P O W I A T

3

S T R Z E L E C K I

Najtrudniej znaleæ pracê osobom po piêædziesi¹tce

O F E R T Y

nienia? Ponadto, po zakoñczeniu pra-

myl¹ce. Powiatowy Urz¹d Pracy w

waæ siê w urzêdzie pracy, a przy spe³-

urzêdów, w którym liczba bezrobot-

cy mo¿na bez k³opotów zarejestro-

si³y odpowiednio w powiecie 38,5, a

za przejazd do pracy. Osoby bezro-

w województwie 50,6. wiadczy to o

botne, które podejmuj¹ zatrudnienie

zaspokoiæ potrzeby pracodawców jak

cy pracy czêciowy zwrot kosztów

najszybciej i czêsto korzystamy z

dojazdu. W przypadku, gdy bilet kosz-

kontaktów telefonicznych. Je¿eli bez-

tuje wiêcej ni¿ 100 z³ miesiêcznie, do-

robotny nie ma telefonu, to wysy³a-

je¿d¿aj¹cemu wyp³aca siê ró¿nicê miê-

my wezwanie poczt¹, co jednak

dzy faktycznie poniesionym wydat-

znaczne wyd³u¿a czas realizacji ofer-

kiem a ow¹ kwot¹ 100 z³.

Charakterystyczn¹ cech¹ miesi¹ca
grudnia i stycznia jest wzrost liczby

bezrobotnych zarejestrowanych w

urzêdzie pracy. Na koniec lutego by³o

to 3.639 osób, czyli nast¹pi³ niewielki

spadek w porównaniu ze styczniem
br. Ale... bezrobocie rzeczywiste jest

na pewno wy¿sze, jak zreszt¹ w ca³ej

Polsce.

D o d a æ j e d n a k t e ¿ n a l e ¿ y,

¿e nie

ty. Wiêkszoæ ofert jest realizowana

Komu najtrudniej znaleæ pracê?

Osobom powy¿ej 50 roku ¿ycia. Poz

najni¿szych

wskaników

bezrobotnych, jednak jest to grupa

nie¿ fakt, i¿ nale¿ymy do powiatów

rialne kierowane do pracodawców,

o najmniejszej liczbie bezrobotnych,

ramach prac interwencyjnych tylko w

jest 5 razy wiêcej i jest du¿o wiêcej

aby zatrudniali te w³anie osoby w

np. w powiecie nyskim bezrobotnych

nielicznych przypadkach odnosz¹

firm.

skutek. W bardzo trudnej sytuacji s¹

Funkcjonuje w powiecie strzelec-

równie¿ osoby z wykszta³ceniem

kim zatrudnienie na czarno?

podstawowym i gimnazjalnym. Jest

Statystyki ogólnopolskie wskazuj¹, ¿e

wszystkie osoby zarejestrowane w

to ponad 40 % zarejestrowanych bez-

zatrudnienie w szarej strefie wynosi

jêciem zatrudnienia. Du¿a czêæ przy-

gotrwale bezrobotne, tzn. przebywa-

rozwiniêty w firmach budowlanych,

urzêdzie pracy s¹ zainteresowane pod-

chodzi do urzêdu pracy tylko po to,
aby uzyskaæ prawo do ubezpieczenia

zdrowotnego. Nie zmienia to jednak

faktu, i¿ dla wielu osób bezskutecznie

poszukujemy pracy. Przepisy ustawy

robotnych. Wielu z nich to osoby d³u-

Bezrobotni, którzy sygnalizuj¹ w

jest bardzo trudna, z uwagi na brak

urzêdzie pracy o faktach zatrudnienia

kwalifikacji oraz brak chêci zdobywa-

na czarno, nie chc¹ podawaæ zbyt wie-

nia tych kwalifikacji. Oni ju¿ przy-

o promocji zatrudnienia i instytucjach

zwyczaili siê do ¿ycia na okrelonym

orodków pomocy spo³ecznej. Pod-

miesiêcznego potwierdzenia gotowo-

rolnictwie i przy pracach sezonowych.

12 miesiêcy. Aktywizacja tej grupy

ubieg³ego roku na zlikwidowanie co-

rynku pracy pozwoli³y od grudnia

ok. 20 %. Proceder ten najbardziej jest

j¹ce w naszych rejestrach d³u¿ej ni¿

poziomie,

czêsto

przy

wodowaæ, i¿ spotka ich kara za nie-

opiecznych OPS próbujemy aktywi-

sto s¹ wiec w sytuacji bez wyjcia.

zg³oszenie podjêcia zatrudnienia. Czê-

Mam nadziejê, ¿e nowe przepisy roz-

Obecnie bezrobotni czêciej wzywani

Instrument ten pozwala na zatrudnie-

noci zatrudnienia, które wesz³y w

celu przedstawienia im oferty pracy.

W porównaniu z poprzednim okresem

obserwujemy, i¿ wielu bezrobotnych

pracy  prace spo³ecznie u¿yteczne.

porz¹dzenia w sprawie kontroli legal-

nie osób bezrobotnych przez gminy

przy sprz¹taniu chodników) w wy-

Obecnie przy pracach spo³ecznie u¿y-

wejæ na teren zak³adu bez uprzedze-

s¹ prawie takie same jak zatrudnienia

w kraju. Po co wiêc nara¿aæ siê na karê

500 z³ w zwi¹zku z niepowiadomie-

niem urzêdu pracy o podjêciu zatrud-

robotny otrzymuje za godzinê pracy

g m i n i e P o w i a t o w y U r z ¹ d P r a c y.

przyjmowaæ owiadczenia o celu po-

Opolskiej jest tak ma³o ofert pracy

bytu na terenie firmy. Przypomnê

z terenu powiatu strzeleckiego w

tylko, ¿e zatrudnienie osoby bezro-

porównaniu do innych powiatów?

botnej bez powiadomienia urzêdu pra-

Porównywanie liczby ofert, które s¹

cy skutkuje kar¹ w wysokoci 3.000

publikowane w gazetach mo¿e byæ

styczn¹ serdecznie zaprasza na spotka-

Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Turystyki w województwie opolskim na lata
2007- 2013.

uzyska³y

waj¹ce, sprawdzaæ ich to¿samoæ i

datku Praca Nowej Tr ybuny

nie konsultacyjne dotycz¹ce projektu

wojewody

nia i kontrolowaæ osoby tam przeby-

Dlaczego w poniedzia³kowym do-

Opolsk¹ Regionaln¹ Organizacj¹ Tury-

s³u¿by

kresie legalnoci zatrudnienia. Mog¹

tecznych pracuje ponad 80 osób.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego wraz z

Spotkanie odbêdzie siê dnia

w Sali Narad Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej 2.

z³ dla pracodawcy.

OPERATOR

K O PA R K O - £ A D O W.;
OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO;
ELEKTRYKA

Z UPRAWNIENIAMI;
MASZTALERZ;

POMOC. STOLARZA

w/w projektu strategii.

_

KRAJ;
TRASY

TOKARZ-LUSARZ

KELNER-BARMAN

MIÊDZYNAR.

_

SZYMISZÓW

- obs³uga tokarki

GÓRA W.ANNY -dowiadczenie

MALARZ-TAPECIARZ

WG.ZLECEÑ

_

STRZELCE OP.

_

OPERAT. RÓWNIARKI

STRZELCE OP.

_

MARKETINGU

STRZELCE OP.

OPERAT. WALCA KL.II
PRACOWNIK DZIA£U

- wykszta³cenie rednie;
- obs³uga komputera;
- stopieñ niepe³nosprawnoci

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza przedsiêbiorców, którzy zamierzaj¹

utworzyæ nowe miejsca pracy, do wziêcia udzia³u w konkursie ofert, doty-

cz¹cym realizacji lokalnego programu wsparcia systemu pomocy spo³ecz-

nej, pod nazw¹

RODOWISKO PRZYJAZNE

BEZROBOTNYM I INWESTOROM

Reintegracja zawodowa i spo³eczna osób oraz wspieranie tworzenia

II. DEKLARACJA PRZEDSIÊBIORCÓW
a)

b)
c)

b)

e)

d)

marca - mo¿na bêdzie w kru¿gankach bazyliki w. Anny

f)

zatytu³owan¹ W drodze do Domu Ojca. Piêædziesi¹t

g)

zobaczyæ wystawê zdjêæ Arturo Mari i Adama Bujaka,

z nich dokumentuje ostatni miesi¹c z ¿ycia Ojca wiête-

go. Warto skorzystaæ z takiej okazji  obydwaj byli
bardzo bliscy papie¿owi, Arturo Mari by³ jego osobi-

Fundacja Konrada Adenauera oraz Dom

Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej maj¹ zaszczyt
zaprosiæ do udzia³u w wyk³adach
prof. dr. Bernharda Vogla,

Przewodnicz¹cego Fundacji Konrada Adenauera
31 marca godz. 11.00

Chrzecijañska demokracja

i katolicka nauka spo³eczna

Organizatorzy zapewniaj¹ t³umaczenie symultaniczne.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach
w Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Opolu

zapewnienie rodków na bezpieczeñstwo i higienê pracy.

owiadczenie o nie likwidowaniu stanowisk pracy w ostatnich 12

miesi¹cach,

informacjê o liczbie i charakterystykê nowo tworzonych miejsc

pracy,

planowan¹ wysokoæ wynagrodzenia, w tym deklarowany udzia³

pracodawcy,

dokument powiadczaj¹cy formê prawn¹ zak³adu pracy,

zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem

dochodowym,

zawiadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze sk³adkami w³asnymi i za

pracowników,

zawiadczenie o nadaniu nr REGON.

IV. DEKLARACJA GMINY

a)

stym fotografem.

Wstêp na wystawê jest bezp³atny.

utrzymanie stanowisk pracy przez okres d³u¿szy ni¿ czas realiza-

GRAMIE, POWINIEN PRZEDSTAWIÆ:

a)

Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od rocznicy mierci

Jana Paw³a II. I jeszcze tylko przez kilka dni  do 26

przyst¹pienie do programu spowoduje zwiêkszenie zatrudnienia,

cji programu (minimum 12 miesiêcy po zakoñczeniu programu),

III. PRACODAWCA, UBIEGAJ¥CY SIÊ O WSPÓ£UDZIA£ W PRO-

c)

Opole, ul. Drzyma³y 1 a

w konsultacjach dotycz¹cych wdro¿enia

STRZELCE OP.

KIEROWCA KAT.C+E

To warto zobaczyæ

Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego,

Zapraszamy do aktywnego udzia³u

- upr. na wózki jezdniowe

KIEROWCA KAT.C+E,;

b)
c)

29 marca br. o godzinie 13.30

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

nowych miejsc pracy.

kuje skreleniem z listy bezrobotnych.

nej przywileje zatrudnienia zagranic¹

- wykszta³cenie min. zawodowe;

BRUKARZ;

I. CEL PROGRAMU

znacznie wiêksze uprawnienia w za-

tego faktu w urzêdzie. W chwili obec-

- wykszta³cenie rednie,
(technik mechanik)

OPERAT. WÓZKÓW

obawiaæ siê zatrudniania bezrobotnych

6 z³ netto, z czego 60 % refunduje

Czêæ tych osób wyje¿d¿a do pracy

STRZELCE OP.

sów

poza teren zamieszkania. Brak obec-

zagranicê i szkoda, ¿e nie zg³aszaj¹

_

PRZY PRODUKCJI

PRAC. FIZYCZNY

duj¹, ¿e pracodawcy bêd¹ bardziej

na czarno. W myl nowych przepi-

noci w wyznaczonym terminie skut-

- kurs florystyczny

STRZELCE OP.

¿ycie przed kilkoma dniami spowo-

przy pracach porz¹dkowych (np.

miarze 10 godzin tygodniowo. Bez-

bez powiadomienia urzêdu wyje¿d¿a

- II lub III stopieñ niepe³n.

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

cjalne zg³oszenie tego faktu mo¿e spo-

wsparciu

zowaæ przez nowy instrument rynku

wzmocnienie porednictwa pracy.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

lu szczegó³ów. Obawiaj¹ siê, ¿e ofi-

ci do pracy. W zamian za to nast¹pi³o

s¹ do urzêdu w ró¿nych terminach w

OCHRONY

JEZDNIOWYCH

w prasie. Nie bez znaczenia jest rów-

ponad piêciuset osób. Zachêty mate-

- sta¿ pracy min.2 lata w ksiêg.
PRAC.

KIEROWCA KAT.T;

sobie, aby jego oferta by³a og³oszona

- wykszt. min. rednie
(finanse i rachunkowoæ,

bezrobotnego o odpowiednich kwalifikacjach, b¹d pracodawca ¿yczy

udzia³u tych osób w ogólnej liczbie

P R A C O D AW C Y:

ekonomiczne),

w ci¹gu 7 dni. W prasie umieszczamy

te oferty, na które trudno nam znaleæ

wiat strzelecki charakteryzuje siê jednym

STRZELCE OP.

s³u¿b porednictwa pracy. Staramy siê

uzyskaæ przez pierwszych 6 miesiê-

miesiêcy tego roku?

K S I Ê G O WA

sprawnoci dzia³ania strzeleckich

za porednictwem urzêdu pracy, mog¹

OCZEKIWANIA

PRACY

W ubieg³ym roku wielkoci te wyno-

nie od marca br. czêciowej refundacji

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

cy jest najmniejsza w województwie.

Nowoci¹ jest równie¿ wprowadze-

ku pracy w ci¹gu dwóch pierwszych

tel. 462 18 10

nych przypadaj¹cych na 1 ofertê pra-

uzyskaæ zasi³ek dla bezrobotnych.

Co zmieni³o siê na strzeleckim ryn-

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelcach Opolskich od lat nale¿y do

nieniu okrelonych warunków nawet

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Z Norbertem Jaskó³¹, dyrektorem strzeleckiego PUP rozmawia Marta Górka

partycypacja w kosztach zatrudnienia osób wskazanych przez

Orodek Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich (kwota usta-

lona zostanie w drodze negocjacji),

gwarancja wywi¹zania siê z zawartych umów,

gotowoæ do negocjacji.

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do koñca ka¿dego miesi¹ca
w Orodku Pomocy Spo³ecznej

w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16

Informacje: tel. 463 08 70, fax. 463 08 99,
info@opsstrzelce.pl

e-mail:

Koordynator programu: Burmistrz Strzelec Opolskich

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na
comiesiêczny, tj. w ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca, dy¿ur radnej
w godz. 19.00  20.00
do siedziby Miejsko-Gminnego Orodka Dzia³alnoci Kulturalnej
przy ul. 3 Maja 5 w Ujedzie.
Aniela Melson

