SZKOLENIE E-LEARNINGOWE nr 6
NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH, INSTRUMENTÓW
I USŁUG RYNKU PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO, SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:
„PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH – DOFINANSOWANIE
DO WYNAGRODZENIA, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS, BONY STAŻOWE,
ZATRUDNIENIOWE, PSU, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE . WARSZTAT
SKUTECZNYCH METOD NAWIĄZYWANIA I UTRZYMANIA KONTAKTÓW
Z PRACODAWCĄ, WSPÓŁPRACA W CAZ”
SZKOLENIE DOTYCZY: - nowości w instrumentach i usługach rynku pracy w aspekcie ustawy o promocji (…),
współpracy z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych w oparciu min o nowości w rozliczeniu refundacji
wynagrodzenia i składek ZUS oraz udzielanie dofinansowań do wynagrodzenia, bonów
stażowych
i zatrudnieniowych. Ponadto organizacji nowych form aktywizacji m.in. grant na stworzenie stanowiska pracy,
świadczenie aktywizacyjne, dofinansowanie, wsparcia instytucjonalnego oraz reagowania na potrzeby rynku pracy
i pracodawców.
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Przegląd instrumentów w aktywizacji bezrobotnych
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców ,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych
Bon stażowy; Bon zatrudnieniowy; Zawieranie umów z pracodawcami na realizację bonów
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowe instrumenty aktywizacji, priorytety, umowy, pomoc de minimis
Formy aktywizacji/wsparcia osób niepełnosprawnych dostępne w PUP ,
Dobór odpowiednich form pomoc świadczonej przez urząd pracy do potrzeb klientów
Wnioskowanie, monitorowane i rozliczanie. Udzielanie pomocy publicznej.
Okres trwania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz określenie dopuszczalnej wysokość refundacji,
Wnioski o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych –analiza poszczególnych elementów oraz
wykaz odpowiednich załączników,
Wnioski o refundację wypłaconych świadczeń bezrobotnym odbywającym prace społecznie użyteczne –
niezbędne dokumenty, zasady rozliczania
Prawidłowy przepływ informacji między doradcą klienta a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi
komórkami jako gwarancja skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
Współpraca z pracodawcami, zasady nawiązania i utrzymania kontaktu,
Rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku pracy – potrzeby pracodawców,
Źródła informacji o pracodawcach, sposoby pozyskiwania pracodawców,
etapy współpracy z pracodawcami,
formy aktywizacji poprzez nowe instrumenty dla osób niepełnosprawnych

Proponujemy do wyboru dwie opcje cenowe:
➢

300 zł / osoba – cena zawiera: dostęp do materiałów on-line, możliwość konsultacji z trenerem,
przeprowadzenie testu, obsługę administracyjną szkolenia, zaświadczenie.

➢

390 zł / osoba – cena zawiera dostęp do materiałów on-line, tym wykłady on- Line, możliwość
konsultacji z trenerem, przeprowadzenie testu, obsługę administracyjną szkolenia, zaświadczenie.
Wypełniony i podpisany formularz (skan) proszę przesłać na adres:
biuro@i-consulting.com.pl lub faxem pod nr: (32) 771 61 13 wew. 13
kontakt telefoniczny: (32) 771 61 13 do 14 lub 506 141 045

