Informacja na temat działalności
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość - 2019 r.

1. Realizacja poradnictwa zawodowego
2. Działalność koordynacyjna i metodyczno - szkoleniowa
3. Prowadzenie rejestrów agencji zatrudnienia i instytucji
szkoleniowych

.

1. Realizacja poradnictwa zawodowego
•
•
•
•

indywidualne poradnictwo zawodowe – 1377 osób
indywidualna informacja zawodowa - 7104 informacji
grupowe poradnictwo zawodowe – 1166 osób
informacyjne zajęcia grupowe – 2413 osób

1. Współpraca z partnerami
• instytucje rynku pracy, edukacji i szkoły wyższe
• ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie,
centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, centra zdrowia
psychicznego
• Areszt Śledczy w Lublinie i Zakład Karny w Białej
Podlaskiej, Chełmie i Zamościu
• Departament Zarządzania RPO oraz Główny Punkt
Informacyjny
Funduszy
Europejskich
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
• partnerstwa lokalne na rzecz mobilności zawodowej na
lokalnym rynku pracy w Filiach WUP

1. Ogólnopolski Tydzień Kariery

21-25 października 2019 r - XI Ogólnopolski Tydzień
Kariery : „Pasja, profesja, powołanie”.
• warsztaty wiedzy o rynku pracy
• poradnictwo grupowe w zakresie kreatywności,
planowania kariery zawodowej, metod poszukiwania
pracy i podejmowania działalności gospodarczej
• prezentacje różnych zawodów: służb mundurowych,
związanych z medycyną , lotnictwem i informatyką
• strefa badań zainteresowań zawodowych
• konsultacje indywidualne i obsługa stoisk informacyjnych

1. Zbieranie, aktualizowanie
i upowszechnianie informacji zawodowych
• wykaz projektów szkoleniowych finansowanych ze środków UE
i dotacji do działalności gospodarczej
• oferta szkolnictwa zawodowego i kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
• wirtualna przestrzeń Zasobów Informacji Zawodowych
• poradnik pt. „7 dni poszukiwania pracy" dla bezrobotnych
i poszukujących pracy, opracowanie „Bądź sobie szefem. Poradnik
dla osób podejmujących działalność gospodarczą”, ulotki
informacyjne dotyczące poszukiwania pracy,
• rozdział „Poznać siebie” w „Edukacyjno-zawodowym Niezbędniku
dla rodziców i uczniów szkół podstawowych
• artykuły promujące poradnictwo zawodowe do Biuletynu WUP
w Lublinie

2. Działalność koordynacyjna

i metodyczno- szkoleniowa
• szkolenie
„Doradztwo
zawodowe
dla
osób
z niepełnosprawnością” dla doradców zawodowych
PSZ
• spotkania koordynacyjno-szkoleniowe dla doradców
zawodowych z Filii WUP w Białej Podlaskiej, Chełmie
i Zamościu
• warsztaty dla nauczycieli doradców zawodowych
• opieka nad praktykantami
• opiniowanie wniosków do ZSK i opracowanie materiałów
o nowych kierunkach kształcenia na WRRP

Monter konstrukcji budowlanych
Istotne zapotrzebowanie
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
• Branżowa Szkoła I Stopnia

Kwalifikacje

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Możliwości
kształcenia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu
Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I Stopnia w Zamościu

Monter konstrukcji budowlanych
Dane statystyczne pod względem poziomu bezrobocia
w w/w zawodzie w województwie lubelskim
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3. Rejestr Agencji Zatrudnienia
Na koniec września 2019 r. w woj. lubelskim funkcjonowały
302 agencje (13%, tj. 40 prowadzonych przez obywateli
Ukrainy).
• 155 agencji zatrudnienia z 1 certyfikatem na usługi:
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i doradztwo
personalne
• 39 z 1 certyfikatem na pracę tymczasową
• 108 na wszystkie usługi
• zarejestrowano 70 nowych agencji, wyrejestrowano 55,
przeprowadzono 35 postępowań administracyjnych i 12
kontroli.
W 2018 r. dzięki agencjom z Lubelszczyzny zatrudnienie
podjęły 24.654 osoby, w tym 9.049 cudzoziemców.

3. Rejestr Instytucji Szkoleniowych

•
•
•
•
•

W
dniu
30
września
br.
w
woj.
lubelskim
do RIS było wpisanych 701 instytucji szkoleniowych:
wnioski aktualizacyjne przekazało 620 instytucji
szkoleniowych
z powodu niepowiadomienia o kontynuowaniu działalności
wykreślono 70 instytucji
wpis uzyskały 116 instytucje szkoleniowe, 6 instytucji
wykreślono na ich wniosek
„Instytucje szkoleniowe i ich oferta - raport za 2018 rok”,
„Jak hobby zmienić w zawód ?” - artykuł do biuletynu WUP

Dziękuję za uwagę

