ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU
PRACY A ZADANIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY.
Program szkolenia:
1. Uzasadnienie wprowadzonych zmian ustawowych.
 Uzasadnienie wprowadzonych zmian ustawowych;
 Obszary zmian ustawowych;
 Nowe zadania pup w świetle wprowadzonych zmian ustawowych;
 Wymagania w zakresie osiągania wskaźników efektywności.
2. Instrumenty rynku pracy oraz programy aktywizacyjne kierowane do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców.
 Instrumenty rynku pracy skierowane do osób młodych – do 30 roku życia;
 Wspieranie osób powracających na rynek pracy po sprawowaniu opieki nad dzieckiem
lub osobą zależną;
 Instrumenty rynku pracy wspierające zatrudnienie osób bezrobotnych po 50 roku
życia;
 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jego przeznaczenie i zasady wydatkowania;
 Pożyczki na utworzenie nowego miejsca pracy;
 Zlecanie usług aktywizacyjnych;
 Program Aktywizacji i Integracji (PAI);
 Programy regionalne.
3. Prawne aspekty działania Powiatowej Rady Rynku Pracy na lokalnym
rynku pracy.
 Powiatowa Rada Rynku Pracy w ujęciu nowych aktów prawnych:
• zadania i kompetencje powiatowej rady zatrudnienia w aspekcie znowelizowanej
ustawy;
• zasady i okres funkcjonowania PRRP w świetle zmian ustawowych i wytycznych
MPiPS;
• członkowie PRRP;
• zadania i kompetencje PRRP;
• zasady powoływania i odwoływania członków PRRP;
• kadencja PRRP;
• prawa i obowiązki PRRP.
4. Rola Powiatowej Rad Rynku Pracy jako organu opiniodawczo-doradczego
Starosty.
 Zadania PRRP, jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty:
• Wydawanie opinii w sprawie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;
• Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia;
• Wydawanie opinii w sprawach programów specjalnych i projektów promujących
zatrudnienie;

• Wydawanie opinii w sprawach umorzenia i rozkładanie na raty nienależnie pobranych
świadczeń.
5. Powiatowa Rada Rynku Pracy, a rozwiązywanie lokalnych problemów rynku
pracy.
 Źródła informacji o rynku pracy;
 Problemy związane z bezrobociem i możliwości ich rozwiązywania;
 Rola PRRP w rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy i kształtowaniu
lokalnej polityki społecznej;
 Wykorzystywanie środków FP i UE do rozwiązywania problemów lokalnego rynku
pracy;
 Partnerstwo lokalne na rzecz wspierania rynku pracy.
6. Zakończenie szkolenia.
 Podsumowanie szkolenia;
 Dyskusja;
 Wymiana doświadczeń;
 Pytania i odpowiedzi;
 Zakończenie szkolenia.

