Ze środków Funduszu Pracy mogą być równieŜ finansowane
koszty szkolenia osób poszukujących pracy, które:

Szkolenia organizowane przez
Powiatowe Urzędy Pracy

są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku
słuŜbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
są zatrudnione u przedsiębiorcy, wobec którego ogłoszono
upadłość, lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem
likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie
górniczym lub górniczy zasiłek socjalny – określony
w odrębnych przepisach,
uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub
indywidualnym programie integracji, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej,
są Ŝołnierzami rezerwy,
pobierają rentę szkoleniową,
pobierają
świadczenie
szkoleniowe
przysługujące
po
rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego na czas
udziału w szkoleniach lecz nie dłuŜej niŜ 6 miesięcy,
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników jako domownicy lub małŜonkowie rolników, jeŜeli
zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Korzyści dla bezrobotnego:
podniesienie, lub zdobycie nowych kwalifikacji,
wzrost efektywności w przyszłej pracy,
zwiększenie szans na rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi

Szkolenia
Powiatowe urzędy pracy organizują i finansują szkolenia
bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych
i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub
utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
w szczególności w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas
wykonywanym zawodzie,
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia odbywają się w formie kursów realizowanych według
planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niŜ 30 godzin
zegarowych w tygodniu i mogą trwać nie dłuŜej niŜ 6 miesięcy,
a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym
zawodzie - nie dłuŜej niŜ 12 miesięcy. W przypadku osoby nie
posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie moŜe trwać do 12
miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia
w danym zawodzie – nie dłuŜej niŜ 24 miesiące.

Osobom bezrobotnym w okresie szkolenia przysługuje
stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120%
zasiłku, pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenia wynosi nie
mniej niŜ 150 godzin miesięcznie.

Szkolenia organizowane są w dwóch formach:
Szkolenia indywidualne - osoba ubiegająca się
o skierowanie na szkolenie indywidualne składa wniosek
wraz z dokumentem stanowiącym uprawdopodobnienie
uzyskania odpowiedniej pracy po jego ukończeniu, lub
planuje podjęcie działalności gospodarczej. Koszt szkolenia
finansowany ze środków Funduszu Pracy nie moŜe
przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie
na szkolenie indywidualne jest moŜliwe nie częście,j niŜ
jeden raz w roku kalendarzowym.
Szkolenia grupowe - organizowane są na podstawie planu
szkoleń
powiatowego
urzędu
pracy.
Warunkiem
zakwalifikowania
się
jest
spełnianie
wcześniej
wspomnianych kryteriów dotyczących uprawnienia do
szkolenia oraz posiadanie predyspozycji niezbędnych do
wykonywania danego zawodu, określonych przez doradcę
zawodowego.

Dodatkowe moŜliwości dla osób bezrobotnych:
Na wniosek bezrobotnego mogą zostać sfinansowane do
wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów
umoŜliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych
oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania
danego zawodu.

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się poŜyczkę na
sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umoŜliwienia podjęcia
lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
PoŜyczka moŜe być udzielona do wysokości 400% przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy
poŜyczki.

