
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

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:

SPECJALISTA OLSZOWA - wykszta³cenie min.
DS. TECHNICZNYCH   �rednie,

- uprawnienia sep do 1kV
- do�wiadczenie

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie
- znajomo�æ obs³ugi
  komputera

SPECJALISTA STRZELCE OP. + - wykszta³cenie min.
DS. SPRZEDA¯Y OKOLICA   �rednie
PRODUKTÓW - o�wiadczenie o
FINANSOWYCH   niekaralno�ci
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie
DO SPRAW   min. �rednie
OBS£UGI KLIENTA - obs³uga komputera
PREZENTER HAND. CA£Y KRAJ - wykszta³cenie
 - NEGOCJATOR   min. �rednie

- do�wiad. w sprzeda¿y
- prawo jazdy kat. B

KIEROWNIK SKLEPU STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  zawodowe
- 3 letnie do�wiadczenie
- znajomo�æ obs³ugi
  komputera

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
- aktualna ksi¹¿eczka
  zdrowia
- obs³uga kasy fiskalnej

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- do�wiadczenie
- prawo jazdy kat.B
- obs³uga komputera
- prowadzenie ksiêgowo�ci

KELNER / KELNERKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie
- do�wiadczenie
- komunikatywna
  znajomo�æ j.niemieckiego

BARMAN / BARMANKA LE�NICA - aktualna ksi¹¿eczka
  zdrowia

KUCHARZ ZAWADZKIE - wykszta³cenie
  zawodowe lub �rednie
- do�wiadczenie

KUCHARZ STRZELCE OP. - mile widziane
  wykszta³cenie kierunkowe
- do�wiadczenie
- dyspozycyjno�æ

PRACOWNIK MA£EJ MOP - wa¿na ksi¹¿eczka
GASTRONOMI GÓRA �W. ANNY   sanepidu

WYSOKA
KIEROWCA AUTOBUSU UJAZD - prawo jazdy kat.D

- uprawnienia na przewóz
  osób

KIEROWCA C+E TRANSPORT
MIÊDZYN. - do�wiadczenie

KIEROWCA C+E TRANSPORT - do�wiadczenie
KRAJOWY - uprawnienie na przewóz

  rzeczy
OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ - mile widziane
- £ADOWARKI   do�wiadczenie
LAKIERNIK SAM. BORYCZ - mile widziane

  do�wiadczenie
ELEKTROMECHANIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
POJAZDÓW SAM.   lub zawodowe
TOKARZ / FREZER / RASZOWA - mile widziane
TECHNIK MECHANIK   do�wiadczenie
OPERATOR CNC K. - KO�LE - mile widziane

  do�wiadczenie
�LUSARZ - MECHANIK  K. - KO�LE - wykszt. kierunkowe

- mile widziane do�wiad.
TAPICER STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe

- do�wiadczenie
MISTRZ STOLARSKI STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
MAGAZYNIER KRAPKOWICE - mile widziane

  wykszt. zawodowe
MECHANIK / KRAPKOWICE - wykszta³cenie
UTRZYMANIE RUCHU   min. zawodowe
MONTER WI¥ZEK KRAPKOWICE - wykszta³cenie

  min. zawodowe
OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE - wykszta³cenie

  min. zawodowe
OPERATOR MASZYN DYLAKI - wykszta³cenie

  min. zawodowe
HYDRAULIK STRZELCE OP. - 2 lata do�wiadczenia
MALARZ � TAPECIARZ/
REGIPS./ P£YTKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
MONTER RUSZTOWAÑ CA£A POLSKA
TECHNOLOG BETONU STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  �rednie kierunkowe
- do�wiadczenie

OPERATOR POMPY
DO BETONU WG ZLECEÑ - do�wiadczenie

Projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki, Priorytet VII Promocja in-
tegracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1. Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddzia³anie 7.1.2. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 r. realizuje projekt
systemowy pn. �18+ nowe szanse
i mo¿liwo�ci� wspó³finansowany ze
�rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go.
Jego realizacja do koñca sierpnia bie-
¿¹cego roku przebiega³a zgodnie z
przyjêtym harmonogramem.
Grupa 15 osób niepe³nosprawnych,
uczestników Warsztatów Terapii Za-
jêciowej w Zawadzkiem po podpisa-
niu umów przyst¹pi³a do realizacji
poszczególnych etapów projektu:
- w ramach aktywizacji zawodowej
zosta³y przeprowadzone konsultacje
z psychologiem i doradc¹ zawodo-
wym w celu wytypowania indywi-
dualnych �cie¿ek zawodowych.
- w ramach aktywizacji spo³ecznej
przewidziano zajêcia z arteterapii,
które mia³y na celu podniesienie umie-
jêtno�ci spo³eczno�zawodowych
umo¿liwiaj¹cych docelowo powrót do
¿ycia spo³ecznego. Na spotkaniach
uczestnicy uczyli siê, jak za pomoc¹
dzia³añ twórczych uwalniaæ emocje
oraz budowaæ poczucie w³asnej war-
to�ci.
W lipcu uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajêciowej w Zawadzkiem wziê-
li udzia³ w dziesiêciodniowym wyje�-
dzie do O�rodka Wypoczynkowo�
Szkoleniowo� Rehabilitacyjnego
�MAX� w Jarno³tówku, gdzie zreali-
zowane zosta³y:
- w ramach aktywizacji zawodo-
wej � warsztaty z doradc¹ zawodo-
wym,
- w ramach aktywizacji spo³ecz-
nej � grupowe treningikompetencji i
umiejêtno�ci spo³ecznych przeprowa-
dzonych przez psychologa,
- w ramach aktywizacji zdrowot-
nej - 4 zabiegi rehabilitacyjne dzien-
nie poprzedzone konsultacjami lekar-
skimi, maj¹cymi na celu dostosowa-
nie odpowiednich æwiczeñ usprawnia-
j¹cych psychoruchowo.

W ramach integracji zorganizowa-
no uczestnikom ró¿ne dodatkowe
atrakcje:
- wej�cie na Biskupi¹ Kopê,
- wyj�cie do miejscowej pizzerii,
- wspólne ognisko na terenie O�rod-
ka,
- zabawê taneczn¹ podczas uroczy-
stej kolacji, która odby³a siê na za-
koñczenie pobytu.

W drodze uczestnicy odwiedzili
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach
Opolskich, gdzie zapoznali siê dzia-
³alno�ci¹ instytucji oraz wziêli udzia³
w spotkaniu z doradc¹ zawodowym.

Drug¹ grupê, która bierze udzia³
w projekcie stanowi¹ 3 osoby wyty-
powane z grona wychowanków
opuszczaj¹cych ca³odobowe placów-
ki opiekuñczo � wychowawcze
lub rodziny zastêpcze. Po  podpisa-
niu aneksów do programów usamo-
dzielnienia z jedn¹ osob¹ opuszcza-
j¹c¹ placówkê opiekuñczo � wycho-
wawcz¹ oraz dwiema osobami opusz-
czaj¹cymi rodziny zastêpcze, grupa
mog³a przyst¹piæ do realizacji kolej-
nych etapów projektu.

Pierwsze etapy realizacji projek-
tu z zakresu aktywizacji spo³ecznej i
zawodowej dla wszystkich beneficjen-
tów projektu s¹ tematycznie i zajê-
ciowo zbli¿one do siebie. Dzia³ania w
ramach aktywizacji zawodowej po-
przedzone zosta³y konsultacjami
z psychologiem i doradc¹ zawodo-

wym w celu wytypowania indywi-
dualnych �cie¿ek zawodowych. Na-
tomiast w ramach aktywizacji spo-
³ecznej przewidziano zajêcia z artete-
rapii.

Zasadnicza ró¿nica programowa
nastêpujê dopiero w kolejnych eta-
pach realizacji projektu, w zadaniach
z zakresu �aktywnej integracji�. Dla
grupy drugiej zagwarantowano kurs
prawa jazdy kategorii B. Zadanie obej-
muje zakresem:
- kursy prawa jazdy (30h teorii i
30h praktyki � jazda samochodem)
oraz zakup ksi¹¿ek, testów, op³at¹
egzaminacyjn¹, op³at¹ za badania le-
karskie.

Ten etap jest jeszcze w trakcie re-
alizacji, zakoñczenie zadania plano-
wane jest w miesi¹cu grudniu 2009 r.

Przed uczestnikami projektu (pro-
jektodawc¹ i beneficjentami) jest jesz-
cze du¿o pracy i etapów do zrealizo-
wania. Pierwsza grupa ma do odbycia
kursy zawodowe (ogrodniczy i kom-
puterowy), natomiast grupê drug¹
czekaj¹ jeszcze zajêcia integracyjno �
terapeutyczne na trzydniowym wy-
je�dzie. Podsumowanie projektu bê-
dzie stanowiæ uroczyste spotkanie
beneficjentów obydwóch grup oraz
projektodawców, na którym zostan¹
wrêczone odpowiednie za�wiadczenia
i pami¹tkowe albumy.

Realizacja projektu systemowego

�18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci�

Opolski Oddzia³ Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych uprzejmie informuje, ¿e
w II pó³roczu 2009 r. rozpoczê³a siê
nowa edycja programu pn. �STU-
DENT II � kszta³cenie ustawiczne
osób niepe³nosprawnych�. Program
jest kontynuacj¹ realizowanego przez
PFRON (w latach 2002 -2007) pro-
gramu pn. �STUDENT � kszta³cenie
ustawiczne osób niepe³nosprawnych�.
Cel programu:
Celem w/w programu jest wyrówna-
nie szans w zdobyciu wykszta³cenia
przez osoby niepe³nosprawne oraz
przygotowanie osób niepe³nospraw-
nych, poprzez sta³e podwy¿szanie
kwalifikacji, do rywalizacji o zatrud-
nienie na otwartym rynku pracy.
Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepe³nospraw-
no�ci (lub orzeczeniem równowa¿-
nym), które s¹:

1. Studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów dru-
giego stopnia albo studentami jednoli-
tych studiów magisterskich � prowa-
dzonych przez szko³y wy¿sze
2. Posiadaczami dyplomu ukoñcze-
nia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi
siê na studiach podyplomowych pro-
wadzonych przez szko³y wy¿sze lub
przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podsta-
wie odrêbnych przepisów,
3. Uczestnikami studiów doktoranc-
kich, prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych stu-
diów na podstawie odrêbnych prze-
pisów,
4. S³uchaczami kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych, kolegiów na-
uczycielskich lub nauczycielskich ko-
legiów jêzyków obcych,
5. Uczniami szkó³ policealnych,
6. Studentami uczelni zagranicznych,

7. Studentami odbywaj¹cymi sta¿
zawodowy za granic¹ w ramach pro-
gramów Unii Europejskiej, pobieraj¹-
cymi naukê w systemie stacjonarnym
lub systemie niestacjonarnym.
8. Adresatami programu mog¹ byæ
osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³no-
sprawno�ci (lub orzeczeniem równo-
wa¿nym), które maj¹ wszczêty prze-
wód doktorski, a nie s¹ uczestnikami
studiów.

Pomoc finansow¹ w ramach pro-
gramu mog¹ tak¿e uzyskaæ osoby z
orzeczonym lekkim stopniem niepe³-
nosprawno�ci (lub orzeczeniem rów-
nowa¿nym), które spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1. By³y uczestnikami programu po-
siadaj¹c znaczny lub umiarkowany
stopieñ niepe³nosprawno�ci (lub orze-
czenie równowa¿ne),
2. Uzyska³y orzeczenie o lekkim

Student - program dla niepe³nosprawnych

dok. na str. 7


