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

Zmiany wa¿ne dla bezrobotnych
-

Co siê zmieni³o od 1 listopada

2005 roku w przepisach dotycz¹-

4.

szkoleniowe

lub doposa¿enia stanowiska pra-

wszystkich osób zarejestrowanych

cy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokoci nie przekracza-

dotychczas w PUP czy tylko tych,

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie

o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy, które wprowadzi³a no-

5.

nie

musi

co

miesi¹c

robotnym a osob¹ prowadz¹c¹

owiadczenia o uzyskanych przy-

gospodarstwo domowe/. Zawar-

chodach, ale w sytuacji kiedy

cie umowy podlega zg³oszeniu do

uzyska przychód to w terminie 7

PUP w³aciwego dla miejsca za-

dni od uzyskania przychodów

2.

mieszkania bezrobotnego. Zg³o-

musi powiadomiæ urz¹d

szenia takiego dokonuje osoba

bezrobotny bez prawa do zasi³ku

prowadz¹ca gospodarstwo domo-

mo¿e byæ skierowany na 10 godzin w tygodniu do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych

6.

w miejscu zamieszkania, je¿eli

zek zawiadomiæ w ci¹gu 7 dni

nie u¿ytecznych, traci status bezna wniosek bezrobotnego staro-

7.

sta mo¿e sfinansowaæ z Fundu-

je¿eli bezrobotny uprawdopodob-

pracy. W trakcie odbywania studiów nie przys³uguje dodatek

szkoleniowy

ani

stypendium

w przypadku niestawienia siê na

wyznaczony termin, w ci¹gu 7 dni
czynie niestawiennictwa /wcze-

plomowych do wysokoci 75 %,

zapewni uzyskanie odpowiedniej

PUP /wczeniej 5 dni/

powiadamia o uzasadnionej przy-

szu Pracy koszty studiów pody-

ni, ¿e ukoñczenie danych studiów

w przypadku podjêcia zatrudnie-

nia, innej pracy zarobkowej lub
strowany bezrobotny ma obowi¹-

czyny wiadczenia prac spo³eczrobotnego na 90 dni

we

dzia³alnoci gospodarczej, zareje-

odmówi bez uzasadnionej przy-

3.

aktualnie istnieje mo¿liwoæ pod-

wiadczenie us³ug pomiêdzy bez-

sk³adaæ

niej 5 dni/
8.

w przypadku zmiany miejsca za-

mieszkania lub pobytu osoba informuje o takiej zmianie swój

urz¹d i sk³ada wniosek o przes³a-

nie karty rejestracyjnej do nowego urzêdu. W terminie 14 dni od

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

OCZEKIWANIA

PRACY

P R A C O D AW C Y:

nie ma 14 dni /wczeniej 7 dni/ na
ponown¹ rejestracjê, aby skorzy-

staæ z niewykorzystanej czêci
zasi³ku /np.: pobra³ 4 m-ce to wraca na uzupe³nienie na 2 m-ce/.

wy aktywizacyjnej /umowy o

bezrobotny bez prawa do zasi³ku

tel. 462 18 10

si³ku dla bezrobotnych, to aktual-

nego)

mowym poprzez zawarcie umo-

daæ, ¿e dotycz¹:

47-100 Strzelce Opolskie

je¿eli bezrobotny podejmie krót-

365 dni/ w trakcie pobierania za-

robotnego w gospodarstwie do-

da br. trzeba wymieniæ i od razu do-

ul. Gogoliñska 2 a,

wym PUP

kotrwa³e zatrudnienie /krócej ni¿

jêcia pracy zarobkowej przez bez-

welizacja obowi¹zuj¹ca od 1. listopa-

1.

9.

wynagrodzenia (wczeniej 3-krot-

jestrowaæ ?

-

nia lub pobytu zg³asza siê w no-

j¹cej 5-krotnego przeciêtnego

które po raz pierwszy bêd¹ siê re-

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

dnia zmiany miejsca zameldowa-

zwiêkszono koszty wyposa¿enia

cych bezrobotnych? Dotycz¹ one

O F E R T Y

Zmiany te dotycz¹ wszystkich

osób zarejestrowanych dotychczas w

PRACOWNIK

K.  KOLE

- licencja prac. ochrony,

(OSÓB I MIENIA)

- mile widziane pozw. na broñ

MAGAZYNIER
 ZAOPATRZEN.

PUP. Ka¿da osoba, która w listopatermin, zostaje poinformowana o

trudnienia i instytucjach rynku pracy
obowi¹zuj¹cej od 1 listopada br. W
lad za tym osoba taka otrzymuje jeden egzemplarz Informacji dla osób

rejestruj¹cych siê w PUP, na drugim

egzemplarzu podpisuje siê i umieszcza siê go w teczce danego bezrobotnego.

Czy bezrobotny mo¿e byæ zare-

jestrowany w wiêcej ni¿ jednym Urzêdzie Pracy, czy dotyczy to wy³¹cz-

STRZELCE OP.

- prawo jazdy kat. B,

+ TEREN

- obs³uga komputera,

(WG ZLECEÑ)

dzie b.r. zg³asza siê na wyznaczony

zmianach w ustawie o promocji za-

WG ZLECEÑ

- dowiadczenie

MALARZ
LUSARZ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

SPAWACZ
BLACHARZ
MECHANIK SAM.
ELEKTRYK SAM.
TAPICER SAM.
LUSARZ
NARZÊDZIOWY

STRZELCE OP.

PIELÊGNIARKA

SZYMISZÓW

_
- wykszt. rednie medyczne,
- dowiadczenie zawodowe

SPRZEDAWCA

PIOTRÓWKA

- obs³uga kasy fiskalnej
- aktualna ks. zdrowia

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

Z rozporz¹dzenia Ministra Go-

spodarki i Pracy jednoznacznie wy-

- uregulowany stosunek do
s³u¿by wojskowej

MURARZ, P£YTKARZ,

nie osób poszukuj¹cych pracy? Jak
wygl¹da to w praktyce?

- min. zawodowe,

OCHRONY

- dowiadczenie w handlu
- aktualna ks. zdrowia

BARMAN

- obs³uga komputera

nika, i¿ tylko poszukuj¹cy pracy

- BARMANKA

mo¿e byæ zarejestrowany w wiêcej ni¿

O P E R ATO R

KOLONOWSKIE

- aktualna ks. zdrowia
- aktualne

jednym Powiatowym Urzêdzie Pra-

SUWNICY S-I

cy. Bezrobotny w dniu rejestracji sk³a-

PALACZ  C.O.

da owiadczenie, ¿e nie jest zarejestro-

(kot³y wysokocinien.)

ZAWADZKIE

- aktualne uprawnienia

ELEKTRY K

ZAWADZKIE

- aktualne uprawnienia

wany w innym urzêdzie pracy.

ZAWADZKIE

uprawnienia S-I

elektroenergetyczne (SEP)
powy¿ej 1 kV

Nasze drogi

KIEROWCA

Pod znakiem
folkloru

- wa¿ne wiadectwo

AUTOBUSU

WG.ZLECEÑ

kwalifikacji lub kurs

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze

KOLONOWSKIE

- wykszta³cenie wy¿sze

przewozu osób
BIBLIOTEKARZ

kierunkowe

Na Festiwal Folkloru i Sztuki Lu-

ARCHITEKT

techniczne lub

dowej pn. JESIEÑ Z FOLKLOREM

architektoniczne, rysowanie

zaprasza 4 grudnia br. Gminny Orodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Pragniemy wskrzesiæ dobre zwy-

czaje konkursów i prezentacji twór-

ców tej ziemi, a w tej chwili to obecnie jedyna tego typu impreza woje-

wódzka o charakterze konkursowym

w programach ARCHI-CAD
MGR FARMACJI
lub
TECHNIK FARMACJI

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie kierunkowe

KIEROWCA
KAT. C+E

TRASY
MIÊDZYNAROD.

 twierdz¹ organizatorzy.

- dowiadczenie

Zamierzeniem Festiwalujest pro-

mocja oraz podniesienie poziomu ar-

Serdecznie zapraszamy przedsiêbiorców

tystycznego i etnograficznego opol-

skiego folkloru muzycznego. Przez

do udzia³u w konferencji organizowanej przez

tego typu dzia³ania twórcy festiwalu

Euro Info Centre w Opolu we wspó³pracy

chc¹ zainteresowaæ dzieci i m³odzie¿

z Euro Info Centre w Pardubicach pt.

rodzimym folklorem.

Festiwal ma charakter konkurso-

wy. Podzielony jest na dwie katego-

Moja Firma w Republice Czeskiej

rie:

Krasowa. 27 padziernika nast¹pi³ oficjalny odbiór wspólnego zadania Powiatu Strzeleckiego i Gminy Lenica. Obejmowa³o ono wymianê krawê¿nika
na d³ugoci oko³o 700 m, wykonanie cieku z kostki betonowej i dwóch studzienek pod³¹czonych do kanalizacji deszczowej.

- zespo³y muzyczne

- twórcy ludowi (tematyka prac do-

Konferencja odbêdzie siê:

wolna)

23 listopada o godz. 12:00

Prócz prezentacji scenicznych,

k o n f r o n t a c j i z e s p o ³ ó w, wy mi a n y

w sali konferencyjnej Hotelu Festiwal

dowiadczeñ, opiekunowie i instruktorzy

bêd¹

mogli

skorzystaæ

z

warsztatów folklorystycznych. Ich
tematyka

dotyczyæ bêdzie m.in. do-

boru repertuaru, technik wykonaw-

czych, prawid³owej wymowy - gwar¹,

prezentacji scenicznej w stroju ludowym, kierunków rozwoju folkloru na

tym terenie, itp.

Festiwal bêdzie po³¹czony z wy-

staw¹ prac twórców ludowych z województwa opolskiego. Gociem Fe-

Poruszane tematy bêd¹ dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ:
-

Zasad zak³adania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej

-

Podatków i op³at zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

-

Instytucji wspieraj¹cych biznes na terenie Republice Cze-

ci gospodarczej

skiej

stiwalu bêdzie Zespó³ Pieni i Tañca
Modrzewiacy.

*** UWAGA PRZEDSIÊBIORCY *** UWAGA PRZEDSIÊBIORCY ***

Warunkiem uczestnictwa (zespo-

³y muzyczne lub twórcy ludowi) jest

przes³anie wype³nionej karty zg³osze-

nia do dnia 30 listopada 2005 na adres

Biura Organizacyjnego (lub poprzez
formularz elektroniczny na stronie
www.jesien.art.pl)

W odniesieniu do twórców ludo-

wych oprócz przes³ania karty zg³oLenica, ul. Kozielska. Tak wygl¹da³a dziura po zapadniêciu siê studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej. Remont i odtworzenie studni oraz u³o¿enie
nawierzchni na tym kawa³ku asfaltu trwa³o w sumie tylko pó³tora dnia.

Przypominamy, ¿e
29 grudnia 2005

mija termin sk³adania wniosków do

SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WZROST KONKURENCYJNOCI
PRZEDSIÊBIORSTW Dzia³anie 2.3.

szenia istotne jest dostarczenie pracy

do dnia 2.12.2005 do godz.15.00 do

sekretariatu GOK-u.

Do zobaczenia w Dobrzeniu!

Wzrost konkurencyjnoci ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje

