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PRZESZKOLIMY.PL ZAPRASZA NA SZKOLENIE E-LEARNINGOWE: 
  

 

„Przygotowywanie, realizacja i modyfikacja IPD.” 

 
CELE SZKOLENIA: 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawidłowym stosowaniem indywidualnego planu działania 
(IPD). Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zmian w zakresie przygotowania IPD, jego realizacji oraz 
modyfikacji. 
 
ADRESACI:  Pracownicy PSZ – pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, 
pełniący funkcję doradcy klienta indywidualnego. 
 
PROGRAM SZKOLENIA  
 
1. Omówienie  zmian w ustawie w zakresie: 

 uchylenia przepisów dotyczących profilowania pomocy w kontekście ich wpływu na pracę doradcy z 
klientem indywidualnym, 

 zmian w realizacji IPD, możliwości zastosowania usług i instrumentów dla zarejestrowanych klientów, 

 realizacji instrumentów przeznaczonych wyłącznie dla osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy 
społecznej. 

 
2. Zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji efektywnego IPD jako formy aktywizacji klientów: 

 podstawy prawne regulujące sporządzenie IPD (zmiany w art. 34a ustawy), 

 identyfikacja potencjału zawodowego klienta, jego potrzeb i oczekiwań oraz barier utrudniających podję-
cie zatrudnienia, 

 określenie z klientem możliwości i terminów realizacji konkretnych działań w celu poprawy jego sytuacji 
zawodowej  oraz szans zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy, 

 dobór adekwatnych do problemu zawodowego klienta usług, instrumentów i innych formy pomocy okre-
ślonych w ustawie możliwych do zastosowaniu przez urząd pracy, 

 ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez klienta, zasady kontroli przez doradcę wykonania dzia-
łań, 

 analiza i monitorowanie IPD – wyznaczanie terminów i form kontaktu z doradcą klienta, ustalenie potrze-
by i możliwości wyznaczenia dodatkowych działań stosownych do zmieniającej się sytuacji klienta w celu 
doprowadzenia do zatrudnienia. określenie warunków przerwania i zakończenia  IPD 

 modyfikacja IPD po zmianach ustawowych 

 konsekwencje ustawowe w sytuacji nie podjęcia bądź przerwania IPD 

 zalecenia  pokontrolne dotyczące przygotowania, realizacji i zakończenia IPD. 
   
3. Właściwe dokumentowanie działań realizowanych w IPD, odpowiednie zapisy w IPD w SI SYRIUSZ 

 innowacyjne podejście do tworzenia i uelastycznienia IPD 

 przykładowe zwroty stosowane w IPD. 
  

 

 

Proponujemy do wyboru dwie opcje cenowe: 
 

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

 350 zł / osoba – cena zawiera powyższe elementy + dodatkowo wysyłkę do urzędu wersji 
papierowej udostępnionych materiałów szkoleniowych, teczkę, notatnik, długopis. 

 

 
 

Szczegółowe informacje w tym tematyka szkoleń dostępna na naszej stronie 
www.przeszkolimy.pl , pod nr tel. 510-705-905 lub mailowo: biuro@przeszkolimy.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo. 
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