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POWIAT STR Z E LE C K I

Nowe szanse
dla niepe³nosprawnych
PCPR w Strzelcach Opolskich
wyró¿niony w konkursie Samorz¹d
Równych Szans 2009 za projekt
18+ nowe szanse i mo¿liwoci.
Agnieszka Drabik pracownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, pe³ni¹ca funkcjê Kierownika Projektu
18+ nowe szanse i mo¿liwoci o
projekcie.
- Projekt rozpocz¹³ siê w styczniu
2009, zakoñczy 31 grudnia 2009, opiewa³ na kwotê 159 082,25 z³., Wziê³o
w nim udzia³ 18 osób : 15 osób niepe³nosprawnych- uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem
oraz trzech wychowanków opuszczaj¹cych ca³odobowe placówki opiekuñczo - wychowawcze i rodziny zastêpcze- informuje Agnieszka Drabik - Beneficjenci mieli mo¿liwoæ skorzystania z ró¿nego rodzaju kursów
(m.in komputerowego, ogrodniczego,
prawa jazdy kat. B). Uczestnicy miêdzy innymi brali równie¿ udzia³ w
warsztatach z psychologiem i doradc¹
zawodowym, które odby³y siê w Jarno³tówku. Wszyscy nauczyli siê m.in.

Czy znasz
ten adres?
To czysty
zysk!

Ju¿ 70 firm i instytucji naszego powiatu korzysta z DARMOWEJ promocji swoich produktów i
us³ug w sieci. Wszystko to dziêki
Portalowi Strzeleckiego Przedsiêbiorcy! To oryginalny projekt PUP
w Strzelcach Opolskich, dziêki
któremu Wasza firma zyskuje oryginalne narzêdzie reklamowe i
marketingowe.
Wystarczy ZALOGOWAÆ SIÊ,
a otrzymacie Pañstwo dostêp do pe³nej wiedzy o planowanych przetargach w powiecie, terenach inwestycyjnych, ulgach dla inwestorów czy
szkoleniach. Jeli wiêc jeste zainteresowany znalezieniem partnera biznesowego lub chcia³by tu zainwestowaæ  sprawd, co oferuje Powiat
Strzelecki.

www.portal-strzelce.pl

Na Portalu znajdziesz równie¿:
- bazê firm, przedsiêbiorstw i instytucji,
- bazê ofert przetargowych i ofert
pracy,
- bazê terenów inwestycyjnych,
- porady ekspertów dotycz¹ce podatków, przepisów gospodarczych czy warunków zak³adania
dzia³alnoci gospodarczej,
- informator przedsiêbiorcy ze
szczegó³owymi informacjami dotycz¹cymi dotacji z UE na rozwój przedsiêbiorczoci oraz kalendarz aplikowania o te rodki,
- aktualnoci z internetu z bie¿¹cymi informacjami gospodarczymi z kraju i ze wiata, aktualnoci
z ZUS i US, informacje o pracach
Sejmu i rz¹du, nowoci z dziedziny prawa i podatków.
Portal to narzêdzie reklamowe i
marketingowe. Ka¿da zalogowana firma ma mo¿liwoæ prezentowania
swojej oferty w sieci, czyli  bez kosztów  uzyskujecie Pañstwo zupe³nie
nowe mo¿liwoci prezentacji poza
regionem, w którym ju¿ Wasza firma
jest znana.

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

KSIÊGOWA

STRZELCE OP.

SPECJALISTA
DS. OCHRONY
RODOWISKA
SPECJALISTA DS.
SPRZEDA¯Y PROD.
FINANSOWYCH

STRZELCE OP.
STRZELCE OP. +
OKOLICA

DORADCA KLIENTA
 PRZEDS. HANDLOWY

sztuki autoprezentacji, przeszli trening kompetencji i umiejêtnoci spo³ecznych, a tak¿e warsztaty z doradc¹
zawodowym. W projekcie odbywa³y
siê tak¿e zajêcia arteterapii - czyli terapia sztuk¹ i dzia³aniami plastycznymi

Podsumowanie projektu mia³o
miejsce w Zawadzkiem 26 listopada
2009. Jego uczestnicy otrzymali zawiadczenia oraz pami¹tkowe albumy
ze zdjêciami, dokumentuj¹cymi
poszczególne etapy wspólnej pracy.

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM
W STRZELCACH OPOLSKICH
serdecznie zaprasza do udzia³u w konferencji pt.:

Tworzenie i rozwój dzia³alnoci gospodarczej
w oparciu o fundusze unijne,
która odbêdzie siê w dniu 10.12.2009 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2
Celem konferencji bêdzie przestawienie krok po kroku mo¿liwych form rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej w tym: obowi¹zki podatkowe, zatrudnienie pracowników, finansowanie, kontrola, mo¿liwoci korzystania z po¿yczek porêczeñ przez mikroprzedsiêbiorców chc¹cych uzyskaæ dotacje
unijne. Druga czêæ spotkania powiêcona bêdzie prezentacji zwi¹zanej z
mo¿liwoci¹ pozyskania dofinansowania unijnego na tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw-o pierwsza RPO WO.

KIEROWNIK ZMIANY

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

ZASTÊPCA KIEROWNIKA
SKLEPU
KELNER / KELNERKA

KOLONOWSKIE
LUB LENICA
STRZELCE OP.

KUCHARZ

ZAWADZKIE

KUCHARZ

STRZELCE OP.

KIEROWCA AUTOBUSU
KIEROWCA C+E
OPERATOR KOPARKI
I £ADOWARKI
MECHANIK SAM.
LUB BLACHARZ
MECHANIK SAM.
DEKARZ
TAPICER

UJAZD
TRANSPORT
MIÊDZYN.
WG ZLECEÑ
KRONICA
ZAWADZKIE
WG ZLECEÑ
OLSZOWA

STOLARZ

STRZELCE OP.

MISTRZ STOLARSKI
LUSARZ LUB TOKARZ
LUB FREZER
MAGAZYNIER

STRZELCE OP.
RASZOWA

MONTER WI¥ZEK
OPERATOR MASZYN

Szczegó³owych informacji dotycz¹cych konferencji udzielaj¹ pracownicy
LPI Monika Sêtkiewicz-Dusza i Karina Altman pod numerem telefonu 077
44 01 705

PILARZ

Informujemy, ¿e udzia³ w konferencji jest bezp³atny. zapewniamy materia³y szkoleniowe oraz poczêstunek.

WIERTACZ
Z UPRAWNIENIAMI
NA WYKONYWANIE
ODWIERTÓW
PIONOWYCH

Przyjd na kiermasz przedwi¹teczny
do Starostwa Powiatowego

CA£Y KRAJ

KRAPKOWICE
KRAPKOWICE
LUB DYLAKI
KRAPKOWICE
LUB DYLAKI
NADLENICTWO
RUDZINIEC
(NOGOWCZYCE,
TOSZEK)
WG ZLECEÑ

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykszt. rednie
ekonomiczne
- kurs ksiêgowy
- obs³uga komputera
- wy¿sze kierunkowe
- wykszta³cenie min.
rednie
- owiadczenie o
niekaralnoci
- wykszta³cenie
min. rednie
- dowiad.w sprzeda¿y
- wykszta³cenie min.
rednie
- dowiadczenie w
zarz¹dzaniu zasobami
ludzkimi
- mile widziane
wykszta³cenie handlowe
- wykszta³cenie min.
rednie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
podstawowe
- wykszta³cenie
zawodowe lub rednie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie rednie
kierunkowe
- dowiadczenie min.
3 lata
- prawo jazdy kat.D
- uprawnienia na przewóz
osób
- mile widziane
dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- dowiadczenie
- wykszta³cenie
zawodowe
- wykszt. kierunkowe
- mile widziane
dowiadczenie
- mile widziane
wykszt. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- mile widziane
dowiadczenie
- uprawnienia operatora
pi³y spalinowej
- min. 2 lata
dowiadczenia

7 grudnia
Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Op.

Zbadaj siê!

8 grudnia
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie/
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie

I N FO R MAC JA

9 grudnia
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Lenicy

adresowana do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo),
które nie wykona³y badania mammograficznego w ci¹gu ostatnich 2 lat
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich zaprasza Panie do
wykonania bezp³atnych badañ mammograficznych w ramach programu

10 grudnia
Dom Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Op.

P R O F I LA K T Y K A R A K A P I E R S I

11 grudnia
Warsztaty Terapii Zajêciowej z Zawadzkiego

Badania wykonywane s¹
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12.00 - 17.00
soboty i niedziele 9.00 - 13.00

14 grudnia
Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Op.
15 grudnia
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem

Rejestracja osobicie lub telefoniczna
077 461 32-91(do 5) wew.143 w godz. 1300 - 1400
(wymagany NR PESEL)
Skierowanie nie jest wymagane

