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Nazwa kursu* 
 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 
 – OPRACOWANIE, REALIZACJA, MODYFIKACJA, WARUNKI ZAKOŃCZENIA  

I MONITORING - PRAKTYCZNE WARSZTATY  

Adresaci  
szkolenia 

Pośrednicy pracy, Doradcy zawodowi, Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, osoby pełniące 
funkcję doradcy klienta indywidualnego. 

Cel szkolenia Podniesienie poziomu kompetencji uczestników w zakresie opracowania, realizacji i 
modyfikacji IPD, metod trafnej diagnozy oczekiwań i możliwości klienta oraz aktywizacji 
zawodowej.  

Tematyka 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych przepisów:  

 instrumenty i usługi rynku pracy możliwe w zastosowaniu w ramach pomocy określonej w 
ustawie, 

 przykłady działań zaplanowanych w IPD zgodnie z ustalonymi deficytami bezrobotnego z 
udziałem indywidualnego poradnictwa zawodowego, 

 zasady planowania i dokumentowania IPD w SI Syriusz. 
2. Analiza sytuacji zawodowej klienta pod względem możliwości wykorzystania jego 

potencjału na rynku pracy oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia:  

 analiza potencjału zawodowego bezrobotnego, uwarunkowań zdrowotnychi społecznych,  

 ustalenie problemu zawodowego i innych deficytów,  

 ustalenie kierunków rozwoju zawodowego.  
3. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania: 

 ustalenie celu i warunków zakończenia IPD, 

 ustalenie działań możliwych do realizacji przez urząd oraz do samodzielnej realizacji przez 
klienta i sposobów ich weryfikowania, 

 ustalenie terminów realizacji poszczególnych działań,  

 określenie form, planowanej liczby i terminów kontaktów z doradcą klienta lub innym 
pracownikiem urzędu pracy, ustalenie terminu zakończenia IPD.  

4. Pomoc, kontrola i ewaluacja IPD: 

 sposoby monitorowania postępów w realizacji działań zaplanowanych w IPD, 

 modyfikacja IPD stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego w celu skutecznego 
doprowadzenia do zatrudnienia. 

5. Zakończenie i analiza IPD:  

 podsumowanie przebiegu i realizacji działań objętych planem, 

 ustalenie przyczyn ewentualnych niepowodzeń, przygotowanie nowego IPD.  
6. Rola i znaczenie współpracy między poszczególnymi pracownikami PUPw realizacji 

ścieżki aktywizacji zawodowej zaplanowanej w IPD. 
7. Trening opracowywania IPD. 
 

Prowadzący Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, certyfikowany trener posiadający 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry PSZ,  rekomendowany przez MPiPS – wpis w 
bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych 
dla pracowników instytucji rynku pracy. Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended 
learning, szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania 
zapotrzebowania na kwalifikacje oraz szkoleń nt. badania efektywności aktywnej polityki rynku 
pracy. Praktyk w zakresie KFS. 

Czas trwania 
szkolenia 

Szkolenie on-line: 4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji + możliwość 
konsultacji bezpośrednio po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 
zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu 
Szkolenie stacjonarne: 8h dydaktycznych szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (skrypt, 
teczka, długopis, zakreślacz), zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje 
mailowe do 14 dni po szkoleniu, lokalizacja ustalana indywidualnie z klientem. W przypadku 
szkoleń 2 dniowych (14h) szkolenie będzie miało charakter warsztatowy w oparciu o case study  

Termin i miejsce 
szkolenia 

Do uzgodnienia 

Cena** 
Ustalana indywidualnie w zależności od wybranej formy szkolenia. 
Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 00 58 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 

mailto:biuro@ap.org.pl

