
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:

PRAC. MAGAZYNOWY, - wykszta³cenie  zawodowe,
PRAC. TRANSPORTOWY KRAPKOWICE - upr. na wózki o napêdzie gazowym
KIEROWCA KAT. C+E WG. ZLECEÑ _
MECHANIK SAM. ROZMIERZ
CIÊ¯AROWYCH STRZELCE OP.

OTMICE - do�wiadczenie zawodowe
MAJSTER BUDOWY WG. ZLECEÑ - wykszta³cenie kierunkowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - obs³uga komputera

- znajomo�æ j. angielskiego lub (i)
j. niemieckiego
- projekt. ³azienek, dobór kolorów

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - do�wiadczenie jako  sprzedawca
PRAC. PORZ¥DKOWY STRZELCE OP. - prace porz¹dkowe w sklepie
FRYZJER STRZELCE OP. - czeladnik w zawodzie;

- do�wiadczenie
KUCHARZ / KUCHARKA GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie kierunkowe,

- sta¿ pracy min. 5 lat
KELNERKA JEMIELNICA -
BARMANKA JEMIELNICA - wykszta³cenie zawodowe
SZWACZKI STRZELCE OP. - do�wiadczenie
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;

- II grupa inwalidzka
PRACOWNIK OCHRONY K. - KO�LE - min. zawodowe,
(OSÓB I MIENIA) - licencja prac. ochrony,

- mile widziane pozwolenie na broñ
OPERATOR URZ¥DZEÑ STRZELCE OP.
GALWANICZNYCH - wykszta³cenie �rednie;

- do�wiad. w pracach budowlanych
MAGAZYNIER - prawo jazdy kat. B,

� ZAOPATRZENIOWIEC STRZELCE OP. - obs³uga komputera,
+ TEREN - uregulowany stosunek do

(WG ZLECEÑ)   s³u¿by wojskowej
MURARZ, P£YTKARZ, WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
MALARZ
�LUSARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
SPAWACZ
BLACHARZ
MECHANIK SAM.
ELEKTRYK SAM.
TAPICER SAM.
�LUSARZ NARZÊDZIOWY STRZELCE OP. _
�LUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OP. _
PIELÊGNIARKI STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
PIELÊGNIARKA SZYMISZÓW - wykszta³cenie �rednie medyczne,

- do�wiadczenie zawodowe
BRUKARZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie, prawo jazdy kat. B
ELEKTROMECHANIK GOGOLIN - do�wiadczenie zawodowe
STOLARZ GRODZISKO - do�wiadczenie jako stolarz

* WYNAGRODZENIE ZA PRA-
CÊ � za�wiadczenie z Urzêdu Skar-
bowego o dochodach uzyskanych w
2004 roku z tytu³u umowy o pracê,
* RENTY, EMERYTURY � za-
�wiadczenie z Urzêdu Skarbowego o
dochodach w 2004 roku z tytu³u ren-
ty lub emerytury,
* STYPENDIA � za�wiadczenie z
instytucji wyp³acaj¹cej stypendium o
wysoko�ci stypendium i okresie w
jakim by³o ono wyp³acane wraz z
kwot¹ przekazanego stypendium w
roku 2004,
* DOCHODY Z PROWADZENIA
GOSPODARSTWA ROLNEGO �
za�wiadczenie z Urzêdu Gminy o
powierzchni posiadanego gospodar-
stwa rolnego w hektarach przelicze-
niowych (dochód z tytu³u prowadze-
nia gospodarstwa rolnego oblicza siê
mno¿¹c liczbê hektarów przeliczenio-
wych przez kwotê 1.086,00 z³ i dzie-
l¹c przez liczbê osób w rodzinie),
* DOCHODY Z PROWADZENIA
DZIA£ALNO�CI GOSPODAR-
CZEJ � za�wiadczenie z Urzêdu Skar-
bowego o dochodach uzyskanych z
prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej w roku 2004,
* ZAS¥DZONE I EGZEKWO-
WANE ALIMENTY P£ACONE
PRZEZ RODZICA � sentencja wy-
roku s¹dowego, kserokopia dowodów
wp³aty alimentów za 3 ostatnie mie-
si¹ce roku 2004, w przypadku gdy
zas¹dzone alimenty nie s¹ wyp³acane
lub s¹ wyp³acane czê�ciowo � za-
�wiadczenie komornika stwierdzaj¹-
ce powy¿szy stan.
Do dochodu nie wlicza siê:
- zasi³ku rodzinnego,
- dodatku do zasi³ku rodzinnego,
- dop³aty do czynszu,
- dop³at do akademika,
- dop³at z Unii Europejskiej

(w przypadku rolników).

miastach od 5 do 20 tysiêcy
mieszkañców, w których nie ma
publicznej szko³y ponadgimna-
zjalnej koñcz¹cej siê matur¹.

Warunkiem ubiegania siê o
stypendium jest:
- z³o¿enie wniosku o przyznanie

stypendium,
- do³¹czenie do wniosku o�wiad-

czenia o sytuacji rodzinnej i ma-
terialnej,

- do³¹czenie po�wiadczenia o sta-
³ym zameldowaniu w miejscu za-
mieszkania,

Z pomocy stypendialnej dla
STUDENTÓW mog¹ skorzystaæ osoby,
które spe³niaj¹ wszystkie poni¿sze
kryteria:
- podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w

pañstwowej lub niepañstwowej
szkole wy¿szej prowadzonej w
systemie dziennym, wieczoro-
wym, zaocznym lub eksterni-
stycznym, (m³odzie¿ ucz¹ca siê
w kolegiach nauczycielskich nie
jest uprawniona do ubiegania siê
o wsparcie stypendialne w ra-
mach Dzia³ania 2.2 ZPORR),

- pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej
� kryterium dochodowe jest iden-
tyczne, jak w przypadku
uczniów,

- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
terenach zmarginalizowanych �
czyli terenach wiejskich, w mia-
stach do 20 tysiêcy mieszkañ-
ców, na obszarach kwalifikuj¹-
cych siê do wsparcia w ramach
Dzia³ania 3.2 ZPORR (wszyscy
mieszkañcy Powiatu Strzeleckie-
go spe³niaj¹ to kryterium), w zde-
gradowanych dzielnicach miast i
na obszarach poprzemys³owych
i powojskowych wyznaczonych

Lokalnym Programem Rewitali-
zacji,

- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
terenie powiatu strzeleckiego.
Priorytetowo bêd¹ traktowane

osoby spe³niaj¹ce powy¿sze kryte-
ria i nie posiadaj¹ce jeszcze tytu³u
magistra, lekarza medycyny, itp. oraz
nie powtarzaj¹ce roku akademickie-
go i nie przebywaj¹ce na urlopie dzie-
kañskim, zdrowotnym, wychowaw-
czym.

Warunkiem ubiegania siê o sty-
pendium jest:
- z³o¿enie wniosku o przyznanie

stypendium,
- do³¹czenie do wniosku o�wiad-

czenia o sytuacji rodzinnej i ma-
terialnej,

- do³¹czenie za�wiadczenia z uczel-
ni o przyjêciu na pierwszy rok
studiów lub kontynuowaniu stu-
diów w roku akademickim, w któ-
rym stypendium ma byæ udzie-
lone,

- do³¹czenie po�wiadczenia o sta-
³ym zameldowaniu w miejscu za-
mieszkania.

Kiedy i gdzie z³o¿yæ papiery?

- Terminy sk³adania wniosków
wraz z wymaganymi za³¹cznika-
mi: od 1.10.2005 do  21.11.2005.
- uczniowie - w swoich szko³ach,
- studenci w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich, ul. Chrobrego 5.

Poniewa¿ ka¿dy rodzaj dochodu (za-
równo w przypadku uczniów jak i stu-
dentów) nale¿y udokumentowaæ od-
powiednimi za�wiadczeniami, wykaz
wymaganych dokumentów ze wzglê-
du na typ dochodu zamieszczamy po-
ni¿ej:

Stypendium dla Ciebie

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich od momentu
wej�cia Polski do Unii Europejskiej
dzia³a bardzo prê¿nie. Jako jeden z
nielicznych w Polsce rozpocz¹³ pro-
gram �Dzia³anie 2.5 - Promocja przed-
siêbiorczo�ci�- czyli program bardziej
znany pod nazw¹ �MÓJ CEL -
MOJA FIRMA�. Skierowany jest do
osób, które nie s¹ zarejestrowane jako
bezrobotne i chc¹ otworzyæ w³asn¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹, a nie prowa-
dzi³y takiej po 1 stycznia 2004 roku.
Program podzielony jest na dwa eta-
py. Pierwszy z nich to szkolenia, któ-
rych celem jest poznanie podstawo-
wych zasad konstruowania biznespla-
nu. Drugi to ubieganie siê o dofinan-
sowanie w wysoko�ci 20.000 z³. na
rozpoczêcie dzia³alno�ci. Nie oznacza
to jednak, ¿e ka¿dy kto bêdzie uczest-
niczy³ w szkoleniu otrzyma tê sumê.
Bêdzie to jedynie oko³o 15 osób, któ-
rych biznesplan bêdzie najlepszy. Biz-
nesplan bêdzie oceniany przez Regio-
naln¹ Instytucjê Finansuj¹c¹ w Opo-
lu. Dodatkowo uczestnicy szkolenia
bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wsparcie po-
mostowe w wysoko�ci 700 z³ przez
pierwsze 6 miesiêcy prowadzenia
dzia³alno�ci. To jednak te¿ nie bêdzie
obejmowa³o wszystkich, ale jedynie
te osoby, których projekty oka¿¹ siê
najlepsze.

Aby uczestniczyæ w szkoleniu
nale¿a³o siê zg³osiæ do koñca sierpnia
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Opolskich i wype³niæ wnio-
sek. Nic prostszego - jednak praca za-
czyna siê dopiero pó�niej, kiedy
przyjdzie czas szkoleñ. Ze wzglêdu
na du¿¹ liczbê chêtnych (zg³osi³o siê
40 osób) zosta³y stworzone 2 grupy.
Pierwsza grupa rozpoczê³a szkolenia

ju¿ 20 wrze�nia, druga natomiast roz-
pocznie szkolenia 6 pa�dziernika. Jest
to zdecydowanie dobry program, po-
niewa¿ 20 tys. z³ to choæ nie astrono-
miczna suma, która w ca³o�ci sfinan-
suje rozpoczêcie dzia³alno�ci, mo¿e
jednak pomóc przy zakupie najbar-
dziej niezbêdnego sprzêtu dla zamie-
rzonego profilu dzia³alno�ci. Nale¿y
równie¿ dodaæ, ¿e je�li chcemy otrzy-
maæ to dofinansowanie, musimy przy
ka¿dym zakupionym sprzêcie wy³o-
¿yæ 25% jego warto�ci.
Prócz tego programu Powiatowy
Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
proponuje w ramach programu
ZPORR Dzia³anie 2.1 - �DIAGNO-
ZA POTRZEB ZATRUDNIENIO-
WYCH I ROZWOJOWYCH STRZE-
LECKICH PRACODAWCÓW�, dla
poznania problemów, z jakimi bory-
kaj¹ siê nasi pracodawcy. To program
o charakterze lokalnym, którego ce-
lem jest umo¿liwienie lepszego wspó³-
dzia³ania na linii: samorz¹dy lokalne -
agencje zatrudnienia - pracodawcy.
Wspólne wnioski powinny przyczy-
niæ siê do lepszej walki z bezrobo-
ciem, które w naszym powiecie w
sierpniu wynios³o 15,9 % i jest ni¿-
sze od �redniej krajowej wynosz¹cej
17, 9 % bezrobotnych. Sam projekt
podzielony jest na trzy etapy:
1. Przeprowadzenie badania w�ród

lokalnych przedsiêbiorców ( roz-
mowy i ankiety, które pozwol¹
lepiej zorientowaæ siê w proble-
mach kwalifikacji i umiejêtno�ci
pracowniczych ).

2. Poddanie wyników badañ anali-
zie przeprowadzonej przez spe-
cjalistów.

3. Powiadomienie dyrektorów szkó³
publicznych i prywatnych, agen-

cji zatrudnienia, w³adz samorz¹-
dowych wszystkich szczebli, jak
równie¿ wszystkich obywateli o
wynikach  programu �Diagnoza
potrzeb zatrudnieniowych i roz-
wojowych strzeleckich praco-
dawców�.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e taki

program jest wrêcz niezbêdny dla na-
szego powiatu. Faktem jest równie¿,
i¿ dyrektorzy szkó³ zmienili ju¿ pro-
file nauczania, jednak nie zawsze od-
zwierciedlaj¹ one zapotrzebowanie na-
szego lokalnego rynku pracy. Takie ba-
dania pozwol¹ go zdecydowanie le-
piej poznaæ, a co za tym idzie, nie
bêdziemy ju¿ kszta³ciæ wybitnych
pracowników, którzy niestety nie pra-
cuj¹ w naszym powiecie, poniewa¿
nie ma takiego zapotrzebowania. Na
dzi� wybrany ju¿ zosta³ wykonawca
zadania, kwestionariusz i ankieta te¿
s¹ prawie gotowe. Pozosta³o jedynie
ustalenie terminu spotkania z benefi-
cjentami ostatecznymi.

Strzelecki PUP prowadzi równie¿
program SZKOLENIA DLA PRACU-
J¥CYCH, skierowany jedynie dla
osób pracuj¹cych, zamieszka³ych w
powiecie strzeleckim, chc¹cych pod-
nie�æ swoje kwalifikacje lub dostoso-
waæ siê do rosn¹cych wymogów ryn-
ku pracy. Szkolenia odbywaj¹ siê w
godzinach popo³udniowych lub wie-
czornych, nie z inicjatywy pracodaw-
cy. Zamierzeniem tego programu jest
podnoszenie kwalifikacji pracowni-
ków. W ofercie naszego Urzêdu pra-
cy s¹ szkolenia z jêzyka angielskiego,
jêzyka niemieckiego dla 80 osób, jak
równie¿ kurs komputerowy dla 20-
osobowej grupy zaawansowanej z
wykorzystaniem technik informacyj-
nych.

Janusz Szampera

Programy Powiatowego Urzêdu Pracy

dok. ze str. 1
UWAGA ! BEZP£ATNE SZKOLENIA DLA

PRACODAWCÓW BRAN¯Y BUDOWLANEJ.

W ramach trwaj¹cej
�Kampanii promocyjno informacyjnej BHP

w Budownictwie�
w Okrêgowym Inspektoracie Pracy w Opolu

odbêd¹ siê
bezp³atne szkolenia dla pracodawców bran¿y budowlanej.

Terminy szkoleñ: 12 lub 19 pa�dziernika , godz.10.00.

Adres:
Okrêgowy Inspektorat Pracy , Opole , Pl. Pi³sudskiego 11A

Tel. kontaktowy 470 09 07

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich informuje, i¿ od
dnia 10 pa�dziernika br. wprowadza p³atny parking na terenie Szpi-
tala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Koszt op³aty:
- do 15 min. � bezp³atnie
- do 30 min. � 1,00 z³
- do 1 godz. � 2,00 z³
- za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê � 2,00 z³

Uwaga! P³atny parking w szpitalu!

Kiermasz przed Dniem Wszystkich �wiêtych!!!

Je�li chcesz pomóc dzieciakom z Domów Pomocy
Spo³ecznej z naszego powiatu to przyjd� w dniach
24 � 26 pa�dziernika 2005 do budynku Starostwa

Powiatowego w Strzelcach Opolskich i kup stroiki
na groby swoich bliskich

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


