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Aktywny powrót
Komu najtrudniej znaleæ pracê?

Osobom powy¿ej 50 roku ¿ycia. Powiat

osób w ogólnej liczbie bezrobotnych, jednak jest to grupa ponad piêciuset osób.
Zachêty materialne kierowane do pracodawców, aby zatrudniali te w³anie osoby w ramach prac interwencyjnych tylko w nielicznych przypadkach odnosz¹
skutek. W bardzo trudnej sytuacji s¹ równie¿ osoby z wykszta³ceniem podstawowym i gimnazjalnym. Jest to ponad 40 % zarejestrowanych bezrobotnych.
Wielu z nich to osoby d³ugotrwale bezrobotne, tzn. przebywaj¹ce w naszych
rejestrach d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy. Aktywizacja tej grupy jest bardzo trudna, z
uwagi na brak kwalifikacji oraz brak chêci zdobywania tych kwalifikacji - pisalimy dwa miesi¹ce temu.
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Szko³y.

Wszystkich, którzy

s¹ zainteresowani spotkaniem

STANOWISKO

WYMAGANIA

MIEJSCE

OCZEKIWANIA

PRACY

po latach informujemy,

¿e zosta³o ju¿ tylko kilka dni

P R A C O D AW C Y:
KIEROWNIK STACJI PALIW

STRZELCE OP.

na ostateczne zg³oszenia.

- wykszta³cenie wy¿sze,
- sta¿ pracy 1 rok,
- kurs do sprzeda¿y paliw i obs³ugi

Dzi przedstawiamy Pañstwu mo¿liwoci powrotu do zawodowej aktywnoci, warto jednak przeczytaæ informacje zamieszczone poni¿ej.

Wykorzystaj szansê
Aktywizowanie bezrobotnych

Mamy jednak nadziejê, ¿e w tym roku

w formie przygotowania do zawo-

bêdzie ich wiêcej. Przecie¿ to jest 

-

O F E R T Y

60 lat strzeleckiego

strzelecki charakteryzuje siê jednym z najni¿szych wskaników udzia³u tych

du realizujemy od trzech lat 

mimo takich a nie innych warunków

mówi Norbert Jaskó³a, dyrektor

finansowych  szansa nie tylko na

strzeleckiego PUP.  Przygotowa-

pracê przez pó³ roku, ale i na dalsze

nie do zawodu jest podobne do or-

zatrudnienie u pracodawcy, który zde-

ganizowanych przez nas sta¿y, ale

cydowa³ siê na przeszkolenie bezro-

skierowane jest do innej grupy

botnego.

osób: do ludzi powy¿ej 25 roku

-

¿ycia, bez kwalifikacji lub z wy-

sce pracy?

Wszyscy znajduj¹ nowe miej-

kszta³ceniem rednim ogólnym, a

-

nawet ze rednim zawodowym, je-

cent  tak. I muszê tutaj dodaæ, ¿e nam

Niestety nie, ale ponad 40 pro-

li wyuczony zawód uwa¿any jest

³atwiej namówiæ prywatnych przed-

za ma³o przysz³ociowy na rynku

siêbiorców na zatrudnienie takiej oso-

pracy, np. technik rolnik.

by bezrobotnej ni¿ instytucje czy

Z przeszkolenia, zwanego w publi-

urzêdy. Z drugiej jednak strony warto

kowanym obok og³oszeniu przygoto-

zauwa¿yæ, ¿e zdobycie nowych kwa-

waniem zawodowym, mog¹ korzystaæ

lifikacji to dla osób d³ugotrwale bez-

osoby bezrobotne, pozbawione zasi³-

robotnych stanowi naprawdê du¿¹

ku. W okresie 6 miesiêcy trwania tego

szansê zmiany. Nawet jeli firma, w

szkolenia otrzymywaæ bêd¹ stypen-

której ta osoba szkoli siê, nie zapro-

dium w wysokoci 460 z³ netto, Po-

ponuje jej zatrudnienia po up³ywie 6

wiatowy Urz¹d Pracy pokrywa rów-

miesiêcy, to przecie¿ nowo zdobyte

nie¿ koszty dojazdu do miejsca za-

kwalifikacje mog¹ byæ potrzebne u

trudnienia.

zupe³nie nowego pracodawcy. W

-

Czy z takiego przygotowania

przypadku osób, które skorzystaj¹ z

zawodowego skorzysta³o dotych-

naszej propozycji takich szkoleñ, po-

czas du¿o osób?

nowne znalezienie siê na rynku pracy

-

jest znacznie ³atwiejsze.

Nie, oko³o dwudziestu rocznie.

AKTYWNY

POWRÓT

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich w ramach Sektoro-

ZG£OSZEÑ NA ZJAZD ZOSTA£ PRZED£U¯ONY DO
15 MAJA 2006 r.

Inwestycje z
dop³at¹

Jednym z dzia³añ projektu jest podjêcie przez osoby bezrobotne przy-

W zwi¹zku z tym zachêcamy pracodawców do sk³adania wniosków o
skierowanie bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego, a
tak¿e osoby bezrobotne do zg³aszania chêci uczestnictwa w takiej formie
aktywizacji.
Celem tej formy wsparcia jest zdobycie przez osoby bezrobotne no-

¿e wszystko zale¿y od terminu podpisania umowy z wojewod¹ i roz-

byæ kierowani bezrobotni zarejestrowani w urzêdzie pracy do 24 miesiêcy, którzy równoczenie s¹:
-

d³ugotrwale bezrobotni lub

-

maj¹ powy¿ej 50 lat lub

-

bez kwalifikacji zawodowych lub

-

niepe³nosprawne lub

-

samotnie wychowuj¹ dziecko do 7 roku ¿ycia.
Pracodawca nie nawi¹zuje z bezrobotnym stosunku pracy i nie pono-

si kosztów z tym zwi¹zanych.
Wzory wniosku mo¿na pobraæ ze strony internetowej urzêdu:
www.pup.strzelceopolskie.pl
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Strzelcach Op.
ul.Gogoliñska 2a pok. 10, tel. 077 462 18 12

STRZELCE OP.

_

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie min. rednie:

- dowiadczenie
- znajomoæ kas fiskalnych

finanse i rachunkowoæ,ekonomia

- praca w biurze rachunkowym
SPECJALISTA DS.

STRZELCE OP.

SPRZEDA¯Y

- dowiadczenie 2 lata
- znajomoæ j.niemieckiego

potrzeby Powiatu s¹ tak du¿e, ¿e

LOKALU
PRACOWNIK FIZYCZNY

gdzie siê da. Kolejn¹ cie¿k¹ mo¿e

KOLONOWSKIE

- wykszta³cenie min. rednie;

ZIMNA WÓDKA

- sta¿ pracy mile widziany

- dobra obs³uga komputera.

PRZY SADZENIU SADZONEK OLSZOWA

byæ Norweski Mechanizm Finanso-

W LESIE

KLUCZ

wy i Mechanizm Finansowy EOG,

KIEROWCA C+E

KOLONOWSKIE

uruchomione w 2004 roku, wraz z

- transport drewna
BLACHARZ SAM.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

TYNKARZ  TYNKI

WG ZLECEÑ

- wykszta³cenie zawodowe budowlane

wanie ró¿nic spo³ecznych i gospo-

- sta¿ pracy mile widziany,

darczych w Europie oraz wsparcie
nowych cz³onków UE.

- mile widziane dowiadczenie,
mo¿liwoæ przeszkolenia

poszerzeniem Unii Europejskiej. Ich
podstawowym celem jest zreduko-

- wykszta³cenie rednie

- prawo jazdy kat: B

pieniêdzy nale¿y szukaæ wszêdzie,

- mile widziane prawo jazdy kat: B

W ramach tych funduszy pomoco-

GIPSOWE

stara³ o pieni¹dze na budowê kom-

PRAC. OCHRONY MIENIA

PLUDRY

- orzeczenie o niepe³nosprawnoci;

rekreacyjnego przy Zespole Szkó³

BLACHARZ SAM.

TOSZEK

- wykszta³cenie min. zawodowe

wych Powiat Strzelecki bêdzie siê

pleksu boisk sportowych i zaplecza
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op.
oraz na zakup nowoczesnego sprzêtu dla strzeleckiego szpitala, dziêki

czemu mo¿liwa bêdzie wczesna dia-

- sta¿ pracy 3 lata
- obs³uga agregatu tynkarskiego

niekaralnoæ

- sta¿ pracy mile widziany
- wynagr. 30-40% od zrobionej pracy
- samodzielnoæ
- mo¿liwoæ zakwaterowania

gnostyka schorzeñ i wprowadzenie

programu profilaktycznego na oddziale noworodków i dzieciêcym.

Nareszcie s¹
decyzje
dok. ze str. 1
nych odbiorów ciep³a. W celu likwidacji kot³a parowego urz¹dzenia dotychczas przez niego zasilane (magiel, kot³y kuchenne) zostan¹ wymienione na urz¹dzenia elektryczne. W
efekcie

w

Specjalnym

Orodku

Szkolno Wychowawczym w Lenicy zlikwidowane zostan¹ trzy ró-

wêgla spadnie o 148,5 tony rocznie.

W ramach realizowanego projektu na przygotowanie zawodowe mog¹

SPRZEDAWCA
KSIÊGOWA

PRACOWNIK OBS£UGI

d³a niskiej emisji (kominy), a zu¿ycie

do 6 miesiêcy.

- sta¿ pracy mile widziany
- prawo jazdy kat: B
SZYMISZÓW

stwo obu zadañ. Dodaje równie¿, ¿e

wych kwalifikacji lub umiejêtnoci zawodowych poprzez praktyczne wy-

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy mo¿e trwaæ przez okres

SANITARNYCH

- wykszta³cenie min. zawodowe

SPRZEDAWCA

strzygniêcia przetargu na wykonaw-

konywanie zadañ na stanowisku pracy  bez nawi¹zywania stosunku
pracy z pracodawc¹.

KOLONOWSKIE

- sta¿ pracy min. 2 lata

Wicestarosta Gaida zastrzega jednak,

1.3 realizuje projekt pod nazw¹ AKTYWNY POWRÓT  wspó³finan-

gotowania zawodowego w miejscu pracy.

- prawo jazdy kat: B,
MONTER KABIN

dok. ze str. 1

wego Programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  Dzia³anie

sowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

dystrybutorów,

TERMIN PRZYJMOWANIA

£¹ki Kozielskie - modernizacja ci¹gu komunikacyjnego wsi  drogi nr 1434

Wp³ynie to znacz¹co na warunki
¿ycia mieszkañców miasta Lenicy i
jego okolic oraz poprawi stan powietrza na terenie Parku Krajobrazowego Góra w. Anny. Równoczenie
realizacja zadania zabezpieczy dalsze
funkcjonowanie SOSW w Lenicy
bêd¹cego jednym z wiêkszych pracodawców w miecie, oraz jednym z
kilku orodków szkolno wychowawczych w regionie. Wartoæ prac wyceniono na 1 mln 567 tysiêcy z³otych,
w tym wsparcie funduszy Unii Europejskiej i bud¿etu pañstwa wyniesie 1 mln 100 tysiêcy z³otych.
W najbli¿szym czasie powinny zostaæ podpisane umowy wykonawcze
z Wojewod¹ Opolskim, bêdzie to
ostatni element uk³adanki w zdobywaniu rodków. Pozostanie tylko
zrealizowaæ je i rozliczyæ.
Kompleksowa modernizacja systemu cieplnego SOSW w Lenicy

