MONITORING SZKOLEŃ
OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY
ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT i POWYŻEJ
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

I półrocze 2022

SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, 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.

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
➢ osoba bezrobotna,
➢ osoba poszukująca pracy:
•

będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,

•

pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,

•

otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

•

uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,

•

będąca żołnierzem rezerwy,

•

pobierająca rentę szkoleniową,

•

pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,

•

będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,

•

będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy
ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

➢ pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

SZKOLENIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W pierwszym półroczu 2022 roku w województwie zachodniopomorskim 1 293 osoby ukończyły szkolenie.
Udział w wybranych kategoriach:
➢ osoby bezrobotne - 98,5%
➢ osoby w wieku 30-44 lata - 44,9%
➢ najchętniej wybierany obszar szkolenia:
Zarządzanie i administrowanie - 37,6%
oraz Usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy - 25,1%

STRUKTURA WIEKOWA OSÓB KOŃCZĄCYCH SZKOLENIE
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
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Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy
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PREFEROWANE OBSZARY SZKOLEŃ
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
Rachunkowość, księgowość,
bankowość, ubezpieczenia,
analiza inwestycyjna
4,6%
Technika i handel artykułami
technicznymi, w tym: mechanika,
metalurgia, energetyka, elektryka,
elektronika, telekomunikacja,
miernictwo, naprawa i
konserwacja pojazdów
6,0%

Pozostałe obszary
11,2%

Zarządzanie i administrowanie
37,6%

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
6,8%

Języki obce (szczególnie nauka
języka polskiego dla osób z Ukrainy)
8,7%

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy

Uslugi transportowe, w tym:
kursy prawa jazdy
25,1%

PREFEROWANE OBSZARY SZKOLEŃ
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
➢ Wśród osób, które ukończyły szkolenie dominowały dwa obszary tematyczne:
Zarządzanie i administrowanie – głównie kurs ABC przedsiębiorczości (37,6%);
Usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy (25,1%);
➢ na szkolenie z Języków obcych (szczególnie nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy) zdecydowało się 8,7% przeszkolonych;
➢ szkolenia z zakresu Usług fryzjerskich, kosmetycznych stanowiły 6,8%;
➢ na szkolenie z obszaru Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika,

telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów (szczególnie kurs spawania) zdecydowało się 6,0% przeszkolonych;
➢ obszar Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna cieszył się popularnością wśród 4,6% kursantów.

Pozostałe obszary stanowiły 11,2% wszystkich szkoleń.

