KOMUNIKAT NR 7/2021
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE
OGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIA GRUPOWE:
(ZAPISY OD DNIA 01.02.2021 r.)
SPAWANIE METODĄ MAG (135) BLACH I RUR ZE STALI
FERRYTYCZNYCH SPOINAMI PACHWINOWYMI
Przewidywany termin realizacji w/w szkolenia – luty/marzec 2021 r. (120 godz.)
Wymagania:
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w tut. Urzędzie Pracy, którym wsparcie szkoleniowe
określono w Indywidualnym Planie Działania
stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI WSZYSTKIE KLASA III
Przewidywany termin realizacji w/w szkolenia – marzec/kwiecień 2021 r. (134 godz.)
Wymagania:
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w tut. Urzędzie Pracy, którym wsparcie szkoleniowe
określono w Indywidualnym Planie Działania
stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu

Ponadto przypominamy o zapisach na szkolenie:
PRAWO JAZDY KATEGORII C
Przewidywany termin realizacji w/w szkolenia – luty/marzec 2021 r. (50 godz.)
Wymagania:
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w tut. Urzędzie Pracy, którym wsparcie szkoleniowe
określono w Indywidualnym Planie Działania
stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu
osoby, które ukończyły 21 lat ( kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat)
Osoby bezrobotne kwalifikujące się do udziału w powyższych szkoleniach będą skierowane m. in.
w ramach jednego z niżej wymienionych projektów:
• „Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego (IV)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, tj.
osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie jako
bezrobotne (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należące do poniższych grup:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy),

osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie,
czyli osoby nie posiadające wykształcenia lub posiadające wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, zawodowe lub średnie),
osoby nienależące do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku
30-49 lat), przy czym ich udział nie przekracza 20% ogólnej liczby osób wspartych
w projekcie,
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci.
• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj.
Osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP
jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.
osoby z kategorii NEET.
Dobór grupy szkoleniowej spośród zgłoszonych osób odbędzie się na podstawie „Kryteriów
kwalifikowania kandydatów na szkolenia grupowe i zasad organizacji grupowych szkoleń dla osób
uprawnionych”, które stanowią Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora PUP
w Kościerzynie z dnia 9 stycznia 2018 r.

Ponadto informujemy, iż zwraca się szczególną uwagę na aktywizację osób długotrwale
bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych w ramach RPO (IV).
Zapisy do dnia osiągnięcia trzykrotności grupy docelowej na dane szkolenia.
Na powyższe szkolenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu.

Rozpoczęcie i realizacja szkolenia uwarunkowane będzie od aktualnej sytuacji
w kraju w związku z COVID-19.
Zgłoszenia na szkolenie grupowe dostępne są na stronie internetowej
http://koscierzyna.praca.gov.pl.w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących
pracy→ ABC bezrobotnego i poszukującego pracy → Dokumenty do pobrania
→ Szkolenia grupowe oraz w siedzibie Urzędu na parterze.
Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie pod numerem tel.
58 680-20-66/65.
Wnioski należy składać poprzez złożenie dokumentów do urny na parterze
Urzędu Pracy w Kościerzynie lub pocztą tradycyjną lub e-mailem.
Kościerzyna, 29.01.2021 r.

Mirosław Ginter
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

