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POWIAT STR Z E LE C K I

Program Student
dla niepe³nosprawnych
Opolski Oddzia³ PFRON informuje, ¿e w II pó³roczu 2008r. rozpoczê³a siê
nowa edycja programu STUDENT II  kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych.
Adresatami programu s¹ osoby
z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które s¹:
1. studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów
drugiego stopnia albo studentami
jednolitych studiów magisterskich
 prowadzonych przez szko³y
wy¿sze
2. posiadaczami dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi siê na studiach podyplomowych prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
3. uczestnikami studiów doktoranckich, prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
4. s³uchaczami kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, kolegiów
nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
5. uczniami szkó³ policealnych,
6. studentami uczelni zagranicznych,
7. studentami odbywaj¹cymi sta¿
zawodowy za granic¹ w ramach programów Unii Europejskiej, pobieraj¹cymi naukê w systemie stacjonarnym
(tj. w systemie dziennym) lub systemie niestacjonarnym (tj. w systemie
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie¿ za porednictwem Internetu).
Kto nie mo¿e uzyskaæ dofinansowania w ramach programu?
Osoby:
1. o rednich miesiêcznych dochodach brutto przekraczaj¹cych:

2.
3.

4.
5.

a) 120% najni¿szego wynagrodzenia przypadaj¹cego na jednego
cz³onka rodziny pozostaj¹cego
we wspólnym gospodarstwie domowym, (w 2008 roku  1123,20
z³).
b) 150% najni¿szego wynagrodzenia  w przypadku osób samodzielnie gospodaruj¹cych (w 2008
roku  1.404 z³,)
które posiadaj¹ wymagalne zobowi¹zania wobec PFRON,
które w przesz³oci, by³y stron¹
umowy zawartej z PFRON i rozwi¹zanej z przyczyn le¿¹cych po
ich stronie.
które posiadaj¹ orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoci.
które do wniosku do³¹cz¹ dokument potwierdzaj¹cy rozpoczêcie
lub kontynuowanie nauki, a w
przypadku osób które maj¹ wszczêty przewód doktorski, a nie s¹
uczestnikami studiów doktoranckich  dokument potwierdzaj¹cy
wszczêcie przewodu doktorskiego).

W jakiej formie przyznawana jest
pomoc w ramach programu STUDENT?
Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania
kosztów nauki oraz stypendium specjalnego za szczególne osi¹gniêcia w
nauce
Dofinansowanie w STUDENCIE,
mo¿e obejmowaæ w szczególnoci:
* op³aty za naukê (czesne),
* koszty zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania),
* koszty dojazdów,
* koszty zwi¹zane z dostêpem do

Uczniowie z Soest w Strzelcach

internetu (instalacja i abonament),
* koszty uczestnictwa w zajêciach
maj¹cych na celu podniesienie
sprawnoci fizycznej lub psychicznej,
* koszty zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych naukê (m.in. zakup
programów komputerowych, pamiêci przenonej USB, dysków
optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
* koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajêæ szkolnych.
W przypadku Wnioskodawców,
którzy bior¹ udzia³ programach Unii
Europejskiej, studiuj¹cych w Polsce
b¹d za granic¹ lub odbywaj¹cych sta¿
za granic¹, przyznane w ramach programu dofinansowanie mo¿e obejmowaæ równie¿ wk³ad w³asny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.
Gdzie i w jakim terminie nale¿y
sk³adaæ wnioski do programu STUDENT II?
Zgodnie z nowymi procedurami
realizacji programu wnioski o dofinansowanie nauki nale¿y sk³adaæ w
siedzibie Oddzia³u PFRON, w³aciwego terytorialnie dla siedziby szko³y wy¿szej w nastêpuj¹cych terminach: od 10 wrzenia do 10 padziernika ka¿dego roku realizacji programu.
Wnioskodawcy, którzy nie z³o¿¹
wniosku w/w terminie mog¹ ubiegaæ
siê o dofinansowanie kosztów nauki
dotycz¹cych drugiego pó³rocza danego roku akademickiego (szkolnego), w
terminie od 1 lutego do 28 lutego
ka¿dego roku realizacji programu.
Szczegó³owe informacje
o programie wraz z wnioskiem
dostêpne s¹ na stronie
internetowej PFRON
(www.pfron.org.pl) oraz
w tut. Oddziale PFRON
pod nr tel. (077) 423 29 93

Pieni¹dze
na kulturê
Ministerstwo Kultury og³osi³o
pierwszy nabór wniosków na 2009
rok. Mo¿liwoæ uzyskania dotacji w
zakresie 6 programów. Termin sk³adania ofert up³ywa 30 listopada 2008.
Nastêpny 30 marca 2009.

We wtorek 9 wrzenia Strzeleckie Starostwo odwiedzi³a grupa m³odzie¿y z
dwu partnerskich szkó³ strzeleckiego liceum oraz Conrad von Soest Gymnasium. Jak co roku uczniowie przy okazji wymiany zawsze zawitaj¹ z wizyt¹
do starosty.

Programy na rok 2009 :
1. Wydarzenia artystyczne
2. Rozwój infrastruktury kultury
3. Edukacja kulturalna i diagnoza
kultury
4. Dziedzictwo kulturowe
5. Literatura i czytelnictwo
6. Promocja kultury polskiej za granic¹
7. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Niektóre procedury uleg³y
zmianie, zatem nale¿y wnikliwie
zapoznaæ siê z regulaminem.
Zadania z zakresu kultury mog¹
byæ realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego, instytucje
kultury, instytucje filmowe, szko³y i
uczelnie wy¿sze, organizacje pozarz¹dowe, oraz podmioty gospodarcze.
Wiêcej szczegó³ów na stronie:
http://www.mkidn.gov.pl/po/

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

DORADCA KLIENTA
MIKRO

STRZELCE OP.

INFORMATYK

STRZELCE OP.

SPEC. KREDYTOWY

STRZELCE OP.

PRACOWNIK BIUROWY

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
BARMAN- BARMANKA
KELNER
PIEKARZ
POMOCNIK PIEKARZA
KIEROWCA SAMOCHODU
CIÊ¯AROWEGO

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
TRASY
MIÊDZYN.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wy¿sze ekonomiczne,
rolnicze
- prawo jazdy kat. B
- znajomoæ bran¿y roln.
- minimum rednie
- wymagane dowiadczenie
- dobra znajomoæ OPEN
OFFICE oraz urz¹dzeñ
biurowych
- wykszta³cenie rednie
- podstawowa znajomoæ z
zagadnieñ podatkowych,
rozliczeñ ZUS
(P£ATNIK), obs³uga
komputera, znajomoæ
jêzyka niemieckiego
- wykszta³cenie rednie

- wymagane prawo jazdy
kat. C+E
- prawo jazdy kat. B

KIEROWCA
STRZELCE OP.
ZAOPATRZENIOWIEC
KIEROWCA AUTOKARU TRASY KRAJOWE - wymagane prawo jazdy
LUB MIKROBUSU
I ZAGRANICZNE kat. D
- wiadectwo kwalifikacji
na przewóz osób
TYNKARZ, MURARZ
WG ZLECEÑ
- wymagane dowiadczenie
DOCIEPLENIOWIEC
POMOCNIK MURARZA
STRZELCE OP. - wykszt. podstawowe
MURARZ
WG ZLECEÑ
- wymagane dowiadczenie
LUSARZ
DZIEWKOWICE - wykszta³cenie zawodowe,
uprawnienia na wózek
wid³owy
TOKARZ
DZIEWKOWICE - wykszta³cenie zawodowe,
uprawnienia na wózek
wid³owy
MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
- wymagane dowiadczenie
- obs³uga komputera
PRACOWNIK PROD.
STRZELCE OP. - wykszta³cenie minimum
zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
PALACZ CO
LENICA,
SZYMISZÓW
MISTRZ BRYGADZISTA
KRAPKOWICE - wykszta³cenie rednie
techniczne

Dnia 01.10. 2008 o godzinie 9:00 Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich zaprasza na film:
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowa kwalifikacyjna
Prosimy o wczeniejsze zapisy telefoniczne 077/462 18 11 lub
osobicie w pokoju nr 4 Powiatowego Urzêdu Pracy.

Make a Connection
 Przy³¹cz siê
Masz 16-22 lat, ciekawy pomys³ w g³owie, który chcesz przelaæ na papier i
dostaæ na jego realizacjê kasê, zg³o swój projekt w VIII edycji Programu Make
a Connection  Przy³¹cz siê.
Program zosta³ og³oszony przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y oraz
firmê Nokia.
Projekty nale¿y zg³aszaæ do 19 padziernika 2008.
Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie rzêdu 2000-4500 z³.
Projekt nale¿y przes³aæ wraz z opracowanym bud¿etem wed³ug wzoru zamieszczonego na stronie www.makeaconnection.pl
Tam te¿ znajdziecie wiêcej szczegó³ów.
Konkurs skierowany jest do grup m³odzie¿owych (grupy nieformalne, samorz¹dy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez m³odzie¿
itp.).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z Polsk¹ Fundacj¹
Dzieci i M³odzie¿y: Tel. (0 22) 826 10 16, E-mail:
m.szczesniak@pcyf.org.pl lub na stronie www.makeaconnection.pl.

