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S T R Z E L E C K I

Organizacje
pozarz¹dowe - niepe³nosprawnym
Odzia³ Opolskiego Pañstwowego

Funduszu Rehabilitacyjnego Osób

Niepe³nosprawnych czeka na propo-

zycje w ramach programów kierowa-

nych do organizacji prowadz¹cych

dzia³alnoæ na rzecz osób niepe³nosprawnych pn. Program ograni-

malna wysokoæ dofinansowania z

niczni). Wród jego celów nale¿y wy-

czyæ 1,5 miliona z³.

spo³ecznej o osobach niepe³nospraw-

rodków PFRON nie mo¿e przekro-

Pomoc ta mo¿e zostaæ przeznaczo-

na na cile okrelone cele, takie
jak:
-

czania skutków niepe³nosprawnoci i Promocja Integracji Osób

Niepe³nosprawnych.

Celem pierwszego z nich jest jak

najszybsza aktywizacja zawodowa i

spo³eczna osób niepe³nosprawnych.
do jednostek samorz¹dowych, jak i
stowarzyszeñ i fundacji dzia³aj¹cych

na rzecz osób niepe³nosprawnych,

pod warunkiem, ¿e organizacje poza-

-

rz¹dowe ju¿ we w³asnym statucie

maj¹ zapis o dzia³alnoci rehabilita-

cyjnej. Instytucja staraj¹ca siê o dofinansowanie z rodków PFRON musi

dzia³aæ co najmniej 5 lat oraz posia-

daæ wykwalifikowan¹ kadrê pracownicz¹. Kierowany Podejmowane w

ramach tego programu dzia³ania ukierunkowane powinny byæ na osoby,

które utraci³y sprawnoæ fizyczn¹ i

s¹ w trakcie badañ przyznaj¹cych

orzeczenie o niepe³nosprawnoci lub

posiadaj¹ orzeczenie o

sprawnoci.

Pomoc

z

niepe³norodków

PFRON przeznaczona zostanie na

ograniczanie skutków niepe³nospraw-

noci(z wyj¹tkiem us³ug le¿¹cych w

ramach obowi¹zków Narodowego

Funduszu Zdrowia). Dofinansowanie

nie mo¿e przekroczyæ 80% poniesio-

nych kosztów (90%

- w przypadku

instytucji pozarz¹dowych). Maksy-

DRÓG I MOSTÓW

go wyposa¿enia warsztatu pracy

koszty wynajmu pomieszczeñ
przeznaczonych na realizacjê zadnia

P R A C O D AW C Y:

SPECJALISTA DS.

NAUCZYCIEL

dla osób niepe³nosprawnych

OCZEKIWANIA

PRACY

kryminacji oraz zorganizowanie kam-

panii na rzecz uwiadamiania osób nie-

niepe³nosprawnych i mo¿liwociach

na zakup materia³ów i niezbêdne-

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

ich utrzymaniem

sprzêtu rehabilitacyjnego wraz z

-

-

tel. 462 18 10

pe³nosprawnych o ich prawach i obo-

na przystosowanie pomieszczeñ

Program ten jest kierowany zarówno

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

mieniæ: podniesienie wiadomoci

nych, zwalczanie ró¿nych form dys-

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

zakup urz¹dzeñ pomocniczych i

-

-

O F E R T Y

STRZELCE OP.

wi¹zkach oraz o zatrudnianiu osób

pozyskiwania rodków na rehabilitacjê z funduszy Unii Europejskiej.

- wykszta³cenie rednie lub
wy¿sze kierunkowe

LESNICA;

J. NIEMIECKIEGO;

GÓRA W.ANNY;

LOGOPEDA

- wykszta³cenie wy¿sze
kierunkowe

DOLNA

(niepe³ny wymiar)

Wnioski

o

dofinansowanie

NAUCZYCIEL J. ANG.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze

LESNICA

- wykszta³cenie wy¿sze

mo¿na sk³adaæ na bie¿¹co.

Promocja Integracji Osób Niepe³-

nosprawnych to program, który

pedagogiczne kierunkowe
NAUCZYCIEL
J. NIEMIECKIEGO

pedagogiczne kierunkowe

koszty us³ug pocztowych i tele-

umo¿liwia dofinansowanie takich

LAKIERNICY

KOLONOWSKIE

- upr. na lakierowanie metod¹

koszty wynagrodzenia zasadni-

ne, kampanie medialne, akcje promo-

OPERATOR CNC

KOLONOWSKIE

- wykszta³cenie rednie

komunikacyjnych

czego wraz z obowi¹zkowymi
sk³adkami na

-

ubezpieczenia spo³ecznego perso-

-

koszty szkolenia dla personelu i

nelu realizuj¹cych zadania
beneficjentów

Wnioski o dofinansowanie mo¿-

na sk³adaæ w terminie od 15 sierpnia
do 15 wrzenia 2005 roku.

Drugi program - Promocja In-

tegracji Osób Niepe³nosprawnych

jest kierowany do organizacji zajmu-

j¹cych siê szeroko rozumianymi problemami osób niepe³nosprawnych,
poprzez wsparcie finansowe dzia³añ

informacyjnych i promocyjnych o

zasiêgu ogólnopolskim.

Adresatami s¹ organizacje poza-

rz¹dowe, fundacje, samorz¹d woje-

wódzki, nadawcy telewizyjni i radiowi oraz wydawcy (równie¿ elektro-

przedsiêwziêæ jak: widowiska teatralcyjne, konferencje i seminaria itp.

Zakres pomocy obejmuje dofinan-

sowanie 80% kosztów kwalifikowa-

- dowiadczenie
MURARZ

JEMIELNICA

- dowiadczenie,

(3 osoby)

WG ZLECEÑ

- mo¿liwoæ zakwaterowania

nych, a w przypadku radia i telewizji

P£YTKARZ

sze musz¹ byæ przeznaczone na

MALARZ

j¹cego projekty, us³ugi zlecone pod-

MAGAZYNIER

40% poniesionych kosztów. Fundu-

wynagrodzenia dla personelu realizu-

(3 osoby)

(3 osoby)

wykonawcom. rodki mo¿na równie¿
przeznaczyæ na zakwaterowanie osób

KIEROWCA

KIEROWCA

niepe³nosprawnych (bior¹cych udzia³

mieszczeñ, podró¿ krajowych, wyna-

STRZELCE OP.

- pr. jazdy kat. B

+ OKOLICE

w realizacji projektu),wynajêcie po-

STRZELCE OP.

- dyspozycyjnoæ

STRZELCE OP.

- rednie; - dowiadczenie;

+ OKOLICE

- uregulowany stosunek do

KAT. B+C+E

KAT. B+C

jem sprzêtu, urz¹dzeñ i wyposa¿e-

s³u¿by wojskowej

nie, zakup materia³ów itp.

Szczegó³owe informacje mo¿na

STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BARKA

znaleæ w Pañstwowym Funduszu

Rehabilitacyjnym Osób Niepe³nosprawnych w Opolu pod numerem
tel. 423 29 (90 - 99) lub przez e-mail

opole@pfron.org.pl

Nareszcie bez kolejki

POWIAT STRZELECKI

proszkow¹ drewna, metali

w imieniu którego dzia³a

w Strzelcach Opolskich
ul. Krakowska 16
og³asza konkurs na stanowisko:

PRACOWNIK SOCJALNY
PRACOWNIK DS. KADR I ADMINISTRACJI
G£ÓWNY KSIÊGOWY

ZARZ¥D POWIATU

INSTRUKTORA WARSZTATU OGÓLNOBUDOWLANEGO

STRZELECKIEGO

INSTRUKTOR WARSZTATU RÊKODZIELNICTWA

47  100 Strzelce Opolskie

ARTYSTYCZNEGO

ul. Jordanowska 2

wynajmie powierzchniê
80,94 m2

(4 pomieszczenia)

na dzia³alnoæ medyczn¹
w budynku przy

ul. Powstañców l. 13

w Strzelcach Opolskich.
Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ

pod nr tel. 463 90 90
wew. 144 lub 146.

Rzadki to widok w starostwie przed pomieszczeniami rejestracji pojazdów. Kto
uwierzy, ¿e tak w³asnie by³o o godz. 13.00 - 2 sierpnia?

informuje,

Mo¿liwoci pozyskania dotacji z funduszy

strukturalnych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw

¿e w siedzibie
Starostwa Strzeleckiego
przy
ul. Jordanowskiej 2
w Strzelcach Opolskich,
na tablicy og³oszeñ
wywieszono
wykaz nieruchomoci
powiatowych
przeznaczonych
do sprzeda¿y.

które odbêdzie siê 12 sierpnia 2005 r.
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
10.00

Powitanie

10:10

Mo¿liwoci i warunki uzyskania dofinansowania z programu PHARE 2003

12:00

Mo¿liwoæ uzyskania dofinansowania z programu ZPORR 
dzia³anie 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa

13:00

Nowa Inicjatywa Komisji Europejskiej  IPM oraz SOLVIT

14:00

Dyskusja

W ramach specjalnoci realizowane s¹ kursy:

* w nawiasach podana jest liczba

Strzeleckiego

godzin w ca³ym cyklu nauczania

Euro Info Centre w Opolu zaprasza na seminarium pt.:

Zarz¹d Powiatu

* programowanie strukturalne (70)* i obiektowe (80)
* urz¹dzenia techniki komputerowej (80)
* matematyka z elementami statystyki (40)
* zarys wiedzy o gospodarce (20)
* oprogramowanie biurowe (90)
* systemy operacyjne (110)
WARUNKI REKRUTACJI:
* sieci komputerowe (70)
termin sk³adania dokumentów
* multimedia i grafika (60)
do 19 sierpnia 2005
* jêzyk angielski (80)
wymagane dokumenty:
- podanie o przyjêcie
- wiadectwo ukoñczenia
ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
szko³y redniej
ul. Krakowska 38
- dwie fotografie
47-100 Strzelce Opolskie

Informacje: Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej
i Gospodarczej tel. 4639090 w. 126

tel./fax (0-77) 461 22 25
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
www: http://www.wodip.opole.pl/~lostrzelce/

