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Niepe³nosprawni na rynku pracy
Wród osób w wieku produkcyjnym pozostaj¹cym bez pracy du¿¹
grupê stanowi¹ osoby niepe³nosprawne. Przeszkody jakie musz¹ one pokonywaæ s¹ coraz trudniejsze, poniewa¿ rynek pracy jest ograniczony,
niepewny. Stawiane s¹ coraz wiêksze
wymagania dotycz¹ce kwalifikacji i
dyspozycyjnoci. Czy zgodnie z obiegow¹ opini¹ niepe³nosprawni s¹ mniej
wydajnymi pracownikami? Zdecydowanie nie. Co wiêcej, czêsto s¹ bardziej zmotywowane do pracy i lojalne wobec pracodawców, bo zale¿y im
na zatrudnieniu. Jeli pracodawca
przyjmie osobê niepe³nosprawn¹ do
pracy zgodnej z jej warunkami fizycznymi oraz zdobytymi umiejêtnociami zyska wartociowego pracownika.
Niepe³nosprawni niejednokrotnie
stawiaj¹ siê w pozycji gorszej w porównaniu z pe³nosprawnymi kandydatami do pracy. Same czêsto nie
wiedz¹, w jaki sposób przedstawiæ
siê pracodawcy, aby dostrzeg³ w nich
atrakcyjnego pracownika, dziêki któremu mo¿na mieæ rozliczne korzyci,
w tym finansowe. Dla przedsiêbiorców jest to przecie¿ niezwykle istotne.
W ramach II Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery Powiatowy
Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich organizuje 20.10.2010 seminarium pt.Niepe³nosprawni w
pracy kierowane g³ównie do pracodawców i przedsiêbiorców. Spotkanie odbêdzie siê w Sali Narad
Starostwa Powiatowego.
Dzieñ wczeniej natomiast odbêd¹ siê warsztaty dla osób z niepe³nosprawnoci¹ prowadzone m.in.
przez doradcê prawnego z Centrum
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepe³nosprawnych w Opolu.
Tematem zajêæ bêd¹ Prawa osób niepe³nosprawnych. Celem seminarium
jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu praw osób
niepe³nosprawnych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Poruszone zostan¹ takie kwestie jak: zni¿ki w komunikacji, u³atwienia w budynkach u¿ytecznoci publicznej, u³atwienia w zakre-
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pracodawców, osoby niepe³nosprawne oraz wszystkich
zainteresowanych tematyk¹ do udzia³u w seminarium
NIEPE£NOSPRAWNI W PRACY
20 padziernik 2010 rok  Sala Narad Starostwa Powiatowego
PR O G RAM

godzina 10:00
- uroczyste otwarcie  Starosta Strzelecki
godzina 10:15
Sytuacja niepe³nosprawnych na lokalnym rynku pracy
Prowadz¹cy: p. Norbert Jaskó³a - dyrektor PUP Strzelce Opolskie
godzina 10:30
Warto zatrudniæ osoby niepe³nosprawne
- Charakterystyka przepisów dot. zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
- Uprawnienia osób niepe³nosprawnych w zakresie prawa pracy
- Korzyci finansowe wynikaj¹ce z zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej
- Uprawnienia pracodawcy wynikaj¹ce z dostosowania stanowiska pracy
osoby niepe³nosprawnej i innych kosztów z tym zwi¹zanych
Prowadz¹cy: przedstawiciele Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepe³nosprawnych w Opolu
godzina 12:00
Niepe³nosprawni w pracy
Prowadz¹cy: przedstawiciele firm zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne,
przedstawiciele stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych
Zainteresowani proszeni s¹ o telefoniczne
zg³oszenie swojego udzia³u
77 462 18 11, 77 462 18 67.
Spotkania realizowane s¹ w ramach
II OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 18  24.10.2010,
którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej
sie prawa pracy, sportu i wypoczynku. Omówiona zostanie Karta Praw
Osób Niepe³nosprawnych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej
podstawie.
Mamy nadziejê, ¿e dzia³ania realizowane 19-20 padziernika 2010 w
ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia

Kariery pomog¹ zaktywizowaæ osoby niepe³nosprawne a pracodawcom
poka¿¹, jakie korzyci otrzymaj¹ daj¹c pracê osobom z niepe³nosprawnoci¹.
Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich
Iwona Ordyniec, Adriana Ziegler

PEGAZ 2010 - obszar C oraz D
Wa¿ne dla niepe³nosprawnych

PCPR w Strzelcach Opolskich informuje, ¿e zosta³ uruchomiony program pn. PEGAZ 2010 w module
pomocy w aktywizowaniu osób niepe³nosprawnych poprzez likwidacjê
barier transportowych i w komunikowaniu siê w obszarach:
obszar C  pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposa¿eniem umo¿liwiaj¹cym jego w³aciw¹ eksploatacjê, wynikaj¹c¹ z rodzaju i zakresu niepe³nosprawnoci
adresata programu,
obszar D  pomoc w utrzymaniu
sprawnoci technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym, tj. w zakupie czêci zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposa¿enia i/lub w pokryciu
kosztów jego niezbêdnych napraw,
remontów, przegl¹dów technicznych,
konserwacji i renowacji.
Adresatami programu
w obszarze C s¹:
1. pe³noletnie osoby niepe³nosprawne, posiadaj¹ce aktualne orzeczenie o
znacznym stopniu niepe³nosprawnoci albo orzeczenie równowa¿ne, u
których dysfunkcja obu koñczyn
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dolnych z jednoczesn¹ dysfunkcj¹
jednej lub obu koñczyn górnych
albo, u których dysfunkcja obu koñczyn górnych z jednoczesn¹ dysfunkcj¹ jednej lub obu koñczyn
dolnych, uniemo¿liwia poruszanie siê
na wózku inwalidzkim o napêdzie
rêcznym.
Osoby niepe³nosprawne poza
wiekiem aktywnoci zawodowej (
kobiety powy¿ej 60 roku ¿ycia i
mê¿czyni powy¿ej 65 roku ¿ycia)
mog¹ uczestniczyæ w programie o ile
s¹ zatrudnieni.
2. osoby niepe³nosprawne w wieku
do lat 18, posiadaj¹ce aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci albo aktualne
orzeczenie o niepe³nosprawnoci, u
których dysfunkcja obu koñczyn dolnych z jednoczesn¹ dysfunkcj¹ jednej
lub obu koñczyn górnych albo, u których dysfunkcja obu koñczyn górnych
z jednoczesn¹ dysfunkcj¹ jednej lub
obu koñczyn dolnych, uniemo¿liwia
poruszanie siê na wózku inwalidzkim
o napêdzie rêcznym.
Adresatami programu
w obszarze D s¹:
1. pe³noletnie osoby niepe³nospraw-

ne, których dysfunkcja uniemo¿liwia
poruszanie siê na wózku inwalidzkim
o napêdzie rêcznym, jeli posiadaj¹
wa¿ne orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci albo orzeczenie równowa¿ne i wózek inwalidzki o
napêdzie elektrycznym,
2. osoby niepe³nosprawne w wieku
do lat 18, których dysfunkcja uniemo¿liwia poruszanie siê na wózku inwalidzkim o napêdzie rêcznym, jeli
posiadaj¹ aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci albo aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoci i wózek inwalidzki o napêdzie elektrycznym.
Dofinansowanie do zakupu wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym mo¿na uzyskaæ nie wczeniej ni¿
po up³ywie 5 lat, licz¹c od koñca roku,
w którym udzielono ze rodków
PFRON pomocy na ten sam cel.
O dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym
nie mog¹ ubiegaæ siê Wnioskodawcy,
którym w danym roku lub w okresie
2 lat poprzedzaj¹cych rok z³o¿enia
dok. na str. 6
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MIEJSCE
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DOLNA

ZAWADZKIE

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

KIEROWNIK ZAK£ADU
 PRZEDSTAWICIEL HAND.
BRAN¯Y BUDOWLANEJ

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA W KWIACIARNI

ZAWADZKIE

KELNER  BARMAN
KUCHARZ  POM. KUCHARZA
POMOC KUCHARZA
KIEROWCA - ASYSTENT

KAMIEÑ L¥SKI
GRABÓW
STRZELCE OP.
CA£A POLSKA

KIEROWCA C
- MONTER RUSZTOWAÑ
KIEROWCA C + E
KIEROWCA C + E
KIEROWCA KAT. D

KIEROWCA KAT. D
MECHANIK MASZYN
ROLNICZYCH
MURARZ

STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
CA£A POLSKA

SPECJALISTA SPAWALNIK

STRZELCE OP.

TAPICER

STRZELCE OP.

HYDRAULIK

OLSZOWA
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
KRAJ
I ZA GRANIC¥

STRZELCE OP.

WOJ. OPOLSKIE

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI LUB
KRAPKOWICE
DYLAKI LUB
KRAPKOWICE
DYLAKI
NADLENICTWO
RUDZINIEC

PRACOWNIK TRANSPORTU
PILARZ

KIEROWNIK TARTAKU
- DRZEWIARZ
PIELÊGNIARKA

- wykszta³cenie min. zawodowe
- znajomoæ komputera
- szybkie pisanie na klawiaturze
- wykszta³cenie rednie lub wy¿sze
budowlane
- dowiadczenie
- prawo jazdy kat.B
- mile widziane dowiadczenie
w handlu lub znajomoæ bran¿y
drogeryjno-kosmetycznej
- mile widziane dowiadczenie
lub kurs florystyczny

- wykszta³cenie min. zawodowe
- dowiadczenie
- wykszta³cenie kierunkowe
- wykszta³cenia min. zawodowe
- dowiadczanie
- dowiadczanie
- mile widziane dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia budowlane
- dowiadczenie
- wykszta³cenie wy¿sze
 in¿ynier
spawalnik
- wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie
- obs³uga komputera
- uprawnienia operatora
wózka wid³owego

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

WIERTACZ

OPERATOR MASZYN

- wykszta³cenie rednie
- mile widziane dowiad.
- bieg³a znajomoæ j. niem.
- mile widziane wykszta³cenie
wy¿sze, kierunek europeistyka
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min. rednie
- mile widziane dowiadczenie
- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera

- mile widziane dowiadczenie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min. rednie
- dowiadczenie w handlu
i negocjacjach
KRAJ I ZA GRANIC¥ - min. zawodowe
- prawo jazdy kat.C
- mile widziane dowiadczenie
TRANSPORT KRAJOWY - dowiadczenie
TRANSPORT
- dowiadczenie
MIÊDZYNARODOWY
TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy kat. D
I MIÊDZYNARODOWY - mile widziane prawo jazdy kat.
D+E
WOJ. OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. D
- kwalifikacje na przewóz osób
ZALESIE L¥SKIE
- dowiadczenie

CIELA
DEKARZ
DOCIEPLENIOWIEC
CIELA / DEKARZ
PRACOWNIK OGÓLNOBUD.
MAJSTER/ BRYGADZISTA

PRACOWNIK BIUROWY 
PRACOWNIK OCHRONY
OPERATOR PRASY/OPERATOR
WÓZKA WID£OWEGO
PRACOWNIK LINIOWY
PRACOWNIK PRODUKCJI
BRYGADZISTA  SPRZ¥TACZ
LUB SPRZ¥TACZKA
DORÊCZYCIEL POCZTOWY
SAMODZIELNY BRUKARZ
MONTER RUSZTOWAÑ

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

¯ÊDOWICE
STRZELCE OP.

- prawo jazdy kat. B

- min. zawodowe
- prawo jazdy kat.C lub B
mile widziane
- mile widziane dowiadczenie
- mile widziane uprawnienia na
wózek wid³owy
- prawo jazdy kat.B
- dowiadczenie w wykonywaniu
odwiertów pionowych
- wykszta³cenie min. zawodowe
- wykszta³cenie min. zawodowe
- wykszta³cenie min. zawodowe
- kurs pilarza oraz uprawnienia
na pi³ê spalinow¹
- dowiadczenie min. 1 rok
- wykszta³cenie kierunkowe
- mile widziany kurs szczepieñ
rodowiskowych

