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Wśród wielu działań podejmowanych przez samorządy szczególnie ważną pozycję stanowią
przedsięwzięcia o charakterze społecznym, w tym poświęcone walce z bezrobociem i bierną
postawą mieszkańców. Choć nie są to zadania obligatoryjne, wiele z gmin podejmuje różne
inicjatywy by pomóc swoim mieszkańcom, a w ich realizację bardzo dobrze wpisał się program
Ministra Gospodarki i Pracy na tworzenie Gminnych Centrów Informacji.

Idea powstania sieci punktów wyposażonych w dostęp do Internetu, technologii
informatycznych, literatury pomocnej przy poszukiwaniu pracy zarówno dla absolwentów szkół,
bezrobotnych, czy też osób pragnących zmienić kwalifikacje została przyjęta z nadzieją szczególnie
w gminach, takich jak Ogrodzieniec, gdzie występuje wysoki wskaźnik bezrobocia, przy
jednocześnie dużych oczekiwaniach ze strony mieszkańców w stosunku do samorządu w zakresie
pomocy.

Oprócz określonych w ogłoszonym konkursie celów programu, dla nas możliwość
utworzenia GCI była bardzo dobrą okazją do przekształcenia dobrze funkcjonującego wcześniej,
przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, Gminnego Ośrodka Informacji
Europejskiej, jako jednego z niewielu, które pozostały po realizowanym w miesiącach marzec –
czerwiec 2003 projekcie rządowym Moja Gmina w Unii Europejskiej oraz Pierwsza Praca.
Mogliśmy wykorzystać bogate doświadczenia GOIE wyróżnionego w grupie 35, spośród 2,5 tys.
ośrodków w kraju za swoją działalność w czerwcu 2003 roku przez Biuro ds. Referendum
Europejskiego.

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu powstało w 2005 r. w ramach III edycji
konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Projekt dofinansowany został przez
ówczesne Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz środków własnych Gminy Ogrodzieniec.

Swoją działalność rozpoczęliśmy dość nietypowo, bo w Prima Aprilis, 1 kwietnia, choć
oficjalne otwarcie odbyło się 21 kwietnia 2005 r. Przed otwarciem trwały intensywne
przygotowania merytoryczne oraz prace remontowe i adaptacyjne. Zwiedzaliśmy inne GCI w
regionie, szukaliśmy własnych pomysłów i rozwiązań na funkcjonowanie komórki.

W ramach konkursu, z otrzymanych 50.000,00 zł, zakupiono sprzęt multimedialny i
komputerowy, materiały biurowe, meble biurowe, wyposażono biblioteczkę, założono telefon i fax,
łącze internetowe, ubezpieczono sprzęt, wyremontowano łazienkę. Lokal posiada podjazd dla osób
niepełnosprawnych.

Po prawie dwuletnich doświadczeniach stwierdzamy, że warto było się zaangażować. Przez
ten okres GCI w Ogrodzieńcu odwiedziło ponad 2 tys. osób, co w dziesięciotysięcznej gminie jest
dobrym rezultatem. Obsługę naszego Centrum zapewniała na stałe jedna osoba zatrudniona w
Urzędzie Miasta i Gminy oraz siedmiu stażystów i dwie osoby odbywające przygotowanie
zawodowe z naszego terenu, zatrudnionych poprzez Powiatowy Urząd Pracy, dla których był to
pierwszy kontakt z obowiązkami jako pracownika. Także jedna osoba odbywająca służbę zastępczą
i czternastu praktykantów. Wśród nich byli: doradcy zawodowi, prawnicy, informatycy, ekonomiści
i inni. Młodzi ludzie, osoby bardzo ambitne i dobrze rokujące na przyszłość. Wielu z nich dzięki
GCI znalazło interesujące dla siebie zajęcie.

Plany na przyszłość? GCI wpisało się dość mocno w struktury gminne. Dostrzegamy rolę
jaką pełni i widzimy potrzebę kontynuowania jego działalności.

Czy warto było? Warto!

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

        Ogrodzieniec
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Z naszych usług korzystają Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz okolicznych
miejscowości, które nie należą do Gminy Ogrodzieniec. Wśród nich znajdują się:
    I  bezrobotni posiadający status bezrobotnego, zarejestrowani w PUP w Zawierciu;
   II  poszukujący pracy, ofert pracy, informacji na temat doskonalenia zawodowego,

podnoszenia kwalifikacji (warsztatów, kursów i szkoleń);
  III  absolwenci uczelni wyższych oraz wszystkich typów szkół wyższych;
  IV  studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych;
   V uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum i szkół podstawowych;
  VI  przedsiębiorcy;
 VII  rolnicy;
VIII  inne osoby, które potrzebują pomocy i informacji, a którym jesteśmy w stanie pomóc.

Szeroki zakres działania GCI w Ogrodzieńcu uwzględnia różne potrzeby swoich klientów i
w swojej działalności zajmuje się wieloma zadaniami i przedsięwzięciami. Usługi bezpłatne,
dostępne w GCI w Ogrodzieńcu:
♦ pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny,
curriculum vitae, podanie), także w języku angielskim;
♦ drukowanie, skanowanie i kserowanie dokumentów aplikacyjnych, wysyłanie e-mailem, faxem;
♦ możliwość skorzystania z ofert pracy lokalnego rynku pracy, aktualizowanych dwa razy w
tygodniu (poniedziałek i czwartek) przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu;
♦ oferty pracy krajowej, zagranicznej i agencji pośrednictwa pracy dostępne w sieci internetowej;
♦ oferty pracy w prasie: „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza”;
♦ informacje z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych;
♦ bazy szkół, uczelni wyższych w kraju; pomoc uczniom i studentom w procedurze rekrutacyjnej za
pomocą Internetu, rejestrowanie się w bazie kandydatów;
♦ informacje o warsztatach, kursach, szkoleniach oraz instytucjach, które je organizują i prowadzą;
♦ wykorzystanie nowoczesnych technologii poszukiwania pracy poprzez naukę podstawowej
obsługi komputera;
♦ nauka języka angielskiego w trakcie warsztatów organizowanych przez GCI;
♦ informacje na temat zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na ten cel;
♦ pomoc w wielu kwestiach organizacyjnych stowarzyszeniom i organizacjom społecznym;
♦ wiadomości o integracji Unii Europejskiej, turnieje wiedzy o UE dla dzieci i młodzieży w gminie;
♦ informacje na temat pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłaszanych konkursów itp.;
♦ możliwość skorzystania z fachowej literatury specjalistycznej – biblioteczka GCI;
♦ informacje turystyczne o Gminie Ogrodzieniec, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Powiecie
Zawierciańskim, Województwie Śląskim oraz innych regionach Polski.
Usługi bezpłatne podlegają rejestracji.

GCI wyspecjalizowało się w szeregu akcji informacyjno-promocyjnych w gminie, które
realizowane są poprzez rozwieszanie plakatów na terenie Ogrodzieńca i okolicznych sołectw.
Ponadto zamieszczane są informacje w „Gazecie Ogrodzienieckiej” oraz na oficjalnych stronach
internetowych Gminy Ogrodzieniec i GCI.
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Działalność GCI w Ogrodzieńcu priorytetowo traktuje kwestie dotyczące osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, a świadczone usługi są bezpłatne. Pomocą dla mieszkańców na terenie
gminy służą również: kawiarenka internetowa oraz dostęp do Internetu w bibliotece publicznej oraz
jej filiach, gdzie za sprawą programu IKONKA powstały stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu.

Współpracujemy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy. Gminne
Centrum Informacji w Ogrodzieńcu współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach,
Filią WUP w Częstochowie, dzięki którym jest odpowiednio kierowane merytorycznie. Olbrzymie
znaczenie dla GCI ma również pomoc ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, który na
potrzeby GCI udostępnia oferty lokalnego rynku pracy oraz umożliwia odbycie stażu i
przygotowania zawodowego absolwentom uczelni wyższych i szkół średnich. Gminne Centrum
Informacji w Ogrodzieńcu współpracuje także z innymi GCI oraz komórkami o podobnym
charakterze działalności, również z agencjami pośredniczącymi w poszukiwaniu pracy w kraju i za
granicą, które wpisane są do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

W biblioteczce GCI znajduje się literatura z zakresu: przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, niezbędnych w trakcie poszukiwania pracy, prawa gospodarczego,
przedsiębiorczości, turystyki, promocji, marketingu, PR, europeistyki, informatyki, kodeksy,
słowniki. Posiadamy również opracowania własne np. „Aktywizacja zawodowa”, przygotowana
przez Ilonę Grzebieluch.

GCI dwukrotnie przeprowadziło warsztaty komputerowe, podczas których w ciągu 45
godzin, kursanci nauczyli się podstawowej obsługi komputera, obsługi programu Microsoft Word,
posługiwania się Internetem, zakładania i korzystania z poczty e-mail. Na zakończenie uczestnicy
warsztatów otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadziła
stażystka GCI Małgorzata Laga, która stworzyła również stronę internetową GCI.

Zakończenie warsztatów komputerowych, Święto Gminy 2005, Dzień Otwarty w GCI, sierpień 2005

Dwukrotnie w GCI przeprowadzono warsztaty językowe – język angielski od podstaw dla
bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców gminy, które prowadziła stażystka Marta
Szlachta.

     Warsztaty językowe, luty 2006,  Spotkanie rocznicowe w GCI, maj 2006
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Współpracujemy z „Gazetą Ogrodzieniecką”, opisujemy wydarzenia w GCI i publikujemy
nasze teksty np.: porady konsumenckie, które opracowywał stażysta GCI Marcin Błażkiewicz, cykl
artykułów „abc poszukującego pracy”: oferty pracy; pośrednictwo pracy; dokumenty aplikacyjne:
formularz osobowy, Curriculum Vitae.

W zakresie upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej organizujemy turnieje europejskie.
W tym roku to już IV edycja „Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej”. Tegoroczna edycja turnieju
dotyczy instytucji i organów Unii Europejskiej.

      III edycja turnieju, maj 2006 Inauguracja IV edycji turnieju 2007, listopad 2006

W GCI stażyści, praktykanci ucząc innych sami zdobywają doświadczenie potrzebne w im
na początku drogi zawodowej. Uczą się celów i priorytetów w pracy GCI, obsługi urządzeń
biurowych takich jak: fax, skaner, kserokopiarka, drukarka, bindownica, niszczarka; zapoznają się z
Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Ucząc się, pomagają
innym.

Wśród najbliższych planów GCI na rok 2007 m.in. znajdują się następujące, wybrane przedsięwzięcia:
♦ Spotkanie z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej
♦ Targi Pracy i Edukacji w Ogrodzieńcu
Pragniemy zorganizować dla naszych mieszkańców, a także dla okolicznych miejscowości
dwudniowe targi z udziałem podmiotów publicznych oraz prywatnych, które pośredniczą w
poszukiwaniu pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Targi skierowane będą dla osób
poszukujących pracy, a także dla tych, którzy poszukiwać będą pomysłu i drogi na swoją karierę
zawodową. GCI w Ogrodzieńcu brało udział w targach w Zawierciu i w Łazach.
 ♦ Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej 2007
W 2007 roku to już IV edycja konkursu europejskiego, tym razem pod honorowym patronatem
prof. dr hab. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego. Tegoroczna edycja odbędzie się
pt.: „Parlament Europejski oraz pozostałe instytucje i organy Unii Europejskiej”. Turniej
skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy
Ogrodzieniec.
♦ Wizytówki Organizacji i Stowarzyszeń
Gmina Ogrodzieniec posiada dwie oficjalne strony internetowe, jedną promocyjno-informacyjną,
drugą informacyjną – Biuletyn Informacji Publicznej. Na przełomie 2005 i 2006 roku udało się
zrealizować zadanie pod nazwą „Wizytówki Gospodarcze”, zamieściliśmy wizytówki firm, które
zgłosiły się do GCI z chęcią skorzystania z bezpłatnej promocji na stronie gminy. Teraz
prezentowane będą organizacje i stowarzyszenia w gminie, których jest ponad trzydzieści.
♦ Aktualizacja i uatrakcyjnienie stron internetowych
W 2006 roku na stronie internetowej gminy zostały zamieszczone informacje turystyczne,
opracowane przez stażystkę GCI Martę Kossakowską: położenie gminy, rys historyczny, klimat,
budowa geologiczna, fauna i flora, zamki i warownie, kościoły i sanktuaria. W 2007 roku również
pojawią się nowe opracowania dotyczące gminy i sołectw.
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Wykorzystanie form rynku pracy (instrumentów i programów)
przez mieszkańców w jednostkach organizacyjnych w gminie Ogrodzieniec

w latach 2005-2006

Jednostka Organizacyjna /
Forma staż

przygoto-
wanie

zawodowe

roboty
publiczne

prace
interwen-

cyjne

prace
społecznie
użyteczne

razem

Urząd Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu 20 6 20 37 10 93
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu 2 - 11 1 12 26
„ZAMEK” Spółka z o.o.
w Ogrodzieńcu 15 1 - - - 16
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu 7 1 - - - 8
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Ogrodzieńcu 8 6 1 - - 15
Gimnazjum
w Ogrodzieńcu 4 4 - - - 8
Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Ogrodzieńcu 3 2 - 2 - 7
Szkoła Podstawowa
w Gieble 3 3 - - - 6
Szkoła Podstawowa
w Podzamczu 4 1 - - - 5
Szkoła Podstawowa
w Ryczowie 2 2 - - - 4
Przedszkole Nr 1
w Ogrodzieńcu 3 - - - - 3
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu

2 1 - - - 3

Razem 70 26 32 40 22 194
Według danych z gminnych jednostek organizacyjnych – naszych lokalnych Partnerów.

W 2005 roku z usług GCI (na podstawie księgi odwiedzin, statystyka nie uwzględnia usług
świadczonych dla jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, które działają na
terenie gminy, a także liczby uczestników projektu językowego dla gmin Łazy, Ogrodzieniec, Pilica
i Poręba) skorzystało 796 osób, w tym 466 kobiet i 330 mężczyzn, średnio miesięcznie 90 osób. W
roku 2006 liczba korzystających wzrosła do 106 osób miesięcznie. Atutem Gminnego Centrum
Informacji w Ogrodzieńcu jest realizacja głównego celu GCI: AKTYWIZACJA ZAWODOWA
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC. Liczba osób, które skorzystały z zajęć
organizowanych przez GCI w Ogrodzieńcu przedstawia się następująco:
- warsztaty komputerowe organizowane przez GCI – 6 w I edycji, 6 w II edycji;
- indywidualne lekcje z obsługi komputera – kilkadziesiąt osób;
- warsztaty językowe – język angielski od podstaw – 14 w I edycji, 8 w II edycji;
- przedsiębiorcy, którzy skorzystali z oferty bezpłatnej reklamy na oficjalnej stronie gminy – 16;
- młodzież uczestnicząca w spotkaniu z MCIZ z Dąbrowy Górniczej w lutym 2006 r. – 9;
- uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie europejskim – 52 osoby w II edycji w 2005 roku i 52
osoby w III edycji w 2006 roku.
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„W latach 2005-2006 poziom bezrobocia na terenie gminy Ogrodzieniec w poszczególnych
miesiącach kształtował się następująco:

Liczba bezrobotnych z Gminy Ogrodzieniec w latach 2005-2006
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Według stanu na 31 grudnia 2006 r. poziom bezrobocia w gminie Ogrodzieniec obniżył się
w stosunku do stycznia  2005 r. o około 27%. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat daje się
zaobserwować tendencję spadkowa poziomu bezrobocia na terenie gminy Ogrodzieniec.
Zauważalny jest okresowy wzrost liczby osób pozostających bez pracy w okresach zimowych co
może być spowodowane ograniczeniem prac budowlanych oraz zastojem w zakresie świadczenia
usług turystycznych.” Źródło: PUP w Zawierciu

Mieszkańcy naszej gminy korzystają z usług, instrumentów i programów rynku pracy, które
oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Dla przykładu w jednostkach gminnych mieszkańcy
gminy korzystają z następujących form: staż, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne, prace
interwencyjne, prace społecznie użyteczne. Powyższe formy finansowane są z następujących
środków  i  programów:  Program  50+,  EFS,  „Na  starcie”,  „Dajmy  sobie  szansę”,  „Postawmy  na
pracę”. Według danych z PUP w Zawierciu, mieszkańcy naszej gminy w latach 2005-2006
korzystali z następujących form wsparcia: prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, staże,
szkolenia, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
doposażenie stanowisk pracy, prace społecznie użyteczne, refundacje kosztów dojazdu.

Formy te finansowane są ze źródeł takich jak:
♦ Europejski Fundusz Społeczny – w ramach EFS PUP wydał 188 skierowań i decyzji dla
mieszkańców Gminy Ogrodzieniec (dla młodzieży oraz na przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia),
♦ Fundusz Pracy – w ramach którego wydano 455 skierowań i decyzji dla bezrobotnych z terenu
gminy Ogrodzieniec (np. projekt 50+ dla osób powyżej 50-tego roku życia).

Skierowania i decyzje na poszczególne formy
dla osób z terenu Gminy Ogrodzieniec w latach 2005-2006

Forma   \   Środki EFS Fundusz
Pracy Razem

prace interwencyjne 33 48 81
przygotowanie zawodowe 23 45 68
staże 54 106 160
szkolenia 43 69 112
roboty publiczne - 49 49
dotacje 13 23 36
doposażenia - 56 56
prace społ. użyteczne - 29 29
refundacja dojazdów 22 50 72
Razem 188 475 663

Źródło: PUP w Zawierciu
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CEL ZAWODOWY
(może być ale nie musi; informację taką podajemy tylko wówczas kiedy mamy konkretnie sprecyzowane plany
co do danej pracy, albo jeśli jest to wymagane w ofercie danego pracodawcy, cel zawodowy określany bywa
również jako profil zawodowy)

WYKSZTAŁCENIE
(wykształcenie, czyli szkoły, które ukończyliśmy; podajemy w sposób chronologiczny, czyli jako pierwszą
podajemy szkołę, którą ukończyliśmy jako ostatnią; podajemy rok ukończenia, nazwę, wydział, kierunek,
specjalizację i zawód, tytuł – stopień naukowy, jaki uzyskaliśmy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(zatrudnienie, staże, praktyki; zamieszczamy miejsca pracy oraz okresy zatrudnienia u danego pracodawcy,
rozpoczynamy od ostatniego miejsca pracy, podajemy pełną nazwę pracodawcy, stanowisko, na którym
pracujemy/pracowaliśmy oraz zakres zadań)

KURSY I SZKOLENIA
(zamieszczamy informacje o odbytych szkoleniach, jeśli jest ich wiele, wybieramy kluczowe z punktu widzenia
pracy, o którą się ubiegamy, jeśli było to szkolenia kilkudniowe lub dłuższe również podajemy taką informację)

UMIEJĘTNOŚCI
(umiejętności i dodatkowe kwalifikacje; to miejsce, gdzie zamieszczamy informacje o naszych umiejętnościach
obsługi komputera, podajemy nazwy programów, których obsługę naprawdę znamy oraz innych urządzeń
biurowych, a także o stopniu – poziomie znajomości języków obcych, podajemy konkretne nazwy kursów
językowych, jeśli takie posiadamy np. FCE; piszemy również o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia
pojazdów, nie tylko o posiadaniu prawa jazdy)

ATUTY
(poza wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem, podajemy swoje predyspozycje osobowościowe, do których
można zaliczyć: dyspozycyjność, punktualność, przedsiębiorczość, kreatywność; informacja o tym, że jesteśmy
zorganizowani, sumienni, rzetelni, łatwo nawiązujemy kontakt z ludźmi, potrafimy pracować w zespole, odporni
na stres)

ZAINTERESOWANIA
(warto podać, czym się interesujemy, aby przyszły pracodawca wiedział, że potrafimy organizować swój czas
również poza pracą zawodową)

REFERENCJE
(możemy podać imiona i nazwiska osób, które mogą nam wystawić referencje, albo zamieścić zwrot „referencje
na życzenie”, o referencjach piszemy tylko wtedy, jeśli je faktycznie posiadamy)

(KLAUZULA – jest konieczna)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

CURRICULUM VITAE
DANE OSOBOWE / PERSONALNE
(w tej części naszego życiorysu zamieszczamy swoje imię i nazwisko,
datę urodzenia lub wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy,
adres e-mail oraz stan cywilny – może być, ale nie musi)
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA lub WIEK
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
STAN CYWILNY

ZDJĘCIE
(może być, ale nie
musi, format zdjęcia
stosujemy taki jak
w dowodzie osobistym
czy w paszporcie)
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Imię i Nazwisko         Ogrodzieniec, 12 lutego 2007 r.
Adres zamieszkania (miejscowość, data)
……………………………
……………………………
Telefon kontaktowy (od podania nr telefonu bardzo często zależy fakt,
czy pracodawca będzie miał możliwość szybkiego skontaktowania się z nami)
E-mail (jeśli posiadamy)

…………………………………..
………………………………….
(w tym miejscu wymieniamy imię i nazwisko
oraz stanowisko osoby, do której kierujemy
list motywacyjny,
podajemy poprawną nazwę firmy, jeśli jej nie znamy,
powinniśmy to wcześniej sprawdzić oraz jej adres)

Szanowny Panie / Szanowna Pani / Szanowni Państwo
(zwrot grzecznościowy stosowny w zależności do kogo kierujemy nasz list motywacyjny; w przypadku jeśli nie
znamy imienia i nazwiska przyszłego pracodawcy, tylko nazwę firmy, napiszmy „Szanowni Państwo”, aby
uniknąć pomyłek)

(pod zwrotem grzecznościowym zamieszczamy treść główną listu motywacyjnego, która zwykle składa się
z trzech podstawowych akapitów)

(Zaczynamy od prośby o przyjęcie na dane stanowisko pracy - koniecznie musimy napisać na jakie - lub
do danego działu, w którym chcielibyśmy pracować. Czasem piszemy skąd dowiedzieliśmy się o wolnym wakacie.

Następnie piszemy kilka słów, 2-3 zdania o sobie, jakie posiadamy wykształcenie, umiejętności
i predyspozycje – doświadczenie zawodowe uprawniające nas do podjęcia tej pracy. Możemy napisać, dlaczego
uważamy, ze jesteśmy odpowiednimi osobami do podjęcia danej pracy. To miejsce, w którym możemy opisać
swoje dotychczasowe osiągnięcia, czyli pochwalić się.
Uzupełnieniem tego akapitu jest Curriculum Vitae, więc nie piszmy tutaj wszystkich informacji, które
zamieściliśmy w CV, tylko wybrane.

Ostatni akapit to wyrażenie gotowości przyjścia na spotkanie z pracodawcą – rozmowę kwalifikacyjną.)

Z poważaniem (lub
Z wyrazami szacunku)

(zwrot grzecznościowy
i własnoręczny podpis)

Załączniki:
1. Curriculum Vitae,
2. Dyplom ukończenia studiów zawodowych / świadectwo ukończenia szkoły – kopia.
(Nie załączajmy kopii wszystkich dokumentów, które posiadamy, chyba, że wymaga tego pracodawca. Jeśli
zostaniemy zatrudnieni, dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie oraz odbyte szkolenia będziemy musieli
dostarczyć do kadr lub działu personalnego.)

(oraz obowiązkowo poniższa klauzula)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
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W skład Gminy Ogrodzieniec wchodzi miasto Ogrodzieniec i dziesięć sołectw: Fugasówka,
Giebło, Giebło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia i
Żelazko. Gmina zajmuje powierzchnię 86 km2; zamieszkuje ją 9.598 mieszkańców, 4.517 osób
mieszka w Ogrodzieńcu, pozostałe 5.081 osób zamieszkuje sołectwa gminy. (dane: 31.12.2006)

Gmina Ogrodzieniec to:

♦ Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej z pięknym jurajskim krajobrazem, nad którym wznosi

się średniowieczny Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu,

♦ Misja  w  strategii  rozwoju:  „Ogrodzieniec  stolicą Jury,  tworzącą doskonałe  warunki  do  życia,

pracy i wypoczynku dla mieszkańców i turystów.”,

♦ „Złota Miejscowość” roku 2002 w konkursie Radia Katowice,

♦ „Zemsta” A. Fredro – film z 2002 roku nakręcony według reż. Andrzeja Wajdy,

♦ EUROJAM 2003 – Międzynarodowy Zlot Przewodniczek i Skautów,

♦ Laureatka „Dyplomu Europejskiego 2004” od Rady Europy,

♦ Gospodarz V Dożynek Województwa Śląskiego 2004,

♦ Impreza „Święto Gminy” od 1995 roku,

♦ Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny,

♦ Otwarcie hali sportowej w Ogrodzieńcu 2005,

♦ Ponad trzydzieści organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy,

♦ Gminy partnerskie: Bogács, Spisske-Podhradie, Melissano, Groß-Bieberau, Forbach.
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Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, uczestniczymy w
spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
WUP – Filia w Częstochowie, Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej w Dąbrowie Górniczej, Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w
Katowicach – Biuro Pośrednictwa Pracy, Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, Agencję
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA., Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
w Dąbrowie Górniczej – Punkt Konsultacyjny w Zawierciu, Państwową Inspekcję Pracy w
Katowicach – Oddział w Zawierciu, Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach,
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Częstochowie, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w
Katowicach, Europe Direct Katowice, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zawierciu, Gminne Centrum Informacji w Łazach,
Gminne Centrum Informacji w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu,
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Śląski Ośrodek Regionalny w Częstochowie
oraz Biuro Powiatowe w Zawierciu, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, gminne jednostki
organizacyjne – nasi lokalni Partnerzy.

Na stronie internetowej GCI w Ogrodzieńcu znajdą Państwo wiele przydatnych linków. Polecamy!

GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA

(Siedziba Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury)

    Plac Wolności 24
    42-400 Ogrodzieniec
    tel. fax: (032) 67 37 459
    e-mail: gci@ogrodzieniec.pl
    http://www.gci.ogrodzieniec.pl

w Ogrodzieńcu powstało dzięki dofinansowaniu
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"
oraz środków własnych Gminy Ogrodzieniec.

Copyright 2005
Małgorzata Laga

Do tej pory odwiedziło Nas: 158989 Internautów

http://www.ogrodzieniec.pl/
http://www.pup-zawiercie.pl/
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/godziny/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/cel/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/aktualnosci/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/historia/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/regulamin/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/formularz/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/uslugi/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/warsztaty/index.htm
mailto:gci@ogrodzieniec.pl?subject=GCI%20w%20Ogrodzie�cu
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/publikacje/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/prawo/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/gazeta/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/info/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/uczelnie/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/galeria/index.htm
http://www.gci.ogrodzieniec.pl/dane/linki/index.htm
mailto:gci@ogrodzieniec.pl?subject=Do%20autora
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Urząd Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 32 121-3
fax 032 / 67 21 771
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 32 044
fax 032 / 67 32 525
kultura@ogrodzieniec.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 33 742
biblioteka@ogrodzieniec.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 32 526
ops@ogrodzieniec.pl

Powiatowy Urząd Pracy
w Zawierciu
ul. 11-go Listopada 2a
42-400 Zawiercie
tel./ fax 032 / 67 211 79,
032 / 67 243 96
kazw@praca.gov.pl

„ZAMEK” Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 66
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 32 220
fax 032 / 67 32 991
biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Gimnazjum w Ogrodzieńcu
Osiedle Elizy Orzeszkowej 13
42-440 Ogrodzieniec
tel./fax 032 / 67 32 986
gimnazjum@ogrodzieniec.pl

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ogrodzieńcu
ul. Kościuszki 67
42-440 Ogrodzieniec
tel./fax 032 / 67 32 058
sp1@ogrodzieniec.pl

Szkoła Podstawowa
w Gieble
ul. Edukacyjna 6
42-440 Ogrodzieniec
tel./fax 032 / 67 34 003
sp.gieblo@ogrodzieniec.pl

Szkoła Podstawowa
w Podzamczu
ul. Szkolna 6
42-440 Ogrodzieniec
tel./fax 032 / 67 32 041
sp.podzamcze@interia.pl

Szkoła Podstawowa
w Ryczowie
ul. Armii Krajowej 26
42-440 Ogrodzieniec
tel./fax 032 / 67 32 016
sp.ryczow@ogrodzieniec.pl

Przedszkole nr 1
w Ogrodzieńcu
ul. Kościuszki 67
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 32 063

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 23
42-440 Ogrodzieniec
tel./fax 032 / 67 32 021

„Gazeta Ogrodzieniecka” –
Miesięcznik Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24
42-440 Ogrodzieniec
tel. 032 / 67 32 044
fax 032 / 67 32 525
gazetaogrodzieniecka@interia.pl

W folderze wykorzystano materiały, informacje, opracowania i zdjęcia Partnerów danego przedsięwzięcia,
GCI w Ogrodzieńcu oraz osób tworzących Zespół GCI w Ogrodzieńcu.

Opracowanie: Iwona Rajca

http://www.pup-zawiercie.pl/

