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Ruszaj¹ Mikrogranty EFS:
Dzia³anie 9.5 PO KL
W czerwcu 2008 roku Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Opolu rozpocznie
nabór wniosków o dofinansowanie
ma³ych projektów edukacyjnych
realizowanych na terenach wiejskich, w ramach Dzia³ania
9.5. Maksymalna wartoæ projektu
to 50 tys, z³, a ca³oæ rodków przeznaczonych na dotacje wynosi 3,7
mln z³. W projektach nie jest wymagany wk³ad w³asny.
Regionalny Orodek EFS w Opolu zaprasza przedstawicieli stowarzyszeñ, Grup Odnowy Wsi, OSP, klubów sportowych, rad so³eckich i innych organizacji dzia³aj¹cych na terenach wiejskich na spotkania informacyjne.
Spotkania bêd¹ siê odbywa³y
zgodnie z nastêpuj¹cym harmonogramem:
4 czerwca 2008: - Jemielnica (wietlica Wiejska, remiza OSP ul. Wojciecha, godz. 15.00)

Zgodnie z Planem Dzia³ania na lata
2007 - 2008 dla Priorytetu IX, realizowaæ mo¿na bêdzie nastêpuj¹ce
typy projektów:
- tworzenie i wsparcie dzia³alnoci
inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie wiadomoci rodowisk
lokalnych i ich zaanga¿owanie w
dzia³ania na rzecz rozwoju edukacji
na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta³cenia mieszkañców obszarów wiejskich,
- projekty przyczyniaj¹ce siê do
podnoszenia poziomu wykszta³cenia i kwalifikacji mieszkañców obszarów wiejskich oraz rozwoju
us³ug edukacyjnych na tych obszarach,
- dzia³ania informacyjno  promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnosz¹ce wiadomoæ mieszkañców
obszarów wiejskich w zakresie korzyci p³yn¹cych z kszta³cenia i
szkolenia.

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Osoby do kontaktu:
Rafa³ Nocoñ (77/4232887)
Kalina Jurek (77/4232896)
Obowi¹zkowy formularz
zg³oszeniowy dostêpny
na stronie internetowej
www.opole.roefs.pl
w zak³adce:
Formularze i wnioski.
Spotkanie zrealizowane na zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego, wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki oraz rodków
bud¿etu Województwa Opolskiego.

STANOWISKO

OLSZOWA

SPECJALISTA
DS. PLANOWANIA
PRODUKCJI
KIEROWNIK
DS. OBS£UGI KLIENTA

OLSZOWA

MONTER KONSERW.
SIECI WOD-KAN
KIEROWCA KAT. C+E

KIEROWCA£ADOWACZ
NIECZYSTOCI STA£YCH

U WAGA! ! !
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO S£U¯BY
PRZEWIDUJE SIÊ PRZYJÊCIA DO POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO NA ROK 2008
Szczegó³y na str. 6

Szeæ osób na szkoleniu
14 maja br. przedsiêbiorcy miêli
kolejn¹ okazjê bezp³atnego doszkolenia siê w kwestii aplikowania o rodki
unijne na rozwój swoich firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Niestety w spotkaniu wziê³o udzia³ tylko kilku przedsiêbiorców.
Powodu dopatrujemy siê w jeszcze
odleg³ym kolejnym terminie naboru
wniosków albo odwrotnie - w niedawno zakoñczonym naborze.
Jak to siê mówi: popiech zalecany jest przy ³apaniu pche³ i jak widaæ
przedsiêbiorcy wziêli to sobie do serca. Nie spiesz¹ siê do unijnej kiesy.

To tytu³ ogólnopolskiego plastycznego konkursu dla dzieci i m³odzie¿y. O jego wynikach na szczeblu
powiatowym pisalimy na pocz¹tku
kwietnia; dzi mi³o nam poinformowaæ, ¿e 21 kwietnia wojewódzka komisja konkursowa oceni³a nades³ane
prace, a najlepsze zakwalifikowa³a do
etapu centralnego. Znalaz³y siê wród
nich dwie, których autorami s¹ uczniowie szkó³ z naszego powiatu.
W grupie dzieci m³odszych (6-8
lat)  praca Rafa³a Franka z Publicznej Szko³y Podstawowej w Suchej
(opiekun  Klaudia Nocoñ) zdoby³a
wyró¿nienie, a w grupie starszej 
uczniów gimnazjum (13-16 lat)  jury
bardzo wysoko oceni³o pracê Sabiny
Moszko z Publicznego Gimnazjum
w Ujedzie (opiekun - Maria Nowicka), która zajê³a II miejsce wród rówieników.
Wrêczenie nagród i wyró¿nieñ na
szczeblu wojewódzkim odbêdzie siê
20 maja.

MIEJSCE
PRACY

SZEF ZMIANY

KIEROWCA KAT.C+E

Wst¹p do policji

112 w trudnej sprawie
 nie u¿ywaj przy zabawie

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

MECHANIK MASZYN
ROLNICZYCH
ELEKTROMONTER
MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
MALARZ LAKIERNIK
POJAZDÓW SAM.
MECHANIK NAPRAW
POJAZDÓW SAM.
ELEKTROMECHANIK
SAMOCHODOWY
MALARZ, TAPECIARZ
BRUKARZ

OLSZOWA

GMINA
ZAWADZKIE
TRASY
MIÊDZYN.
TRASY KRAJOWE
TEREN
GMINY
ZAWADZKIE
I GMINY
KOLONOWSKIE
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykszta³cenie rednie
techniczne
- dowiadczenie w pracy w
dziale produkcyjnym
- wykszta³cenie wy¿sze
- bardzo dobra obs³uga
komputera, MS Office
- wykszta³cenie wy¿sze
- kilkuletnie dowiadczenie
w obs³udze klienta
- znajomoæ zagadnieñ
zwi¹zanych z realizacj¹
us³ug logistycznych
- bardzo dobra znajomoæ
MS Office
- prawo jazdy kat. B
- znajomoæ jêzyka ang.
w stopniu komunikat.
- wykszta³cenie zawodowe
- wykszt. mechaniczne,
- znaj.odpraw celnych
- zawiadczenie na przewóz
rzeczy
- wykszta³cenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C

- wykszt. min. zawodowe
- umiejêtnoæ obs³ugi
maszyn rolniczych

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe
lub rednie
- wykszta³cenie zawodowe

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

ROZMIERZ
WG. ZLECEÑ
OLSZOWA

TELEMONTER

STRZELCE OP.
OPOLE

PALACZ
KRAWCOWA
SPRZ¥TACZKA

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

SPRZ¥TACZKA
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

KELNER
PIEKARZ

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- mile widziane
dowiadczenie lusarskie
- mile widziane
dowiadczenie
- dowiadczenie w pracy
brukarza
- wymagane dowiadczenie
- mile widziane prawo
jazdy kat. B
- upraw. palacza pow. 1kv
- wykszta³cenie kierunkowe
- grupa inwalidzka
- niekaralnoæ
- wykszta³cenie
elektryczne lub handlowe
- wykszta³cenie zawodowe
kierunkowe

Potrzebujesz pomocy psychologa,
prawnika lub terapeuty?
W PCPR skorzystasz z takich
porad bezp³atnie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje
mieszkañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwoci skorzystania z bezp³atnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej organizowanej od maja do listopada 2008 r. w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5.
Indywidualny termin spotkañ z psychologiem, terapeut¹ oraz prawnikiem nale¿y uzgodniæ osobicie w siedzibie Centrum w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 077461-33-81.
Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹
Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie w zakresie kompleksowych oddzia³ywañ terapeutycznych i/lub pomocowych wobec osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, w tym osób doznaj¹cych wykorzystywania seksualnego poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i
prawnej dotowane jest przez Samorz¹d Województwa Opolskiego.

