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Ruszy³y wyp³aty stypendiów
w powiecie strzeleckim

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

ponowany charakter wsparcia ma za-

w ramach projektów Stypendia dla

konsekwencji sytuacji materialnej ro-

wniosków o przyznanie stypendium

studentów powiatu strzeleckiego i

Stypendia dla uczniów szkó³ ponad-

gimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹

na rok szkolny/akademicki 2005/2006.

Do udzia³u w projekcie zakwalifiko-

wano ostatecznie 128 studentów i 303

uczniów. Miesiêczna kwota przyzna-

nego stypendium wynosi odpowied-

nio 133,60 z³ w przypadku studen-

tów i 133,00 z³ dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê

matur¹. Aktualnie Powiat dysponuje

rodkami w wysokoci 30% przyzna-

nego dofinansowania. Szko³y ponad-

gimnazjalne realizuj¹ ju¿ wyp³aty sty-

pendiów, studenci otrzymaj¹ przy-

znane wsparcie przed koñcem grudnia b.r.

Nadal nie odst¹piono od wymo-

gu dokumentowania wydatków na

cele edukacyjne przez uczniów. T³umaczy siê to faktem, ¿e wsparcie

pewniæ ograniczenie negatywnych
dziny dla funkcjonowania ucznia szko³y ponadgimnazjalnej.

Zupe³nie inaczej rzecz ma siê

w przypadku stypendiów dla stu-

dentów. Pomoc stypendialna przekazywana jest na wskazany rachunek

bankowy i nie ma koniecznoci rozliczania siê z otrzymanych rodków.

Argumentuje siê to tym, ¿e studenci

to ludzie doroli i z za³o¿enia odpowiedzialni, którzy ju¿ zdecydowali co

chc¹ zrobiæ ze swoim ¿yciem i swoj¹

szansê dostrzegaj¹ w edukacji. Mog¹
wiêc sami dysponowaæ pieniêdzmi i

generalnie nie ma w¹tpliwoci, ¿e

wykorzystaj¹ je niezgodnie z prze-

znaczeniem.

Kwestia ta nadal wzbudza wiele

emocji i kontrowersji, instytucje realizuj¹ce projekty stypendialne nie
ustaj¹ w staraniach maj¹cych na celu

ujednolicenie procedur dla obydwu ty-

przyznawane jest uczniom pochodz¹-

pów projektów, co znacznie przy-

nej sytuacji materialnej, w których po-

datkowanych rodków. Nie zmienia

cym z rodzin znajduj¹cych siê w trudtrzeby edukacyjne dzieci nie s¹ stawiane na pierwszym planie, a czêsto

pozostaj¹ niezaspokojone. Zdaniem

Ministerstwa Edukacji i Nauki pro-

spieszy³oby proces rozliczania wy-

to jednak faktu, ¿e w dalszym ci¹gu
warunkiem otrzymania przyznanego
stypendium przez ucznia szko³y po-
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jest przedstawienie dokumentów po-

twierdzaj¹cych poniesienie wydat-

ków na cele edukacyjne (faktur, rachunków, odpowiednio opisanych
paragonów, biletów miesiêcznych).

Faktury, rachunki mog¹ byæ wy-

stawione od dnia 31.05 2005 roku i
obejmowaæ koszty:

zakwaterowania w bursie, internacie,

posi³ku w sto³ówce szko³y lub innym

punkcie ¿ywienia zbiorowego, dojazdu do i ze szko³y rodkami komuni-

kacji zbiorowej, zakupu podrêczników, s³owników, stroju na zajêcia wy-

chowania fizycznego, plecaka, encyklopedii, atlasów, tablic matematycz-
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nych, biologicznych, historycznych,

naukê w szkole niepublicznej o upraw-

nieniach publicznej, op³at za korepetycje, kursu prawa jazdy - jeli jest

obligatoryjnie wymagany przez szko-

³ê, biletów na wycieczki tematyczne
do kina, teatru, muzeum oraz innych

dyrektora.
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Dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

wy¿sze;

AUTOMATYK

LUSARZ

nadgimnazjalnej koñcz¹cej siê matur¹

- wykszta³cenie rednie lub

- znajomoæ informatyki

MAJSTER-

wynikaj¹cych ze specyfiki ka¿dej

szko³y i okrelonych zarz¹dzeniem jej

- kurs przewozu osób

ang. lub niemieckiego;

pisanych w postaci elektronicznej,

zbiorów zadañ, zap³aty czesnego za

- wiadectwo kwalifikacji;

- bieg³a znajomoæ jêzyka

lektur, materia³ów dydaktycznych za-

przyborów szkolnych, repetytoriów,

- dowiadczenie

- sta¿ pracy min. 5 lat;

- znajomoæ j. niemieckiego

_

STRZELCE OP.

- dowiadczenie

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie lub

KRÊPNA

- st. niepe³nosprawnoci

wy¿sze, sta¿ pracy min.

5 lat;
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Masz pomys³ na w³asn¹ firmê, chcesz stworzyæ swój niepowtarzalny biznesplan i zgarn¹æ nagrodê - SKORZYSTAJ Z

- kadry, p³ace, obs³. komp.

/FRYZJER

- pr. jazdy kat.B

wykszta³cenie kierunkowe

KONKURSU ORGANIZAOWANEGO PRZEZ FUNDACJÊ ROBERTA SCHUMANA

Polska Fundacja im. Roberta Schumana we wspólpracy

Dla najlepszych

z Fundacj¹ Konrada Adenauera, Fundacj¹ Edukacji Rynku

WNIOSKODAWCÓW

Kapita³owego i Gie³d¹ Papierów Wartociowych organizuje

przygotowano niepowtarzalne nagrody.

konkurs dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Zg³oszenia

mo¿na nadsy³aæ do 1 marca 2006.

Masz pomys³ na swoje przedsiêbiorstwo?

UNIA EUROPEJSKA
Projekt wspó³finansowany ze rodków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Zg³oszenia do 1 marca 2006 roku!
Szczegó³y: www.schuman.org.pl.

By zostaæ WNIOSKODAWC¥ w konkursie musisz byæ

Sprawd siê zanim zaczniesz inwestowaæ!

Przygotuj wniosek o dotacjê na za³o¿enie w³asnego przed-

siêbiorstwa.

Przygotuj bud¿et swojego przedsiêbiorstwa!

Poznaj techniki wype³niania aplikacji! Pochwal siê swo-

imi pomys³ami!

BEZP£ATNE INFORMACJE DLA MSP

uczniem szko³y ponadgimnazjalnej, wype³niæ wniosek

W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK)

zgodnie z przedstawionym formularzem i regulaminem

konkursu!

Konkurs organizowany przy wspó³pracy z Fundacj¹

Konrada Adenauera, Fundacj¹ Edukacji Rynku Kapita-

*

*

³owego i Gie³d¹ Papierów Wartociowych

*

Dla osób potrzebuj¹cych
wsparcia w powiecie strzeleckim
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka

077 46 38 377

z zakresu:

prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,

dostêpnych programów i projektów wsparcia MP

realizowanych ze rodków bud¿etu pañstwa,

programu Phare, funduszy strukturalnych i innych,

zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia

Strzelce Opolskie 47-100
ul. Kociuszki 2/1,
tel.fax.:

od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

w Strzelcach Op.

ul. Krakowska 16, Strzelce Opolskie
- dom w Doryszowie  ul. Toszecka 23,

25 miejsc

077 80 36 200

- dom Kaczorownia  Warm¹towice

22 miejsca w domu

077 80 36 711

47-134 B³otnica Strzelecka

ul. Olszowska 17,

47-143 Ujazd l¹ski, + schronisko
- dom dla samotnej matki z dzieckiem

dla kobiet i mê¿czyzn

16 miejsc w schron.

ul. Opolska 32, 47-120 ¯êdowice

dla matek z dzieæmi

10 miejsc

077 80 36 901

Sto³ówka w Strzelcach Opolskich

gor¹ce posi³ki

077 461 29 40

Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskich

ul. Dabrowskiego 10,

47-100 Strzelce Opolskie
informacje pod bezp³atnym numerem telefonu: 0 800 163 136

Kucyk przy strzeleckiej szopce budzi³
zainteresowanie wszystkich dzieci

