwania.

Zapraszamy do współpracy
(-)
Karolina Kasica
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

