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Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie wśród studentów informacji o
kolejnym naborze do programu stypendialnego Gminy Kluczbork. Jest on skierowany do
studentów kierunków lekarskich, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy
będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu.

Proponowane stypendia wynosić będą 2000 zł miesięcznie dla studentów kiemnków
lekarskich, oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie dla studentów kiemnków pielęgniarstwo lub
ratownictwo medyczne i mogą się one łączyć z innymi stypendiami (np. stypendium Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Warunkiem jest podjęcie pracy
w kluczborskim szpitalu powiatowym po ukończeniu sftidiów. Chcemy w ten sposób aktywnie
wspierać Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku (szpital powiatowy)
w rozwijaniu zasobów kadrowych, co jest obecnie jednym z największych wyzwań
w zarządzaniu szpitalem. Chcemy też zachęcić młodych ludzi do tego, aby przyjeżdżali do
pięknego Kluczborka, współtworzyli naszą wspólnotę lokalną i aby czuli się tutaj dobrze.

Jest to innowacyjny program stypendialny, przynajmniej z punktu widzenia gminy
miej sko - wiejskiej, ponieważ jak do tej pory tego typu stypendia fundowane są głównie przez
samorządy wojewódzkie i powiatowe.

Przesyłamy Państwu plakat na którym znajdują się najważniejsze informacje. Bardzo
proszę o jego umieszczenie w widocznym miejscu Państwa uczelni, a także rozesłanie do
zainteresowanych studentów.

Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej: https://ww\v.l.-luczborkeu/1296.nabor-2022r>tresc==20261.
Bardzo proszę o umieszczenie tej informacji na stronie WWW i mediach społecznościowych
uczelni, oraz przesłanie drogą elektroniczną do studentów.

Nabór wniosków trwa od l. czerwca do 10. września 2022r Mam nadzieję, że
zainteresowaliśmy Państwa naszą propozycją, dzięki czemu wesprzecie nas Państwo w dotarciu
z tą informacją do jak najszerszego grona studentów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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