
P O W I A T   S T R Z E L E C K I10

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

KSIÊGOWA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- znajomo�æ przepisów
  podatkowych
- obs³uga programu
  P£ATNIK, BUCHALTER

PRACOWNIK BIUROWY SZYMISZÓW - wykszta³cenie minimum
  �rednie
- obs³uga komputera
  sprzêtu biurowego

DORADCA DS. STRZELCE OP. - wymagane wykszta³cenie
RACHUNKÓW   wy¿sze
I OPERACJI - sta¿ pracy 1 rok
P£ATNICZYCH - znajomo�æ jêzyka obcego

- do�wiadczenie
  w sprzeda¿y lub obs³udze
  klienta

TELEMARKETER STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- obs³uga komputera
- poprawna dykcja

DORADCA FINANSOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie minimum
  �rednie
- wysoka orientacja na
  potrzeby klienta
- znajomo�æ obs³ugi
  komputera
- do�wiadczenie
  w sprzeda¿y

KASJER-SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - mile widziana obs³uga
  kasy fiskalnej
- aktualna ksi¹¿eczka
  zdrowia

KURIER ZAWADZKIE - wymagane prawo jazdy
  kat. B

BARMAN STRZELCE OP.
POMOC KUCHENNA ZAWADZKIE
KUCHARZ LE�NICA
KIEROWCA SAMOCHODU TRASY MIÊDZYN. - wymagane prawo jazdy
CIÊ¯AROWEGO   kat. C+E
TRAKTORZYSTA STRZELCE OP. - wymagane uprawnienia do

  prowadzenia ci¹gnika
  rolniczego z przyczep¹

KIEROWCA AUTOKARU TRASY KRAJOWE
LUB MIKROBUSU I ZAGRANICZNE - wymagane prawo jazdy

  kat. D
- �wiadectwo kwalifikacji
  na przewóz osób

PRACOWNIK BUD. KOLONOWSKIE -  wymagane do�wiadczenie
WYKOÑCZENIE WNÊTRZ
MURARZ WG ZLECEÑ -  wymagane do�wiadczenie
POMOC MURARZA WG ZLECEÑ -  wymagane do�wiadczenie
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - do�wiadczenie mile

  widziane
CIE�LA KRO�NICA - wymagane do�wiadczenie
TOKARZ WG ZLECEÑ - mile widziane prawo jazdy

  kat. B
�LUSARZ � SPAWACZ
GAZOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wymagane do�wiadczenie

- obs³uga komputera
KONTROLER JAKO�CI STRZELCE OP. - wymagane wykszta³cenie

   �rednie
- obs³uga komputera, mile
  widziany program
  AUTO -CAD

PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia na kot³y
  parowe i wodne

SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP.

Dnia 05.09. 2008 o godzinie 11:00 Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich zaprasza na film:

�Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej�
�Rozmowa kwalifikacyjna�

Prosimy o wcze�niejsze zapisy telefoniczne 077/462 18 11
lub osobi�cie w pokoju nr 4 Powiatowego Urzêdu Pracy.

Z dniem 1 kwietnia 2008 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzel-
cach Opolskich rozpocz¹³ realizacjê projektu �Sukces w dzia³aniu � pro-
gram szkoleñ dla osób pracuj¹cych powy¿ej 45 roku ¿ycia�. Projekt reali-
zowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Podzia³anie
8.1.1. i wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.

Prowadzony od kwietnia nabór chêtnych do uczestnictwa w
projekcie bêdzie trwa³ jedynie do koñca sierpnia bie¿¹cego roku. Zosta-
³y jeszcze ostatnie wolne miejsca na szkolenie z zakresu obs³ugi wózków
wid³owych oraz szkolenia jêzykowe � niemiecki i angielski. Wszystkie
szkolenia rozpoczn¹ siê  w pierwszej po³owie wrze�nia.

Do projektu mog¹ przyst¹piæ osoby, które ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpu-
j¹ce warunki:

1) s¹ zatrudnione na umowê o pracê lub umowê cywilno � prawn¹,
2) ukoñczy³y 45 rok ¿ycia,
3) posiadaj¹ co najwy¿ej wykszta³cenie �rednie,
4) zamieszkuj¹ teren województwa opolskiego.

Szkolenia s¹ ca³kowicie bezp³atne i bêd¹ odbywaæ siê w godzinach
popo³udniowych lub  w soboty, �rednio 2 razy w tygodniu. Liczba miejsc
w projekcie jest ograniczona.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami Po-
wiatowego Urzêdu Pracy, w tym we wtorki i czwartki do godziny 18:00.
Na stronie internetowej www.pup-strzelce.pl do pobrania ankieta rekru-
tacyjna.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogoliñska 2a, 47 �
100 Strzelce Op.

 Osoby do kontaktu:
* DOROTA KOZO£UP � pokój nr 3, tel. 077 462 18 05

d.kozolup@pup-strzelce.pl
* ROMAN KUS � pokój nr 2, tel. 077 462 18 09

r.kus@pup-strzelce.pl

Do koñca sierpnia mo¿na
sk³adaæ wnioski

To program rz¹dowy realizowany w
latach 2006 � 2009.

Celem Programu jest wsparcie gmin
w wype³nianiu zadañ w³asnych o cha-
rakterze obowi¹zkowym w zakresie
do¿ywiania dzieci oraz zapewnienie
posi³ku osobom jego pozbawionym
ze szczególnym uwzglêdnieniem
osób z terenów objêtych wysokim
poziomem bezrobocia i ze �rodowisk
wiejskich. Nadto Program ma popra-
wiæ poziom ¿ycia osób i rodzin o ni-
skich dochodach, stan zdrowia dzieci
i m³odzie¿y poprzez ograniczenie
zjawiska niedo¿ywienia, a tak¿e upo-
wszechniæ zdrowy styl ¿ywienia.
 Dzia³ania realizowane w ramach Pro-
gramu maj¹ w szczególno�ci:
zapewniæ pomoc w zakresie do¿y-
wiania dzieciom do 7 roku ¿ycia,
uczniom do czasu ukoñczenia szko³y
ponadgimnazjalnej oraz osobom sa-
motnym, w podesz³ym wieku, cho-
rym lub niepe³nosprawnym.

Pomoc w zakresie do¿ywiania mo¿e
odbywaæ siê w formie:
> zakupu posi³ku, ze szczególnym

uwzglêdnieniem gor¹cego posi³-
ku,

> �wiadczenia pieniê¿nego na za-
kup posi³ku lub ¿ywno�ci (zasi³-
ku celowego),

> �wiadczenia rzeczowego w po-
staci produktów ¿ywno�cio-
wych.

Pomoc w zakresie do¿ywiania
mo¿e byæ przyznana nieodp³atnie
osobom i rodzinom, je¿eli dochód
osoby samotnie gospodaruj¹cej lub
dochód na osobê w rodzinie nie prze-
kracza 150 proc. kryterium docho-
dowego. Oznacza to, ¿e z nieodp³at-
nej pomocy ¿ywno�ciowej mog¹ sko-
rzystaæ osoby w rodzinach, w których
dochód na osobê nie przekracza
526,50 z³., a dla osoby samotnie go-
spodaruj¹cej 715,5 z³.

Program realizowany jest w gmi-
nach, wnioski o udzielenie pomo-
cy nale¿y sk³adaæ do o�rodka po-
mocy spo³ecznej na danym tere-
nie.

Dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê spo-
¿ywa posi³ki w szkole (przedszkolu,
¿³obku). Je¿eli szko³a nie posiada wa-
runków do przygotowania lub wyda-
wania posi³ków, zapewnia siê spo¿y-
wanie posi³ków poza szko³¹. W³a-
�ciw¹ organizacjê zajêæ i opiekê w
przypadku spo¿ywania posi³ków w
czasie zajêæ poza szko³¹ zapewnia
dyrektor szko³y.

Dzieciom spo¿ywaj¹cym posi³ki
w szkole zapewnia siê jednakowe po-
si³ki pod wzglêdem ilo�ciowym i ja-
ko�ciowym, z wyj¹tkiem posi³ków w
ramach diety.

Realizacja zadania do¿ywiania
dzieci w gminach jest i powinna byæ
poprzedzana skutecznym rozezna-
niem potrzeb �rodowiska lokalnego
w tej dziedzinie oraz okre�leniem skali
zjawiska. Zadanie to spoczywa w
równej mierze na pracownikach so-
cjalnych o�rodków pomocy spo³ecz-
nej, pedagogach, wychowawcach i
komitetach rodzicielskich szkó³, dzia-
³aczach samorz¹dów lokalnych, or-
ganizacjach pozarz¹dowych.

Program finansowany jest z bu-
d¿etu pañstwa oraz ze �rodków w³a-
snych gmin.

Na realizacjê Programu gmina
mo¿e otrzymaæ dotacjê, je¿eli udzia³
�rodków w³asnych gminy wynosi nie
mniej ni¿ 40% przewidywanych kosz-
tów realizacji Programu.

Liczba osób objêtych programem
oraz koszt programu W wojewódz-
twie opolskim w roku 2006 skorzy-
sta³o 49.010 osób, a w roku 2007
45.272 osób.
W 2008 r. do programu �Pomoc pañ-
stwa w zakresie do¿ywiania� przy-
st¹pi³y wszystkie gminy wojewódz-
twa  opolskiego.

Pomoc pañstwa
w zakresie
do¿ywiania

to wcale nie skrócony opis kalwarii na Górze �w. Anny ale jeden z pomys³ów
jakie pad³y na spotkaniu samorz¹dowców z czeskiego mikroregionu Mora-
vskoberunsko, gminy Le�nica i powiatu Strzeleckiego 12 sierpnia w siedzibie
Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego Wspó³pracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 � 2013 w
O³omuñcu. Tematem spotkania by³o rozwijanie wspó³pracy mieszkañców i
samorz¹dów w oparciu o wspóln¹ kulturê. Ma³o kto wie, ¿e w równie¿ po
stronie czeskiej znale�æ mo¿na wiele �wi¹tyñ po�wiêconych �w. Annie. Wtór-
nym, ale nie mniej wa¿nym tematem by³a mo¿liwo�æ sfinansowania wspól-
nych przedsiêwziêæ ze �rodków Unii Europejskiej. Szerzej perspektywy
wspó³pracy i pierwsze pomys³y przybli¿ymy naszym czytelnikom w kolej-
nym wydaniu dwutygodnika.

Od �wiêtej Anny
do �

�wiêtej Anny


