PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. LISTOPAD - 2020r.
TERMINY
SZKOLEŃ

TEMATY SZKOLEŃ

MIEJSCE
SZKOLENIA

Efektywna aktywizacja klienta, IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia,
dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+,
niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców – zasady,
zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP
i UW, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - nowe wyjaśnienia
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
zawodowych i realizacji IPD 2020 –warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia.
Zmiany w prawie pracy 2020, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji
04. – 06.11.
Hotel „Dafne”,
publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady,
2020r.
ul. Jagiellońska
wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
30, 34 - 500
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w dobie
Zakopane
zwalczania skutków epidemii
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP,
z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych (UW, NIK,
WUP, służby skarbowe) i ich efektywność
Współpraca z pracodawcą – w dobie zwalczania skutków epidemii, skuteczność
w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka
pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także
promocja aktywnych form pomocy
Dział rejestracji i ewidencji bezrobotnych - rozporządzenie MRP i PS
w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia, rejestracja elektroniczna,
postępowania administracyjne
Zarządzanie zespołem pracowniczym w dobie zwalczania skutków pandemii
na lokalnym rynku pracy oraz ocena efektywności i jakości pracy –
analiza porównawcza, zastosowanie w PUP
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych. Ewidencja należności
Funduszu Pracy w księgach rachunkowych PUP oraz windykacji nienależnie
pobranych świadczeń z Funduszu Pracy
16.-20.11.
2020r.
Zmiany w prawie pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
orzeczenia, interpretacje
Polityka kadrowa w UP – zmiany KP i KC, ocena pracownicza, wynagrodzenia,
jakość i efektywność pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji,
polityka szkoleniowa
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w związku
z nowymi zadaniami w zwalczaniu skutków pandemii
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP
z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych (UW, NIK,
WUP, służby skarbowe) i ich efektywność
Efektywna aktywizacja klienta, IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia,
dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+,
niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Realizacja umów stażowych w UP – przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy,
16.– 18.11. bony, PO WER, FP, PFRON, RPO, metodologia efektywności i jakość staży
2020r.
Dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób
niepełnosprawnych – art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty
uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de
minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
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PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. LISTOPAD - 2020r.
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce –
zasady, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP
i UW, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - nowe wyjaśnienia
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
zawodowych i realizacji IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia
Praktyczne metody poprawy efektywności i realizacji ofert pracy w UP –
profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na
rynku pracy w Polsce
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne
narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego
i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego
z zagranicy na rynek pracy
Ochrona danych osobowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, RODO
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób
biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości
i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager,
sesje inspiracji, bilanse kompetencji, KZZ
Marketing usług i instrumentów realizowanych przez PUP w dobie zwalczania
skutków wywołanych pandemią na lokalnym rynku pracy
Efektywność w realizacji ofert pracy w UP – profesjonalizacja działań
w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce –
Hotel
obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
„Gołębiewski”,
18.–20.11. Współpraca z pracodawcą – w dobie zwalczania skutków pandemii na rynku ul. Pałacowa 7,
15-064
2020r.
pracy, skuteczność w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy,
Białystok
problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich,
a także promocja aktywnych form pomocy
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach realizacji umów cywilno –
prawnych z uwzględnieniem zmian w 2020r i windykacja roszczeń
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy
oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Kontrole zewnętrzne wykonywane przez UP - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki

Realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – ocena podmiotu,
dobór, rozliczanie umów, efektywność i kontrola racjonalności
wydatkowanych środków
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce –
zasady, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP
i UW, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - nowe wyjaśnienia
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
zawodowych i realizacji IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
Hotel „Polonia”
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia.
ul. Basztowa 25,
23. – 27.11.
Zmiany w prawie pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej 31-156 Kraków
2020r.
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
orzeczenia, interpretacje
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w związku
z nowymi zadaniami związanymi z zwalczaniem skutków pandemii
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP
z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych (UW, NIK,
WUP, służby skarbowe) i ich efektywność
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PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. LISTOPAD - 2020r.
Współpraca z pracodawcą – w dobie zwalczania skutków pandemii na rynku
pracy, skuteczność w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy,
problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich,
a także promocja aktywnych form pomocy
Efektywna aktywizacja klienta, IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia,
dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+,
niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Realizacja umów stażowych w UP – przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy,
bony, PO WER, FP, PFRON, RPO, metodologia efektywności i jakość staży
Dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób
niepełnosprawnych – art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty
uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc
de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju
23.-25.11.
zawodowego w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy
2020r.
i najnowsze wytyczne
Praktyczne metody poprawy efektywności i realizacji ofert pracy w UP –
profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na
rynku pracy w Polsce
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne
narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego
i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego
z zagranicy na rynek pracy
Ochrona danych osobowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, RODO
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób
biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości
i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager,
sesje inspiracji, bilanse kompetencji, KZZ
Marketing usług i instrumentów realizowanych przez PUP w dobie zwalczania
skutków wywołanych pandemią na lokalnym rynku pracy
25.-27.11.
Efektywność w realizacji ofert pracy w UP – profesjonalizacja działań
2020r.
w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce –
obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach realizacji umów cywilno –
prawnych z uwzględnieniem zmian w 2020r i windykacja roszczeń
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy
oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Kontrole zewnętrzne wykonywane przez UP - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki
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