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POWIAT STR Z E LE C K I

Przy op³atku o pomocy spo³ecznej
4. grudnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich odby³o siê spotkanie kierowników Orodków Pomocy Spo³ecznej z terenu powiatu strzeleckiego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor PCPR Bernard Klyta wraz z pracownikami, brat Krzysztof Siemiñski
 dyrektor DPS w Zawadzkiem wraz
z pracownikami socjalnymi, pracownicy DPS w Strzelcach Opolskich i
Kad³ubie, Andrzej Maryniak  Kierownik WTZ w Zawadzkiem.
Na spotkaniu omawiano problemy nurtuj¹ce rodowisko. Jednym z
nich by³a realizacja przez orodki pomocy spo³ecznej projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w 2008 i 2009
roku. Kolejnym - okrelenie mo¿liwoci wspólnej realizacji zadañ przez
jednostki pomocy spo³eczne z terenu
powiatu strzeleckiego. Poruszono
równiez temat poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie rehabilitacji
spo³ecznej i orzecznictwa osób niepe³nosprawnych. Sporo czasu po-
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wiêcono te¿ na omówienie projektu
budowy zespo³u interdyscyplinarnego w orodkach pomocy spo³ecznej i
powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do
przekazania ¿yczeñ od Rady i Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego pracownikom pomocy spo³ecznej z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego.

Wzrost kompetencji - szans¹ na rynku pracy

PRAC. BIUROWY

PREZENTER
NEGOCJATOR

KONSULTANT
DS. OBS£UGI KOMP.
Pomocy Spo³ecznej w Lenicy realizowa³ projekt systemowy Wzrost
kompetencji zawodowych moja
szans¹ na rynku pracy w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³ania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, wspó³finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na podstawie zawartej w dniu
14 sierpnia 2008 roku Umowy Ramowej nr POKL.07.01.01-16-005/0800 z Wojewódzkim Urzêdem Pracy
w Opolu.

Udzia³ w projekcie rozpoczê³o i
zakoñczy³o 6 Beneficjentów Ostatecznych, którzy mogli podwy¿szyæ
swoje kwalifikacje zawodowe oraz
rozwin¹æ predyspozycje osobowociowe.
W ramach projektu zastosowano
niniejsze narzêdzia aktywizacji zawodowej w postaci:
- indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego;
- udzia³ w warsztatach Klubu Integracji Spo³ecznej;

- udzia³ w warsztatach Podstawy
obs³ugi komputera i Internetu;
- udzia³ w szkoleniu zawodowym
Opiekunka osób starszych;
- udzia³ w warsztatach Trening
umiejêtnoci spo³ecznych.
Beneficjentom Ostatecznym
udzielono równie¿ wsparcia dochodowego w postaci zasi³ków specjalnych i celowych.
Kierownik
Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Lenicy
Marianna Malinowska

Projekt wspó³finansowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII, Poddzia³anie 7.1.1

Kadra fachowców ronie

Uczestnicy projektu Przysz³y
Absolwent Fachowiec. Uczeñ szko³y
zawodowej z miêdzynarodowymi
kwalifikacjami wspieranego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz z bud¿etu pañstwa nadal w komplecie. Pomimo nat³oku zajêæ, ob³o¿enia nauk¹ i dojazdów nikt z
85 osób nie zrezygnowa³ z zajêæ.
Spawacze rozpoczêli ju¿ zajêcia praktyczne (to w³anie ich w pe³nej gotowoci widzimy na zdjêciu), a elektrycy rozpoczn¹ je w styczniu. Wszyscy maj¹ ju¿ za sob¹ pierwsze testy
sprawdzaj¹ce postêpy w nauce, które
wypad³y pozytywnie.
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Prawa konsumentów
 nie dla przedsiêbiorców?
Wychodz¹c naprzeciw zg³aszanym potrzebom przedsiêbiorców Powiatowy Rzecznik Konsumentów w
Strzelcach Opolskich zorganizowa³ dla
przedsiêbiorców z terenu Powiatu
Strzeleckiego na spotkanie dyskusyjne nt. praw konsumentów. Spotkanie
odby³o siê dnia 11.12.2008 r. o godz.
14.00 w Sali Narad Starostwa Strzeleckiego. Podczas spotkania omawiane mia³y byæ nurtuj¹ce kwestie dot.
praw konsumentów, obowi¹zków
sprzedawców, reklamacji etc. Rzecznik przygotowa³ ulotki z ustaw¹ o
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szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz dot. praw konsumentów. Rzecznik wys³a³ parêdziesi¹t zaproszeñ do przedsiêbiorców, jak
równie¿ zamieci³ og³oszenie w niniejszym dwutygodniku. Przedsiêbiorcy
winni znaæ prawa konsumentów, by
prowadziæ swoj¹ dzia³alnoæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Jak
jest w Powiecie Strzeleckim?
Zorganizowane spotkanie pokaza³o, ¿e albo mamy przedsiêbiorców,
którzy znaj¹ te prawa doskonale albo
nie s¹ nimi w ogóle zainteresowani 

na spotkanie przysz³o bowiem jedynie dwoje przedsiêbiorców z ca³ego
powiatu reprezentuj¹cych firmy:
F.H. PRIMERO Stanis³aw Foryt
Sklep META oraz DOMUS CERAMIKA DOMUS Iwona Mó³ka Jerzy Blu Sp.j.
Przedsiêbiorcom tym dziêkujê za
udzia³ w spotkaniu
Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Strzelcach Opolskich
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- wykszta³cenie min.
rednie ekonomiczne
- sta¿ pracy 3 lata
- prawo jazdy kat. B
- obs³uga komputera
STRZELCE OP. - wykszta³cenie rednie
- 5 lat sta¿u pracy
w ekonomii kadrach
STRZELCE OP. - wykszta³cenie rednie
zawodowe
- praktyka
STRZELCE OP. - dowiadczenie w pe³nej
samodz.ksiêgowoci
GÓRA W. ANNY - wykszta³cenie rednie
- znajomoæ j. niem.
w stopniu
komunikatywnym
- obs³. urz¹dzeñ biur.
- znajomoæ zagadnieñ
podatkowych,
rozliczeñ ZUS
CA£Y KRAJ
- wykszta³cenie min.
rednie
- 2 lata sta¿u pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjnoæ
STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
rednie
(mile widziani studenci)
- obs³uga komputera
- dobra dykcja,
komunikatywnoæ
KOLONOWSKIE - mo¿liwoæ przyuczenia
STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
zawodowe
- mile widziane dowiad.
- akt. ksi¹¿eczka zdrowia
GÓRA W. ANNY - wykszt. kierunkowe
- dowiad. mile widziane
ZAWADZKIE
- wykszt. kierunkowe
- dowiadczenie
STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
- dowiad. mile widziane
TRASY
- dowiadczenie
MIÊDZYN.
STRZELCE OP. - wymagane dowiad.
UJAZD
- prawo jazdy kat. D
KAMIEÑ L¥SKI - uprawnienia na
ZAWADZKIE
przewóz osób
OLSZOWA
- uprawnienia operatora
pompy do betonu
- prawo jazdy kat C
WG ZLECEÑ
- dowiadczenie
STRZELCE OP. - dowiadczenie
- znajomoæ rysunku
technicznego
STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
- dowiadczenie
UJAZDY
- wykszt. zawodowe
- dowiadczenie
GRODZISKO
- wykszt. zawodowedowiadczenie
JEMIELNICA
- osoba niekaralna za
przestêpstwa umylne
STRZELCE OP. - dowiadczenie
- znajomoæ rysunku
technicznego
ZAWADZKIE
- wykszt. zawodowe
- prawo jazdy kat. B,T
STRZELCE OP. - wykszt. mechaniczne
- dowiadczenie
- wykszt. kierunkowe
STRZELCE OP. - mo¿liwoæ douczenia

Strzelecki Orodek Kultury
serdecznie zaprasza naKoncert sylwestrowy
31.12.2008 r. godz. 21.00
sala widowiskowa SOK
w wykonaniu Salonowej Orkiestry Johanna Straussa
pod batut¹ Piotra Skubisa
Solici:
Robert Nakoneczny ( Teatr Mosimo W³ochy)
Urszula Piwnicka (Teatr Warszawa)
Bilety w cenie 40 z³ od osoby do nabycia
w Strzeleckim Orodku Kultury do dnia 30.12.2008 do godz. 12.00
www.sok.art.pl

