
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

FRYZJER ZAWADZKIE - zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

MURARZ - P£YTKARZ WG.ZLECEÑ - zawodowe;
- sta¿ pracy mile widziany

PIEKARZ STRZELCE OP. - sta¿ pracy mile widziany
KIEROWCA
- MAGAZYNIER STRZELCE OP. - zawodowe, obs³uga wózka

  wid³owego;
- pr. jazdy kat. B lub C

INFORMATYK STTRZELCE OP. - min. �rednie
SPRZEDAWCA
TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH STRZELCE OP. - min. �rednie
LAKIERNIK MEBLOWY KRASIEJÓW - zawodowe
POMOCNIK STOLARZA - do�wiadczenie
MONTER KANBIN KOLONOWSKIE - min. zawodowe;
SANITARNYCH   sta¿ pracy  mile widziany;

-  pr. jazdy kat.B
MECHANIK SAM. BORYCZ - min. zawodowe;

- pr. jazdy kat.B
KIEROWCA SAM.
CIÊ¯AROWEGO KRAJ - zawodowe; do�wiadczenie
BLACHARZ SAM. TOSZEK - zawodowe;

- sta¿ pracy mile widziany
BLACHARZ OPOLSZCZYZNA - zawodowe;
OPERATOR
RÓWNIARKI STRZELCE OP. _
�LUSARZ � SPAWACZ ZDZIESZOWICE - min zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
- spawanie metod¹ MAG

MURARZ � BRUKARZ WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min
  zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

BUFETOWY-BARMAN JEMIELNICA - mile widziane do�wiad.
TECHNIK FIZJOTERAPII ZAWADZKIE - kierunkowe
KUCHARKA;
BUFETOWA - KELNERKA STRZELCE OP. - mile widziane

  wykszta³cenie kierunkowe

Do 15 czerwca  2006 roku mo¿na
sk³adaæ wnioski w ramach Programu
�JUNIOR�. Realizatorem programu
jest Pañstwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepe³nosprawnych
(PFRON), który przedk³ada ofertê re-
alizacji niniejszego programu samorz¹-
dom powiatowym, które bêd¹ prowa-
dzi³y jego realizacjê poprzez powia-
towe urzêdy pracy.

Przewidziane dzia³ania w ramach
niniejszego Programu maj¹ na celu po-
prawê trudnej sytuacji niepe³no-
sprawnych absolwentów na rynku
pracy. Priorytetowym celem jest
umo¿liwienie wej�cia w ¿ycie zawo-
dowe (odbycie sta¿u, zdobycie za-
trudnienia) m³odym osobom niepe³-
nosprawnym.

Program adresowany jest do osób
z orzeczonym znacznym, umiarko-
wanym lub lekkim stopniem niepe³-
nosprawno�ci w wieku do 25 lub w
przypadku osób, które ukoñczy³y
szko³ê wy¿sz¹ - do 27 roku ¿ycia,
skierowane na sta¿ zgodnie z warun-
kami okre�lonymi w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z pó�n.
zm.), zwane dla potrzeb programu
�absolwentami�.

W ramach Programu  pomoc mo¿e
zostaæ udzielona ze �rodków
PFRON:
1) absolwentowi skierowanemu na

sta¿ przez powiatowy urz¹d pra-
cy, pomoc umo¿liwiaj¹ca odbycie
sta¿u u pracodawcy, w formie do-
finansowania bêd¹cego �wiadcze-
niem na rehabilitacjê zawodow¹.
Wysoko�æ dofinansowania, usta-
lana jest przez powiatowy urz¹d
pracy w zale¿no�ci od stopnia nie-
pe³nosprawno�ci osoby skierowa-
nej na sta¿, w wysoko�ci:

a) 50% najni¿szego wynagrodzenia
- dla osób niepe³nosprawnych za-
liczonych do znacznego stopnia
niepe³nosprawno�ci,

b) 40% najni¿szego wynagrodzenia
- dla osób niepe³nosprawnych za-
liczonych do umiarkowanego
stopnia niepe³nosprawno�ci,

c) 30% najni¿szego wynagrodzenia
- dla osób niepe³nosprawnych za-
liczonych do lekkiego stopnia nie-
pe³nosprawno�ci,

2) doradcy zawodowemu premia za
wykonywanie dodatkowych czynno-
�ci, okre�lonych w rozdziale VI ust. 5
niniejszego programu, w wysoko�ci
do 10% najni¿szego wynagrodzenia
(za ka¿dego sta¿ystê objêtego opiek¹),

Aktywizacja zawodowa
absolwentów niepe³nosprawnych

na zasadach okre�lonych w umowie
zawartej z PFRON,
3) pracodawcy uczestnicz¹cemu w
programie � z wy³¹czeniem praco-
dawców prowadz¹cych zak³ady ak-
tywno�ci zawodowej premia z tytu-
³u odbycia sta¿u przez absolwenta,
w wysoko�ci stanowi¹cej iloczyn licz-
by miesiêcy odbytego sta¿u i kwoty
stanowi¹cej do 20% najni¿szego wy-
nagrodzenia, obowi¹zuj¹cego w dniu
1 stycznia roku, w którym rozpoczê-
to sta¿ - je�li sta¿ysta jest osob¹ o
znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe³nosprawno�ci albo absol-
wentem szko³y specjalnej, natomiast
do 10% najni¿szego wynagrodzenia
je�li sta¿ysta jest osob¹ o lekkim stop-
niu niepe³nosprawno�ci. W przypad-
ku rezygnacji sta¿ysty z odbywania
sta¿u w trakcie jego trwania, praco-
dawcy przys³uguje premia za faktycz-
ny okres sta¿u odbytego przez sta-
¿ystê.
Szczegó³owe informacje o Programie

�JUNIOR� dostêpne s¹
pod adresem internetowym PFRON

 www.pfron.org.pl ,
a tak¿e mo¿na je uzyskaæ

w siedzibie:
Opole, ul. Koraszewskiego 8-16

tel. 077/423-29-92.
Hanna Bajorek-Ziaja

27 czerwca w Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej
i Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

odbêdzie siê dy¿ur konsultanta ROSzEFS

Rozpoczêcie dy¿uru 27 czerwca o godzinie 10.00
w pokoju nr 310 na III piêtrze

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej

 ROSzEFS to sieæ instytucji dzia³aj¹ca w ca³ej Polsce, wspieraj¹ca instytucje
przygotowuj¹ce i realizuj¹ce projekty finansowane ze �rodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego. W województwie opolskim dzia³a przy Fun-
dacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.
Na miejscu bêdzie mo¿na uzyskaæ informacje nt. dostêpnych progra-
mów i konkursów, a tak¿e skonsultowaæ przygotowywany w³asny pro-
jekt lub skorzystaæ z bazy partnerów.
Europejski Fundusz Spo³eczny jest jednym z czterech Funduszy Struktu-
ralnych Unii Europejskiej, przeznaczonym do wspierania rynku pracy: ak-
tywizacji bezrobotnych, finansowania szkoleñ pracowników przedsiê-
biorstw, rolników, promocji przedsiêbiorczo�ci.
Pracownicy ROSzEFS zapraszaj¹ do kontaktu jednostki samorz¹du
terytorialnego, szko³y i organizacje pozarz¹dowe.

Choæ tak naprawdê do koñca ter-
minu, po którym bez nowego prawa
jazdy nawet nie ma co nawet my�leæ
o wyje�dzie z w³asnego gara¿u, to ja-
kich� specjalnych t³umów w wydzia-
le komunikacji strzeleckiego starostwa
nie ma.
- Nadal u nas na wydanie nowego
dokumentu nie czeka siê d³u¿ej ni¿
dwa tygodnie � twierdzi Czes³awa
Szuszkiewicz, naczelnik tego wydzia-
³u. � Zwracam siê wobec tego z go-
r¹c¹ pro�b¹: nie odk³adajcie za³atwie-
nie tych spraw na ostatni¹ chwilê!
Oszczêd�cie sobie i naszym urzêdni-
kom nerwowych sytuacji. Tego da siê
unikn¹æ, wystarczy przyj�æ od razu,
a nie w ostatnich dniach czerwca. W
tej chwili przy obydwu stanowiskach,
gdzie mo¿na za³atwiæ wszystkie for-
malno�ci z tym zwi¹zane � klienci
obs³ugiwani s¹ na bie¿¹co, po co wiêc
czekaæ?

Przypominamy: prawa jazdy wy-
dane w okresie 1 maja 1993 r. - 30
czerwca 1999 r. oraz wydane po dniu
1 lipca 1999 r. na blankietach papie-
rowych trac¹ wa¿no�æ z koñcem
czerwca.

¯eby otrzymaæ nowe prawo jaz-
dy nale¿y w wydziale komunikacji
z³o¿yæ: wniosek, dowód uiszczenia
op³aty za wydanie prawa jazdy w
wysoko�ci 71 z³, fotografiê o wymia-
rach 3,5x4,5 cm, kserokopiê posiada-
nego prawa jazdy i znaczki skarbowe
w wysoko�ci 5,50 z³.

Przy odbiorze nowego dokumen-
tu nale¿y z³o¿yæ stare prawo jazdy
celem uniewa¿nienia oraz okazaæ do-
kument to¿samo�ci.

Na apel Starosty Strzeleckiego o pod-
jêcie sprzeciwu przeciwko obni¿eniu
Opolszczy�nie w latach 2007-2013
�rodków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego o 50 mln euro,
odpowiedzia³o 26 samorz¹dów Wo-
jewództwa Opolskiego. Protesty te
zosta³y przes³ane Prezesowi Rady
Ministrów oraz pos³om i senatorom
z terenu Województwa Opolskiego.

Protest jednak
poparli

Dy¿ur konsultanta Regionalnego
O�rodka Szkoleniowego

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (ROSzEFS)

Ju¿ czas na
wymianê

prawa jazdy

Wszystkich chêtnych zapraszamy!
WSTÊP WOLNY.

750 lat Rozmierzy

Program obchodów:

23.06 Pi¹tek

17.00 - nabo¿eñstwo w Ko�ciele Parafialnym
18.00 - przywitanie go�ci i mieszkañców
19.00 - program artystyczny
22.00 - zabawa taneczna

24.06 Sobota

13.30 - zbiórka przy remizie OSP
14.00 - ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
14.30 - przemarsz przez wie�,

  z³o¿enie kwaitów,
  przywitanie go�ci

17.00 - czê�æ artystyczna
22.00 - zabawa taneczna

25.06 Niedziela

10.30 - Msza �w. dziêkczynna
13.30 - koncert orkestry dêtej
14.00 - przywitanie go�ci
14.30 - czê�æ artystyczna
20.00 - zabawa taneczna
24.00 - zakoñczenie obchodów

Wszystkie imprezy odbêd¹ siê w namiocie przy ul. Ko�cielnej


