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Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach przedstawia liczbę

zarejestrowanych osób bezrobotnych w 201 5 roku

W dniu 1 9 stycznia 201 6r. odbyło się w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Głubczycach posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy,

na którym pozytywnie zaopiniowano podział środków Funduszu

Pracy na formy aktywne przeciwdziałania bezrobociu na terenie

powiatu głubczyckiego.

Dostępne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

- roboty publiczne

- prace interwencyjne

- prace społecznie – użyteczne

- staże

- szkolenia

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

- dofinansowanie wynagrodzenia osób w wieku 50 – 60 lat

- bon stażowy

- bon zatrudnieniowy

- bon na zasiedlenie

- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych

bezrobotnych do 30 roku życia

Zapraszamy pracodawców z terenu powiatu głubczyckiego oraz

osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do korzystania

z w/w form aktywizacji .

Wnioski oraz kryteria dotyczące danych form znajdują się na

stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

www.pup-glubczyce.pl

Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z Funduszu Pracy

w 201 6r.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki

Zdrowotnej w Głubczycach na ukończeniu jest już

instalacja fotowoltaiczna licząca 280 paneli o łącz-

nej mocy 70kW. Panele zlokalizowane są na dachu

budynku oraz od strony południowej szpitala; pa-

nele wytwarzają energię elektryczną na potrzeby

własne szpitala.Na terenie całego SP ZOZ w Głub-

czycach zamontowane zostało również oświetlenie

energooszczędne typu LED, co przyczyni się do

zmniej-

szenia zużycia energii

elektrycznej przezna-

czonej na oświetlenie

budynku blisko o poło-

wę.Całość inwestycji

obejmująca montaż

pompy ciepła, wymianę

instalacj i centralnego

ogrzewania, moderniza-

cję systemu klimatyzacji , oraz montaż

systemu zarządzania energią w budynku

realizowana jest w ramach projektu pod

nazwą „Podniesienie efektywności ener-

getycznej budynku Samodzielnego Pu-

bl icznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Głubczycach”. Projekt ten dofinansowany

jest w 80% ze środków Mechanizmu Fi-

nansowego EOG 2009 –

201 4 i jest real izowany w

ramach Programu Ope-

racyjnego PL04.Wartość

realizowanego projektu

wynosi 1 904 735,00 zł

(wartość dofinansowania

to 1 523 788,00 zł).
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