
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:

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie,
- znajomo�æ obs³ugi
  komputera,
- znajomo�æ technik
  sprzeda¿y

KONSULTANT
DS. OBS£UGI KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  �rednie,
- znajomo�æ obs³ugi
  komputera,
- komunikatywno�æ

KONSTRUKTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
- znajomo�æ AUTOCAD
  MECHANICAL 2006
- znajomo�æ norm
  (DIN,  EURO)
- wymagane
 do�wiad. konstruktorskie

FRYZJER SZYMISZÓW - wykszta³cenie
  zawodowe kierunkowe

KIEROWCA TRASY - wykszt. mechaniczne,
KAT. C+E MIÊDZYN. - znajomo�æ odpraw

  celnych
KIEROWCA KAT.C+E TRASY - za�wiad. na przewóz

KRAJOWE   rzeczy
POMOC LAKIERNIKA BORYCZ - wymagane do�wiad.

  w zawodzie lakiernika
ELEKTROMONTER
MECH. POJAZDÓW STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe
SAMOCHODOWYCH   lub �rednie
MALARZ LAKIERNIK
POJAZDÓW SAM. STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe
MECHANIK NAPRAW
POJAZDÓW SAM. STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe
ELEKTROMECHANIK ROZMIERZ - mile widziane
SAMOCHODOWY   do�wiadczenie �lusarskie
DOCIEPLENIOWIEC WG. ZLECEÑ - mile widziane

  do�wiadczenie
MALARZ, TAPECIARZ WG. ZLECEÑ - mile widziane

  do�wiadczenie
PRACOWNIK BUD. POWIAT - wykszt. zawodowe,
TYNKARZ  STRZELECKI - prawo jazdy kat.B,

POWIAT OPOLSKI - wymagane do�wiad.
SPAWACZ GAZOWY DZIEWKOWICE -
�LUSARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe zawodowe
- sta¿ pracy mile
  widziany

STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie
  zawodowe kierunkowe

PRAC. OBRÓBKI KOLONOWSKIE
DREWNA
ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe zawodowe
- sta¿ pracy mile
  widziany

ELEKTRYK WG.POTRZEB - wykszta³cenie
  zawodowe kierunkowe

PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia palacza
  pow. 1kv

RZE�NIK PIOTRÓWKA
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
FARMACEUTA STRZELCE OP. - wymagane wykszt.

  wy¿sze kierunkowe
DIAGNOSTA
LABORATORYJNY STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

Opolski Oddzia³ Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych uprzejmie informuje, ¿e
rozpocz¹³ w bie¿¹cym roku realizacjê
programu �PEGAZ 2003�.

Do dnia 16 maja 2008 roku oso-
by niepe³nosprawne mog¹ sk³adaæ w
Opolskim Oddziale PFRON wnioski
o dofinansowanie w ramach obsza-
rów B i C programu �PEGAZ 2003�.

Celem programu �PEGAZ 2003�
jest pomoc w aktywizowaniu osób
niepe³nosprawnych poprzez likwida-
cjê barier transportowych i w komu-
nikowaniu siê. Program obejmuje trzy
obszary:
* obszar B � dofinansowanie zaku-
pu sprzêtu komputerowego, o który
ubiegaæ siê mog¹:
1) pe³noletnie osoby w wieku ak-

tywno�ci zawodowej, niepe³no-
sprawne z powodu braku lub
znacznego niedow³adu obu koñ-
czyn górnych, posiadaj¹ce wa¿-
ne orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe³-
nosprawno�ci albo orzeczenie
równowa¿ne;

2) niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿
w wieku do lat 18 z brakiem lub
znacznym niedow³adem obu
koñczyn górnych, posiadaj¹ce
aktualne orzeczenie o zalicze-
niu do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepe³nospraw-
no�ci albo aktualne orzeczenie
o niepe³nosprawno�ci;

3) osoby niepe³nosprawne, posiada-
j¹ce wa¿ne orzeczenie o zalicze-
niu do znacznego lub umiarkowa-
nego stopnia niepe³nosprawno�ci
(albo orzeczenie równowa¿ne),
które s¹:

a) uczniami szkó³ ponadgimnazjal-
nych,

b) s³uchaczami kolegiów,
c) studentami studiów pierwszego

stopnia lub studentami studiów
drugiego stopnia albo studentami
jednolitych studiów magisterskich
� prowadzonych przez szko³y
wy¿sze,

d) posiadaczami dyplomu ukoñcze-
nia studiów wy¿szych kszta³c¹-
cymi siê na studiach podyplomo-
wych prowadzonych przez szko-
³y wy¿sze lub przez inne jednost-
ki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêb-
nych przepisów,

e) uczestnikami studiów doktoranc-
kich prowadzonych przez szko-
³y wy¿sze lub przez inne jednost-

�PEGAZ 2003�.
ki uprawnione do prowadzenia tych
studiów na podstawie odrêbnych
przepisów,

f) studentami uczelni zagranicznych,
g) studentami odbywaj¹cymi sta¿ za-

wodowy za granic¹ w ramach pro-
gramów Unii Europejskiej,

h) pobieraj¹cymi naukê w systemie
stacjonarnym lub naukê w systemie
niestacjonarnym;

4) niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿
z wa¿nym orzeczeniem o niepe³no-
sprawno�ci, z ubytkiem s³uchu na
poziomie od 90 decybeli, realizuj¹-
cy obowi¹zek szkolny lub obowi¹-
zek przygotowania przedszkolne-
go.

Do uzyskania dofinansowania na za-
kup sprzêtu komputerowego niezbêd-
ny jest udzia³ w³asny w kwocie nie
mniejszej ni¿ 10% ceny brutto zakupu
tego sprzêtu.

Maksymalna kwota udzielonego
dofinansowania zale¿na jest od wyso-
ko�ci dochodów brutto przypadaj¹cych
na jednego cz³onka rodziny w gospo-
darstwie domowym wnioskodawcy i
jest wyznaczana dla ka¿dego wniosko-
dawcy zgodnie z algorytmem zawartym
w procedurze realizacji programu, dla
adresatów wymienionych w punkcie:
1) i 2) wynosi 18.720,00 z³otych, 3)
wynosi: 4.680,00 z³otych,
4) wynosi: 2.808,00 z³otych.
* obszar C i D � dofinansowanie za-
kupu wózka inwalidzkiego o napêdzie
elektrycznym oraz dofinansowanie
utrzymania sprawno�ci technicznej po-
siadanego wózka inwalidzkiego o napê-
dzie elektrycznym, o które ubiegaæ siê
mog¹:
1) pe³noletnie osoby niepe³nospraw-

ne, u których dysfunkcja jednej lub
obu koñczyn dolnych z jednoczesn¹
dysfunkcj¹ jednej lub obu koñczyn
górnych, uniemo¿liwia poruszanie
siê na wózku inwalidzkim o napê-
dzie rêcznym, posiadaj¹ce wa¿ne
orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pe³nosprawno�ci albo orzeczenie
równowa¿ne,

2) niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿
w wieku do lat 18, u których dys-
funkcja jednej lub obu koñczyn
dolnych z jednoczesn¹ dys-
funkcj¹ jednej lub obu koñczyn
górnych, uniemo¿liwia porusza-
nie siê na wózku inwalidzkim o
napêdzie rêcznym, je�li posiadaj¹
aktualne orzeczenie o zaliczeniu
do znacznego stopnia niepe³no-

sprawno�ci albo aktualne orze-
czenie o niepe³nosprawno�ci.
Do uzyskania dofinansowania

na zakup wózka inwalidzkiego o
napêdzie elektrycznym niezbêd-
ny jest udzia³ w³asny w kwocie
nie mniejszej ni¿ 1% jego ceny
brutto zakupu.
Maksymalna kwota udzielonego do-
finansowania zale¿na jest od wyso-
ko�ci dochodów brutto przypada-
j¹cych na jednego cz³onka rodziny
w gospodarstwie domowym wnio-
skodawcy i jest wyznaczana dla
ka¿dego wnioskodawcy zgodnie z
algorytmem zawartym w procedu-
rze realizacji programu, dla dofi-
nansowania do zakupu wózka
inwalidzkiego o napêdzie elek-
trycznym wynosi 22.464,00 z³o-
tych.

Wnioski w ramach obszaru
D s¹ sk³adane w trybie ci¹g³ym,
jednak nie pó�niej ni¿ do dnia 30
listopada ka¿dego roku realiza-
cji programu.

Dofinansowanie kosztów w ra-
mach obszaru D programu nie wy-
maga wniesienia przez  wnioskodaw-
cê udzia³u w³asnego.

Maksymalna kwota dofinanso-
wania w ramach obszaru D progra-
mu wynosi 3.500,00 z³otych do wy-
korzystania w okresie 5�ciu lat,
zwanym dalej �okresem obowi¹zy-
wania limitu�, liczonym od dnia za-
warcia umowy dofinansowania w
ramach obszaru D. W okresie obo-
wi¹zywania limitu wnioskodawca
mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie
wielokrotnie, a¿ do wyczerpania
maksymalnej kwoty dofinansowa-
nia.

Druki wniosków oraz szczegó-
³owe informacje na temat programu
dostêpne s¹ na stronie internetowej
PFRON: www.pfron.org.pl (za-
k³adka programy PFRON). Mo¿na
je równie¿ pobraæ w Oddziale Opol-
skim PFRON, ul.  Koraszewskiego
8 - 16, 45 - 011 Opole oraz uzyskaæ
informacjê telefonicznie po nume-
rami 0/77 423 29 95 lub 0/77 423 29
90.

Wnioski kompletne mo¿na sk³a-
daæ w Opolskim Oddziale PFRON,
w  terminie do dnia 16 maja 2008
roku, w przypadku wniosków sk³a-
danych drog¹ pocztow¹ decyduje
data stempla pocztowego. Wnioski
przyjmowane s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8.00. do
14.00.

I. �Wakacje w domu mog¹ byæ super� - wypoczynek pod-
czas wakacji letnich dla dzieci i m³odzie¿y z powiatu strze-
leckiego w pobli¿u miejsca zamieszkania - z elementami spor-
tu i edukacji - kwota dotacji: 13.000 z³ � STOWARZYSZE-
NIE RODZINY KOLPINGA W STANISZCZACH WIEL-
KICH
II. Upowszechnianie sportu poprzez rozwijanie umiejêt-
no�ci pracy w zespole, czyli propagowanie i organizacja
sportu dru¿ynowego - kwota dotacji: 14.000 z³ - AUTO-
NOMICZNA SEKCJA PI£KI RÊCZNEJ W ZAWADZ-
KIEM
III. �Muzyka ³agodzi obyczaje�- edukacja poprzez zajêcia
muzyczne, rozwijanie talentu i zainteresowañ muzycznych
w�ród m³odzie¿y powiatu strzeleckiego - kwota dotacji:
8.000 z³ � TOWARZYSTWO SPO£ECZNO-KULTU-
RALNE NIEMCÓW NA �L¥SKU OPOLSKIM W OPO-
LU
IV. �Tradycje nie znaj¹ granic� � poznanie wielokulturowo-
�ci w powiecie strzeleckim - kwota dotacji: 6.000 z³ � POL-
SKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALI-
DÓW � ODDZIA£ W STRZELCACH OPOLSKICH

V. Kszta³towanie charakteru dzieci i m³odzie¿y powia-
tu strzeleckiego poprzez samodyscyplinê i systematycz-
ne treningi walk wschodnich - kwota dotacji: 8.000 z³ �
KLUB KARATE NIDAN W ZAWADZKIEM
VI. �Sztuka przez du¿e S w ma³ej miejscowo�ci� - pro-
mowanie uczestnictwa m³odych ludzi z powiatu strze-
leckiego w ¿yciu kulturalnym - kwota dotacji: 6.000 z³ �
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ SZKO£Y W
¯ÊDOWICACH
VII. �Miejsca bliskie, a czêsto nieznane � kszta³to-
wanie to¿samo�ci ma³ych i du¿ych mieszkañców powia-
tu strzeleckiego poprzez poznawanie historii i zwiedza-
nie piêknych miejsc powiatu strzeleckiego - kwota dota-
cji: 7.000 z³ � CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ W
OPOLU
VIII. �Mieszkañcy w walce z po¿arem� � edukacja
przeciwpo¿arowa poprzez sport oraz inne zajêcia o cha-
rakterze edukacyjnym maj¹cym na celu wzrost �wiado-
mo�ci spo³ecznej odno�nie zagro¿eñ po¿arowych - kwo-
ta dotacji: 5.000 z³ - OCHOTNICZA STRA¯ PO¯AR-
NA W KAD£UBIE

WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA  REALIZACJÊ
ZADAÑ  PUBLICZNYCH

W  2008  ROKU  PRZEZ  ORGANIZACJE  POZARZ¥DOWE
ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
(Dz.U. Nr 96, poz.873 z pó�n. zm.) oraz Uchwa³y Nr XIV/133/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2007
r. w sprawie uchwalenia �Programu wspó³pracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi pod-
miotami prowadz¹cymi dzia³alno�æ po¿ytku publicznego w roku 2008� zdecydowa³ przyznaæ dotacje nastêpuj¹cym
organizacjom:

56 uczniów Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w ZSO przyst¹pi³o do
egzaminu gimnazjalnego 22 kwietnia.


