
                                                                                                Zał�cznik Nr 1  

                                                                                                                  do Zarz�dzenia Nr 8/2005  

                                                                                                             Wójta Gminy Lubaczów 

                                                                                                          z dnia 1 lutego 2005 r. 

 

ZAKRES DZIAŁALNO�CI  

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W GMINIE WIEJSKIEJ LUBACZÓW 

I. Usługi podstawowe oferowane dla klientów. 

1. Komputerowa  baza danych o rynku pracy. 

Dost�p do szerokiej gamy informacji ułatwiaj�cej bezrobotnym poruszanie si� na rynku pracy 

- s� to dane o lokalnych (tereny gminy Lubaczów i powiatu Lubaczowskiego) i krajowych 

ofertach pracy pojawiaj�cych si� na rynku, informacje z adresami urz�dów pracy czy innych 

organizacji pomagaj�cych osobom bezrobotnym, podstawowe informacje z zakresu prawa 

pracy czy w ko�cu informacje o prawach i obowi�zkach bezrobotnego,  pomoc w pisaniu CV, 

listu motywacyjnego , porada jak przygotowa� si� do rozmowy kwalifikacyjnej , 

autoprezentacja (wskazówki dotycz�ce wygl�du oraz zachowania podczas rozmowy). Mo�na  

tak�e uzyska� pomoc w zakresie informacji zawodowej czy poradnictwa zawodowego. 

Informacje te  udzielane s� w sposób konwencjonalny (bezpo�rednio w centrum: ustnie oraz 

w postaci ró�nych materiałów i publikacji) lub w sposób nowoczesny za po�rednictwem 

internetu. 

• Komputerowa baza danych o rynku pracy, tzw. Kiosk z  prac� gromadzi  

informacje z obszaru oddziaływania centrum. Odnale�� tu  mo�na oferty pracy  

z terenu gminy i powiatu. Zamieszczone tu s� tak�e zebrane wcze�niej informacje 

dotycz�ce wszelkich zagadnie� rynku oraz ró�ne informacje przydatne  

w poszukiwaniu pracy. 

• Wyszukiwanie w internecie dla osób bezrobotnych ofert pracy pojawiaj�cych si� 

na rynku lokalnym oraz krajowym odpowiednio do ich kwalifikacji. 

• Informowanie o szansach podj�cia pracy za granic� wynikaj�cych z przyst�pienia 

Polski do Unii Europejskiej. 

 

 

2. Rozwój doradztwa zawodowego na potrzeby wszystkich bezrobotnych 

a w szczególno�ci absolwentów. 



• Informowanie o mo�liwych szkoleniach czy samych szkołach i instytucjach 

szkol�cych oraz pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia (szansa 

podniesienia swoich kwalifikacji). Wyszukiwanie informacji na temat 

organizowanych kursów specjalistycznych, bran�owych itd. 

• Pomoc w zdobyciu pierwszego do�wiadczenia zawodowego dla absolwentów  

w wyniku promowania czy informowania o istniej�cych mo�liwo�ciach pracy  

w charakterze sta�ysty lub wolontariusza. 

• Zwi�kszenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego do�wiadczenia 

zawodowego (uruchomienie mechanizmów rozwoju form pomocy poprzez 

pobudzenie aktywno�ci ró�nych �rodowisk i partnerów rynku pracy). 

• Udost�pnienie materiałów informacyjnych dotycz�cych rynku pracy i jej szukania 

zakupionych oraz sporz�dzonych samodzielnie przez centrum w postaci małych 

broszurek oraz przedstawienie klientom wykazu listy publikacji o podobnej 

tematyce. 

 

3. Dost�p do nowoczesnych technologii przekazu informacji. 

• Wyrównywanie istniej�cych dysproporcji pomi�dzy osobami poszukuj�cymi pracy 

z ró�nych �rodowisk w kwestii mo�liwo�ci dost�pu do nowych technologii 

przekazu informacji poprzez utworzenie pracowni multimedialnej wyposa�onej w: 

o stanowiska komputerowe z dost�pem do internetu,  

Przyczyni si� to do tego, �e otwarta zostanie droga szybkiego i prostego sposobu 

przegl�dania ofert pracy nie tylko lokalnych, ale i z całego kraju oraz przegl�dania wszelkich 

stron internetowych pomocnych przy znalezieniu pracy. Istnieje tak�e mo�liwo�� zało�enia 

własnego konta pocztowego e-mail, przez które  mo�na wysyła� swoje CV do potencjalnych 

pracodawców czy odbiera� poczt� elektroniczn� dotycz�c� np. ofert pracy. Mo�liwa jest  

równie� edukacja poprzez internet (korzystanie z literatury, encyklopedii, słowników itd.). 

o niezb�dne oprogramowanie do pisania poda� czy innych pism oraz 

otwierania plików internetowych np. Windows, Microsoft Word, programy 

edukacyjne, czy programy graficzne. 

o nowoczesny sprz�t: fax, skaner, drukarka laserowa, kserokopiarka. 

• Fachowe porady dla osób, które maj� pierwszy raz styczno��  

z komputerem. 



• Sporz�dzenie wykazu podstawowych stron internetowych dotycz�cych 

tematu pracy oraz adresów z serwerami zawieraj�cymi oferty pracy. 

 

4. Poradnictwo z zakresu uruchomiania własnej działalno�ci gospodarczej. 

• wyja�nianie zasad organizacyjno-prawnych aspektów rozpoczynania 

i prowadzenia działalno�ci gospodarczej ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

działalno�ci okołorolniczej, agroturystyki, drobnej wytwórczo�ci czy drobnego 

rzemiosła, 

• informacje na temat organizacji firmy, jej prowadzenia, zmiany profilu 

działalno�ci gospodarczej, 

• informacje o szkoleniach, targach, giełdach, 

• wyszukiwanie adresów potrzebnych firm. 

• Integracja podmiotów gospodarczych działaj�cych na terenie gminy, na rzecz tworzenia 

nowych miejsc pracy.  

• Informacja o mo�liwo�ciach inwestowania, powstawania podmiotów gospodarczych, 

zmianach profilu działalno�ci gospodarczej ukierunkowanej na współprac�  

z przedsi�biorcami z Ukrainy, na terenach tzw. strefy podwy�szonej aktywno�ci 

gospodarczej, le��cych przy trasie do planowanego mi�dzynarodowego przej�cia 

granicznego Budomierz-Hruszew. 

• tworzenie pozytywnego wizerunku przedsi�biorcy na zasadzie spotka�,     

                 wymiany do�wiadczenia. 

• prowadzenie Lokalnego Okienka Przedsi�biorczo�ci. 

 

II. Propozycje usług dodatkowych oferowanych dla klientów.  

1. Utworzenie punktu redagowania i pisania poda� oraz ró�nych pism, przepisywania  

drobnych dokumentów. 

2. �wiadczenie usług poligraficznych (drukowanie, kserowanie, skanowanie, wysyłanie faxu).  

3. Przygotowanie młodzie�y szkół �rednich do funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.  

- udzielanie teoretycznych informacji dotycz�cych zagadnie� rynku pracy, 

4. Udost�pnianie zainteresowanym programów komputerowych, czy programów 

edukacyjnych do nauki j�zyków obcych b�d� przedmiotowych itp. 



5. Korzystanie z innych stron internetowych ni� te, które dotycz� pracy (tzw. kafejka 

internetowa). 

6. Wyszukiwanie na zlecenie okre�lonych informacji w Internecie. 

8. Pomoc przedsi�biorcom w wyszukiwaniu programów pomocowych z Unii Europejskiej. 

 

III. Zasady korzystania z centrum. 

W zale�no�ci od rodzaju �wiadczonych usług b�d� one odpłatne, cz��ciowo odpłatne 

b�d� darmowe.  

W Gminnym Centrum Informacji w pierwszej kolejno�ci obsługiwani s� absolwenci 

oraz osoby bezrobotne. Mog� skorzysta� z porad, uzyska� wszelkie interesuj�ce ich 

informacje oferowane przez centrum w ramach usług podstawowych a tak�e korzysta�  

z internetu b�d� innych urz�dze� (ksero, skaner, fax czy korzystanie z dost�pnych programów 

komputerowych). Wszystkie te usługi dla tych osób b�d� �wiadczone całkowicie bezpłatnie. 

W zakres usług płatnych wchodzi� b�d�: 

- odpłatne korzystanie z ksero, wysyłanie faksu, oraz skanowanie dokumentów przez osoby 

nieb�d�ce bezrobotnymi, 

- wykonanie wydruku z internetu lub innego typu (rodzaju) drukowanie, 

- wyszukiwanie informacji w internecie na zlecenie, 

- odpłatne korzystanie z internetu oraz wysyłania e-maili (z wyj�tkiem bezrobotnych, od 

których nie b�dzie pobierana opłata oraz osób zagro�onych bezrobociem i młodzie�y 

szkolnej, którzy b�d� musieli ui�ci� cz��ciow� opłat�),  

- korzystanie z innych stron internetowych ni� te, które dotycz� pracy (tzw. kafejka 

internetowa), 

- pisanie i redagowanie ró�nych poda� i pism czy innych dokumentów,  

- przepisywanie  dokumentów, 

- pomoc organizacjom pozarz�dowym w wyszukiwaniu programów pomocowych z Unii 

Europejskiej, 

Zakres usług cz��ciowo płatnych dotyczy jedynie młodzie�y szkolnej oraz osób 

zagro�onych bezrobociem i to tylko w zakresie dost�pu do internetu b�d� samego komputera 

w celu korzystania np. z gier czy innych programów, pozostałe usługi s� całkowicie odpłatne. 


