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Pomoc dla niepe³nosprawnych
Zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz wydane ostatnio
trzy rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej, poprawi³y
mo¿liwoci podejmowania zatrudnienia przez osoby niepe³nosprawne.
Bezporedni¹ forma wsparcia osób
niepe³nosprawnych jest mo¿liwoæ
przyznania im rodków finansowych
na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej,
rolniczej albo wniesienie wk³adu do
spó³dzielni socjalnej. Dotacje przyznaje Starosta ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, bêd¹cych w
dyspozycji powiatu. Na za³o¿enie
w³asnej firmy mo¿na uzyskaæ bezzwrotn¹ pomoc do wysokoci 15krotnoci przeciêtnego wynagrodzenia, czyli oko³o 40 tys. z³. O pieni¹dze mog¹ ubiegaæ siê niepe³nosprawni, którzy dot¹d nie prowadzili dzia³alnoci gospodarczej lub od zaprzestania dzia³alnoci minê³o ju¿ 12 miesiêcy. Wnioski o dotacjê wraz z okre-

leniem przewidywanych efektów
ekonomicznych, kosztów i wydatków
do sfinansowania oraz formy zabezpieczenia nale¿y sk³adaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy
Pracodawca, który zobowi¹¿e siê
do zatrudniania osobê niepe³nosprawn¹ przez okres co najmniej 36
miesiêcy mo¿e staraæ siê o zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy
osoby niepe³nosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzêdzie Pracy jako bezrobotna lub poszukuj¹ca
pracy nie pozostaj¹c¹ w zatrudnieniu.
Wysokoæ refundacji, której dokonuje
Starosta na podstawie umowy z pracodawc¹, nie mo¿e przekroczyæ 15krotnoci przeciêtnego wynagrodzenia tj. oko³o 40 tys. z³. Refundacji
podlegaj¹ wy³¹cznie koszty poniesione po dniu podpisania umowy ze Starost¹. Nie wiadomo jeszcze, czy pracodawcy bêd¹ siê mogli staraæ o pokrycie wszystkich kosztów wyposa¿enia miejsca pracy, czy te¿ tylko
kosztów wynikaj¹cych koniecznoci

dostosowania stanowiska do potrzeb
niepe³nosprawnego  Ministerstwo
powinno wkrótce wyjaniæ te w¹tpliwoci.
Kolejn¹ form¹ zachêty do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych jest
mo¿liwoæ przyznania pracodawcy
refundacji 60 % wynagrodzenia osoby
niepe³nosprawnej. Pracodawca w umowie ze Starost¹ musi zobowi¹zaæ siê
do zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej przez okres co najmniej 12 miesiêcy.
Pozyskanie rodków finansowych
bêdzie mo¿liwe po podjêciu uchwa³y
przez Radê Powiatu o podziale rodków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Jednak¿e jeszcze w bie¿¹cym roku
zachêcamy zainteresowane osoby niepe³nosprawne i pracodawców do kontaktu z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Strzelcach Opolskich, w którym
mo¿na uzyskaæ bardziej szczegó³owe
informacje.
Norbert Jaskó³a

Z pomoc¹ ofiarom przestêpstw
Pilota¿owy program Ministerstwa Sprawiedliwoci ruszy³ 28 sierpnia br. i trwaæ bêdzie do 30 czerwca
2008 r. Zak³ada stworzenie Sieci Pomocy Ofiarom Przestêpstw (SPOP),
któr¹ stworz¹ Lokalne Orodki
Wsparcia. Maj¹ one staæ siê miejscem
pierwszego kontaktu ofiary przestêpstwa (niezale¿nie od jego rodzaju) z osobami, które udziel¹ jej profesjonalnej (prawnej, interwencyjnej,
psychologicznej) pomocy, a tak¿e miejscami prowadzenia mediacji.
Szczególn¹ wagê twórcy programu przywi¹zuj¹ do pomocy ma³oletnim ofiarom pedofilów oraz przestêpstw dokonanych ze szczególnym
okrucieñstwem. W ka¿dym LOW
planowane jest wyodrêbnienie specjalnego pokoju przes³uchañ dzieci.
Pomoc w LOW-ach uzyskaæ bêd¹
mog³y m.in. ofiary gwa³tów, molestowania seksualnego i innych przestêpstw seksualnych, zw³aszcza
ma³oletni, a tak¿e ofiary przestêpstw

pope³nionych ze szczególnym okrucieñstwem.
Partnerami w realizacji programu
s¹ instytucje rz¹dowe, samorz¹dowe
oraz pozarz¹dowe. LOW wspó³pracowaæ bêdzie przede wszystkim z
organami ochrony prawnej, takimi jak
prokuratura, s¹d czy policja.
Pilota¿owy program pomocy ofiarom
przestêpstw nie obejmuje ca³ego kraju: prowadzony jest w Warszawie
oraz w województwach opolskim i
l¹skim.
Struktura dzia³ania Lokalnych
Orodków Wsparcia nie pokrywa siê

z granicami województw, ani powiatów. Mieszkañcy powiatu strzeleckiego nale¿¹ do LOW w KêdzierzynieKolu, który obejmuje swym zasiêgiem równie¿ powiat kêdzierzyñskokozielski, g³ubczycki, krapkowicki i
prudnicki.
O tym w³anie by³a mowa na spotkaniu w sali narad strzeleckiego starostwa 13 grudnia, kiedy na konferencji
przedstawiano zasady programu i budowania systemu pomocy ofiarom
przestêpstw, a wyk³ad wyg³osi³ dr hab.
Tadeusz Cielecki z Uniwersytetu
Opolskiego.

Wszystkim zainteresowanym podajemy adres:
Lokalny Orodek Wsparcia w Kêdzierzynie-Kolu
Pl. Wolnoci 10/2
Czynny:
pn - pt: 12  18, sb: 9  15
tel. 0-77 483-42-17
e-mail: low.kozle@opole.so.gov.pl.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna
Ci¹¿a bez alkoholu
Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zainicjowa³a w roku 2007 Ogólnopolsk¹
Akcjê Edukacyjn¹ Ci¹¿a bez alkoholu. W Polsce po raz pierwszy
wiatowy Dzieñ FAS odby³ siê w
9.09.2001 roku, a na wiecie zainteresowanie ta tematyk¹ pojawi³o siê
w 1973 roku, kiedy to nazwano i
opisano, jako jednostkê chorobow¹,
p³odowy zespó³ alkoholowy.
W ramach tej akcji 200 uczennic
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich, dziêki wsparciu finansowemu Zarz¹du Powiatu
Strzeleckiego, uczestniczy³o w dniu
13.12.2007 w prelekcji i pokazie filmu w sali widowiskowej strzeleckiego Domu Kultury.
Zajêcia prowadzi³y Zofia Szybura i Violetta Cierniewska, które s¹ jednymi z 60 edukatorów programu, instruktorkami FAS w Polsce i prowadz¹ zajêcia z nauczycielami, wychowawcami, policj¹ oraz pracownikami socjalnymi. Przyjecha³y z
Tych, gdzie na co dzieñ pracuj¹ w
Domu Dziecka.
Alkohol jest spo³ecznie akceptowaln¹ substancj¹ toksyczn¹ u¿ywan¹ w ró¿nych sytuacjach spo³ecz-

nych, ale u¿ywanie alkoholu przez
kobiety w ci¹¿y jest jedn¹ z wiod¹cych przyczyn wad i zaburzeñ rozwojowych u dzieci. Nie ma ustalonej
bezpiecznej dawki alkoholu dla ciê¿arnej, a nigdy nie wiadomo w jakiej fazie
rozwoju ¿ycia p³odowego znajduje siê
dziecko, które pije alkohol wraz ze
swoja matk¹. Alkohol mo¿e doprowadziæ do poronienia, przedwczesnego
porodu lub wad rozwojowych i opónieñ w rozwoju psychoruchowym
dziecka. Alkohol jest szkodliwy przez
ca³¹ ci¹¿ê, lecz najgorsze wady powstaj¹ w ci¹gu pierwszych 3 tygodni,
kiedy zwykle kobiety nie s¹ wiadome faktu bycia w ci¹¿y. Dzieci nara¿one na dzia³anie alkoholu w czasie
¿ycia p³odowego mog¹ cierpieæ na zaburzenia rozwojowe: uszkodzenia
mózgu, wadliwe funkcjonowanie mózgu (zaburzenia widzenia, s³yszenia),
wady wrodzone i wady narz¹dów
wewnêtrznych, upoledzenia wzrostu, zaburzenia równowagi.
Jednym z najgroniejszych skutków alkoholowych uszkodzeñ p³odu
jest FAS (Fetal Alkohol Symdrome),
który stanowi 10% wszystkich uszkodzeñ p³odu wywo³anych przez alkohol.

W Polsce FAS jest uznawany za
jednostkê chorobow¹.
FAS wystêpuje, gdy dochodzi do
uszkodzenia mózgu, opónienia wzrostu i deformacji twarzy (dysmorfii).
Takie dzieci mimo niewidocznych zewnêtrznie oznak choroby maj¹ problemy z nauk¹, zaburzenia równowagi,
nie rozumiej¹ norm spo³ecznych. S¹
samotne i nieakceptowane przez otoczenie, bo czêsto ³ami¹ przyjête formy wspó³¿ycia spo³ecznego.
Prelekcjê zakoñczy³ pokaz filmu,
które przedstawia³ autentyczne relacje matek dzieci, którym zdiagnozowano FAS. Poruszaj¹ce opowieci o
m³odzieñczych szaleñstwach, które w
skutkach przynios³y nieuleczalne choroby dzieci zosta³y z wielka uwag¹ wys³uchane przez uczennice ZSZ nr 1 w
Strzelcach Opolskich.
Prelekcjê zakoñczy³ apel do przysz³ych matek i ojców oraz ludzi doros³ych o rozwagê w spo¿ywaniu alkoholu. Przysz³oæ naszych dzieci i przysz³ych pokoleñ jest w naszych rêkach.
A kiedy planuje siê ci¹¿ê nie wolno piæ
alkohol przez ca³y okres 9 miesiêcy jej
trwania.
Miros³awa Stañczak
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ZDZIESZOWICE
DZIEWKOWICE
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OPERATOR CNC

G¥SIOROWICE

STOLARZ
MURARZ
MALARZ BUDOWLANY
ROBOTNIK BUD.
ROBOTNIK GOSP.
3/4 ETATU
SPRZ¥TACZKA

STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

OPERATOR PRASY

ZAWADZKIE

OPERATOR
MANIPULATORA
OPERATOR ZAGINAREK
MONTER WI¥ZEK

ZAWADZKIE
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POMOCNIK PRZY
OBRÓBCE SZK£A
MECHANIK MASZYN
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- wykszta³cenie min. rednie
- mile widziany
j. angielski, j. niemiecki
- obs³uga komputera
- obs³uga urz¹dzeñ biurowy
- komunikatywna
znajomoæ
j. niemieckiego
- wykszta³cenie min. rednie
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat.B
- wykszta³cenie wy¿sze

PRAKTYKA
- wykszta³cenie rednie
W STRZELCACH OP.- obywatelstwo polskie
DOCELOWO
- niekaralnoæ
PRZYWARY
- przeniesienie do rezerwy
- kat. zdrowia A
w ksi¹¿eczce wojskowej

MISTRZ, TECHNOLOG,
PLANISTA

HANDLOWIEC
TOKARZ
LUSARZ

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

REÑSKA WIE
DYLAKI,
KRAPKOWICE
ZAWADZKIE
ZAWADZKIE

- wykszta³cenie rednie
lub wy¿sze profil
techniczny
- wykszta³cenie
zawodowe
- niekaralnoæ
- grupa inwalidzka
- uprawnienia na wózek
wid³owy

- miele widziany sta¿ pracy
- wykszta³cenie min.
zawodowe kierunkowe
- min 2 lata sta¿u pracy
- obs³uga komputera
- wykszta³cenie zawodowe
- prawo jazdy kat.B
- mile widziane prawo jazdy
kat.C
- wykszta³cenie zawodowe
- wykszta³cenie zawodowe
- preferowane wykszta³cenie
rednie
- znajomoæ kasy fiskalnej
- wykszta³cenie rednie
- wykszta³cenie zawodowe
- wykszta³cenie zawodowe
- znajomoæ rysunku tech.
- uprawnienia spawacza
-

wykszta³cenie rednie
program AUTO CAD
obs³uga komputera
wykszta³cenie kierunkowe

- wykszta³cenie zawodowe
- wykszta³cenie zawodowe
techniczne
- wykszta³cenie zawodowe
techniczne

- uprawnienia s -1
- do przyuczenia

¯ÊDOWICE
STRZELCE OP.
KOLONOWSKIE

- dowiadczenie
w hydraulice si³owej
- wykszta³cenie zawodowe

