
 

Projekt „Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku 

Ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie stażu 

 
w ramach projektu systemowego „Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku  

dysponuje środkami finansowymi na organizację  

3 miesięcznych staży (w okresie 01.10.2013r. do 31.12.2013r.) dla 7 osób, 

 które są uczestnikami projektu systemowego „Program aktywnej integracji społecznej  

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik  

 
Wnioski od organizatorów będą przyjmowane w okresie od 13.09.2013r. do 20.09.2013r. 

 

Przy rozpatrywaniu wniosku będzie brane pod uwagę: 

• Spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych, 

• Ocena proponowanego programu stażu pod kątem jego wpływu na rozwój kompetencji 

zawodowych stażysty,  

• Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu odbywania stażu. 

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o odbywanie stażu organizatorzy będą 

informowani w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Uwaga! 
 

Druki wniosków dostępne na stronie www.bip.kurzetnik.ops.pl oraz w siedzibie GOPS Kurzętnik. 

Informacje dla pracodawców w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku,  

ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik (pok. nr 8) lub tel. (56) 474-80-52 

 

Wniosek w celu weryfikacji zaleca się złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8 w pok. nr 8. 
 

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłka kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje 

data wpływu wniosku do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku. 

 

Wnioski należy składać do dnia 20.09.2013r. do godz. 15.30 
 

Wnioski złożone poza terminem naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

 
Szczegółowe warunki organizacji i odbywania staży określa: 
Regulamin organizacji staży w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego 

przyjęty Zarządzeniem Nr 10/POKL/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kurzętniku z dnia 30 sierpnia 2013r. 


