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Bezrobotni samodzielniejsi i aktywniejsi
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Ostatnio drastycznie zmniej-

nadal s¹, zmieni³y siê tylko nieco ka-

uprawnienia na wózki wid³owe, to

mieszczanych na ³amach naszego

Obecnie pañstwo, po zmianie

w hurtowni czy te¿ magazynie, dlate-

na³y ich dystrybucji.

równie¿ przeszkalana jest do pracy

dwutygodnika, dostarczana przez

przepisów wynikaj¹cych z ustawy o

go do elementów szkolenia dochodzi

cach Op. Zatem by³ to sygna³ do na-

rynku pracy, mniej ingeruje i pored-

szy³a siê liczba ofert pracy za-

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelwi¹zania rozmowy na ten temat z

przedstawicielem PUP, zrodzi³y siê
bowiem podejrzenia o gwa³townym

pogorszeniu siê koniunktury na
miejscowym rynku, a tym samym -

promocji zatrudnienia i instytucjach
niczy w poszukiwaniu pracy dla bezrobotnych. St¹d te¿ mowa w ustawie

wowych zasad marketingu. I na takie
ni.

posiadaj¹cemu prawo do zasi³ku, któ-

chomienie rodków w wysokoci pra-

-

Ponadto wci¹¿ czekamy na uru-

wie 140 tys. z³ ze ZPORR dzia³ania

wisku lokalnego biznesu. Nie by-

ku skierowania go przez powiatowy

zadania pt.: Diagnoza potrzeb zatrud-

osób bezrobotnych.

cany w wysokoci stanowi¹cej ró¿ni-

nie nowych pracowników w rodo-

³aby to wiêc dobra informacja dla
Roman Kus, z-ca dyrektora PUP

w Strzelcach rozwia³ nasze w¹tpliwo-

nie, b¹d zacznie pracowaæ w wyni-

2.1, które pozwol¹ nam na realizacjê

urz¹d pracy. Dodatek ten jest wyp³a-

nieniowych i rozwojowych strzelec-

cê miêdzy minimalnym wynagrodze-

zwoli nam na zlecenie wyspecjalizo-

niem za pracê a otrzymywanym wy-

kich pracodawców. Projekt ten po-

trudnienia, ale po prostu z inaczej

obecnie funkcjonuj¹cym przep³ywem
pozyskiwania i rozpowszechniania

ofert pracy. Wreszcie, po sporym

okresie oczekiwania dzia³a, i to pe³n¹
par¹, internetowy portal dla osób po-

szukuj¹cych pracy, tzw. serwis infor-

macyjny urzêdów pracy na stronie

www.praca.gov.pl, na której znajduj¹
siê nie tylko oferty pracy, ale równie¿

przewodnik, zawieraj¹cy m.in. pora-

dy jak napisaæ list motywacyjny, CV

itp., statystyki rynku pracy, informa-

cje prawne wynikaj¹ce z ustawy o

promocji zatrudnienia, agencje pored-

nictwa pracy w kraju i zagranic¹, pro-

niku skierowania przez PUP podj¹³

zatrudnienie w niepe³nym wymiarze

czasu pracy i otrzymuje wynagrodze-

poprzez stymulowanie tworzenia

30 % zasi³ku przez po³owê okresu, w

powinno zainteresowaæ niezarejestro-

dzenia za pracê; lub w wysokoci do

jakim przys³ugiwa³by bezrobotnemu

-

Przez ca³y rok organizowane s¹

szkolenia, oczywicie w zale¿noci od
dawcy. Je¿eli przedsiêbiorca zobowi¹ukoñczeniu przez niego wymaganego
szkolenia lub przekwalifikowania

nia. W tym roku dysponujemy na to
nie potrzeba przeszkolenia b¹d

przekwalifikowania wiêkszej liczby

osób ni¿ wskazuj¹ prognozy, istnieje

a na niej - link Kiosk z prac¹.

ków Funduszu Pracy z rezerwy Mi-

codawcy jak i poszukuj¹cy pracy

swoje oferty i numery kontaktowe.

Takie porednictwo znacznie przy-

piesza kontakt, zw³aszcza, i¿ GCI

organizowanym przez Stowarzysze-

tego konkursu osobom wyró¿nionym

datkowego wsparcia ze rodków Fun-

duszu Pracy w wysokoci do 11 tys.

z³ na utworzenie w³asnej firmy  mówi

jeszcze mo¿liwoæ pozyskania rod-

dalej R. Kus.

nistra Gospodarki i Pracy. Czêæ kur-

Europejskiego Funduszu Spo³eczne-

przez firmê Wurex, szkol¹c¹ bezro-

spektywy dla m³odzie¿y oraz Prze-

Z³o¿ylimy równie¿ wnioski do

KRAJ

- min. 1 rok sta¿u

pracy min. 2 lata,
znajomoæ obs³ugi beczki

RASZOWA

FRYZJERKA

STRZELCE OP.

(12 osób)

- zawodowe kierunkowe
- wykszta³cenie kierunkowe

KRAPKOWICE;
DYLAKI

TRANSPORTU

KRAPKOWICE;

- upr. na wózki o napêdzie

DYLAKI
TA P I C E R

OPOLE

gazowym
- dowiadczenie

Jubileusz Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem
Na 15 padziernika planowany jest jubileuszowy Zjazd Absolwentów
naszego liceum z okazji szeædziesi¹tej rocznicy powstania szko³y. Komitet

botnych z ca³ego województwa w ra-

ciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa-

kich by³ych uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem, by³ych

mach programu PHARE 2002 Spój-

³ego bezrobocia. Mamy nadziejê, ¿e

mocja zatrudnienia i rozwój zasobów

nione pozytywnie i równie¿ na tych

noæ spo³eczna i gospodarcza  Pro-

ludzkich województwo opolskie. I to

projekty zostan¹ przez komisje oce-

polach bêdziemy mogli przeprowadziæ zaplanowane dzia³ania. Na zakoñ-

poprawnoci¹ oraz dokonuje kontro-

rezerwy Funduszu Pracy przyzna-

prowadzonego szkolenia i wszystkie
urz¹d pracy czuwa nad t¹ jakoci¹ i

czenie dodam jeszcze, ¿e bêdziemy

datkowych rodków finansowych z

ko w siedzibie naszego Urzêdu, ale

li. W dzisiejszych czasach pracodaw-

wanych przez Ministra Gospodarki i

stronie internetowej www.pup.strzel-

szkolonych kompleksowo, tzn. jeli

znaczeniem na aktywne programy

ceopolskie.pl. Tak wiêc oferty pracy

- zawodowe/rednie, sta¿

go (EFS) zwi¹zane z tematami Per-

siê równie¿ staraæ o przyznanie do-

tak¿e umieszczane s¹ na naszej nowej

- wykszta³cenie zawodowe

sów w tym roku prowadzonych jest

detale z tym zwi¹zane, oczywicie

wszystkie oferty pracy, którymi

KRAJ

PRACOWNIK

Uczestniczymy te¿ jako partner

sce dotychczas  kontynuuje R. Kus

dysponujemy, wywieszone s¹ nie tyl-

SIERONIOWICE

finansowy i merytoryczny w konkur-

ona za nas martwi siê o jakoæ prze-

-

BLACHARZ SAM.

PIEKARZ

sie pt.: Du¿a kasa  ma³y biznes

_

KIEROWCA SAM.

MONTER WI¥ZEK

znajduje siê w samym centrum mia-

sta. Poza tym, tak jak to mia³o miej-

STRZELCE OP.

wywania biznesplanu itp.
-

- min. 3 lata w zawodzie
murarza lub tynkarza

LUSARZ

dziane s¹ dla nich szkolenia z zakresu

prowadzenia w³asnej firmy, opraco-

- pr. jazdy kat. B;

- wykszta³cenie handlowe

- zawodowe;
WG. ZLECEÑ

KIEROWCA KAT. C+E

rynku, Roman Kus odpowiada:

miesiêcy bêd¹ za nich odprowadzane

- rednie;

- znajomoæ wêdkarstwa

STRZELCE OP.

MURARZ lub

sk³adki do ZUS. Oczywicie przewi-

zmniejszenia bezrobocia na lokalnym

kie GCI ma tak¿e swoj¹ stronê inter-

gotowanych tablicach umieszczaæ

JEMIELNICA

CIÊ¯AROWEGO

z naszej strony, mo¿emy udzieliæ do-

mog¹ na specjalnie do tego celu przy-

SPRZEDAWCA

koci 20 tys. z³ i dodatkowo przez 6

otrzymaj¹ dofinansowanie w wyso-

kwot¹ oko³o 90 tys. z³, ale je¿eli wzro-

I nie istnieje on tylko wirtualnie,

ZAWADZKIE,

w celu aktywizacji bezrobotnych i

nej poprzez prosty dostêp do nowo-

ale i realnie. Tu w³anie zarówno pra-

STRZELCE OP.,

ZDZIESZOWICE

ten cel rodki, wówczas osoby takie

nie Rozwój i Gospodarka. W ramach

netow¹ www.gci.strzelceopolskie.pl,

SPRZEDAWCA

ELEKTRYK 

urz¹d pracy sfinansuje takie szkole-

przede wszystkim internetu. Strzelec-

- komunikatywnoæ
STRZELCE OP.

spodarcz¹. Je¿eli wniosek zostanie

placówka ukierunkowana na aktywi-

czesnych technologii informacyjnych,

- min. rednie;

ODCZYTYWANIA

Na pytanie jakie kroki podejmuje

w tym roku Powiatowy Urz¹d Pracy

¿e siê zatrudniæ bezrobotnego po

zacjê m³odzie¿y i spo³ecznoci lokal-

SATELITARNEGO

B U F E TO WA

oceniony pozytywnie i uzyskamy na

- min. rednie;
- pr. jazdy kat. B

POMOC. MURARZA

cjatywy.

Ponadto od 1 lutego dzia³a w sie-

Op. Gminne Centrum Informacji jako

STRZELCE OP.

wanych bezrobotnych, zamierzaj¹-

cych za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoæ go-

inn¹ pracê zarobkow¹ z w³asnej ini-

- komunikatywnoæ
INSTALATO R
 SPRZEDAWCA

nowych mikroprzedsiêbiorstw. To

zasi³ek, je¿eli podj¹³ zatrudnienie lub

potrzeb, jakie kieruj¹ do nas praco-

dzibie Domu Kultury w Strzelcach

przedsiêbiorczoci, którego celem

- min. rednie;
- dowiadczenie w sprzeda¿y;

jest aktywne wspieranie zatrudnienia,

nie ni¿sze od minimalnego wynagro-

gramy pomocowe i wiele innych przydatnych informacji.

wniosek do dzia³ania 2.5 Promocja

- znajomoæ programu

sprzeda¿y, zamówieñ
PRZEDST. BANKOWY OPOLSZCZYZNA

WODOMIERZY

kretne zawody i specjalnoci. Z³o¿y-

JEMIELNICA

SUBIEKT 4,

limy równie¿ w ramach ZPORR

przez okres, w jakim przys³ugiwa³by

informacji, w tym nowymi metodami

P R A C O D AW C Y:

- znajomoæ faktur

OSOBA DO

spadkiem zainteresowania pracodaw-

ten zasi³ek, je¿eli bezrobotny w wy-

PRAC. BIUROWY

SPRZÊTU

wego badania wród lokalnych przed-

ców tworzeniem nowych miejsc za-

OCZEKIWANIA

PRACY

(1/2 etatu)

siêbiorców zapotrzebowania na kon-

nagrodzeniem  nie wiêcej jednak ni¿
50 % zasi³ku dla bezrobotnych 

STANOWISKO

wanej firmie przeprowadzenia wnikli-

ci, mówi¹c, ¿e spadek liczby publi-

kowanych ofert nie jest zwi¹zany ze

WYMAGANIA

MIEJSCE

w³anie szkolenia jestemy nastawie-

ry samodzielnie podejmie zatrudnie-

zmniejszeniu popytu na zatrudnie-

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

równie¿ kszta³cenie z zakresu obs³ugi

komputera, fakturowania czy podsta-

o tzw. dodatku aktywizacyjnym, czyli

kwocie wyp³acanej bezrobotnemu

r
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POWIATOWY URZ¥D PRACY

cy poszukuj¹ najczêciej osób

wy-

przyk³ adowo osoba ubi ega si ê o

Pracy, w kwocie 250 tys. z³ z prze-

pomocy bezrobotnym.

Organizacyjny, dyrekcja szko³y i spo³ecznoæ uczniowska zapraszaj¹ wszyst-

nauczycieli i pracowników do wziêcia udzia³u w tej uroczystoci.
Zg³oszenia: osobiste, listowne lub faxem pod adresem szko³y:
ul.Krótka 2, 47-120 Zawadzkie

Pamiêtaj:

Wielki Zjazd Absolwentów
15 padziernika 2005 r.
Szczegó³y:

- w sekretariacie szko³y, tel. 077/ 4616 430
- http://lozawadzkie.wodip.opole.pl
- liceumzawadzkie@edu.apple.pl
- lozawadzkie@wodip.opole.pl

Przeka¿ informacje kole¿ankom

Wa¿ne dla uczniów z niezamo¿nych rodzin zamierzaj¹cych staraæ siê w przysz³ym roku szkolnym o stypendium

i kolegom!

STOWARZYSZENIE
RODZINA KOLPINGA
W STANISZCZACH WIELKICH
ul. Kocielna 47-113 Staniszcze Wielkie

ZBIERAJ KWITY!!!
Uczysz siê w szkole ponadgim-

nazjalnej umo¿liwiaj¹cej uzyskanie

wiadectwa maturalnego?

kalkulatory, zakrelacze, gumki, tem-

resowany udzia³em w projekcie sty-

notesy, obwoluty piórniki), biletów

niepe³nosprawnoci) i jeste zainte-

pendialnym wspó³finansowanym ze

miejscowoci od 5 do 20 tys. miesz-

Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa w

kañców, w której nie ma publicznej
szko³y ponadgimnazjalnej koñcz¹cej
siê matur¹?

rodków Europejskiego Funduszu
nowym roku szkolnym?

Ju¿ dzi zacznij zbieraæ faktury,

rachunki za zakup: podrêczników, en-

Dochód w przeliczeniu na osobê

cyklopedii, atlasów, tablic matema-

504,00 z³ netto (lub 583,00 z³ netto,

saki, kredki, o³ówki, d³ugopisy, pióra,

w Twojej rodzinie nie przekracza

dwutygodnika Powiat Strzelecki

gdy legitymujesz siê orzeczeniem o

Mieszkasz na wsi lub w miejsco-

woci do 5 tys. mieszkañców, albo w

Informuje, ¿e planowany i og³aszany w poprzednim numerze

tycznych, przyborów szkolnych (pi-

perówki, korektory, kleje, zeszyty,

na dojazd do i ze szko³y rodkami
komunikacji publicznej, plecaka, stro-

ju na zajêcia wychowania fizycznego
i i nnych pomocy dydakt ycznych

wymaganych w szkole, do której

uczêszczasz. W razie przyznania pomocy stypendialnej tylko udokumen-

towane wydatki podlegaj¹ refunadcji.
/a/

kurs na temat agroturystyki i ekoturystyki zosta³
przeniesiony z czerwca na jesieñ.

Rolnicy bêd¹ mieæ wtedy wiêcej czasu na uczestnictwo w

zajêciach, a my, jako organizatorzy uzyskamy do tego czasu
dotacjê na przeprowadzenie tego szkolenia.

W ten sposób dla wszystkich uczestników kurs bêdzie bezp³atny.

Zg³oszenia chêtnych nadal przyjmujemy
pod telefonem (077) 4622470

