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Wakacyjny sta˝
19 gdaƒskich firm umo˝liwi∏o 87 absolwentom, uczniom
i bezrobotnym odbycie w trakcie wakacji sta˝y w swoich
przedsi´biorstwach. Odpowiedzieli tym samym na apel
prezydenta Gdaƒska Paw∏a Adamowicza, który zwróci∏ si´
do gdaƒskich firm z proÊbà o pomoc w umo˝liwieniu
m∏odym ludziom odbycia praktyk.

T

ego, jak bardzo potrzebna by∏a
taka akcja dowiod∏a m∏odzie˝,
która nades∏a∏a do Urz´du Miejskiego a˝ 180 zg∏oszeƒ.
„(...)W warunkach rosnàcego
bezrobocia i trudnej sytuacji ekonomicznej regionu, m∏odym absolwentom niezwykle trudno jest znaleêç
pierwszà prac´ (...) Organizujàc akcj´ „Wakacyjny Sta˝” chcemy im pomóc w zdobyciu lub pog∏´bieniu
wiedzy praktycznej, a w rezultacie
u∏atwiç wejÊcie na rynek pracy (...)”
– napisa∏ wówczas w liÊcie do przedsi´biorców prezydent Gdaƒska.

Komisja, w której sk∏ad weszli
przedstawiciele firm oraz prezydent
Pawe∏ Adamowicz, stan´∏a przed
trudnym zadaniem, bo konkurencja
by∏a du˝a. Dlatego przy wyborze
kandydatów zastosowane zosta∏y
ostre kryteria. Komisja bra∏a pod
uwag´:
 wykszta∏cenie, kierunek studiów,
ukoƒczonà specjalizacj´
 dobre wyniki w nauce
 aktywnoÊç kandydata w organizacjach szkolnych, studenckich
 znajomoÊç
obs∏ugi komputera
i urzàdzeƒ biurowych

Uroczyste wr´czenie skierowaƒ
na praktyki odby∏o si´ w Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdaƒsku, gdzie zaproszono 19 wybranych losowo szcz´Êliwców spoÊród
87 zakwalifikowanych na sta˝.
Pozostali dostanà dok∏adnà informacj´, kiedy i gdzie powinni si´
zg∏osiç, by odbyç praktyk´. Ka˝dy
sta˝ysta za odbycie praktyki dostanie 400 z∏otych brutto.
Firmy zaoferowa∏y ogó∏em 87
miejsc na praktykach. Najwi´cej
Rafineria i GPEC – po 15 oraz Elektrociep∏ownia Wybrze˝e – 10. Urzàd
Miejski ufundowa∏ 4 praktyki. ■

LISTA FIRM
HONOROWYCH
FUNDATORÓW PRAKTYK
1. Bank Zachodni WBK S.A. –
Oddzia∏ Regionalny
2. Bankowy Fundusz
Leasingowy SA
3. Cosmopol Sp. z o.o.
4. Elektrociep∏ownie Wybrze˝e SA

Podzi´kowania Prezydenta Gdaƒska Honorowym Fundatorom Praktyk
Szanowni Paƒstwo,
Pragn´ z∏o˝yç Paƒstwu, W∏adzom wszystkich osiemnastu Firm – Honorowych Fundatorów Praktyk w ramach tegorocznej, pierwszej edycji akcji „Wakacyjny Sta˝”, wyrazy mojej g∏´bokiej wdzi´cznoÊci. Ów wspania∏y gest umo˝liwi dziewi´çdziesiàtce utalentowanych m∏odych ludzi
zdobycie, nierzadko pierwszych w ˝yciu, doÊwiadczeƒ zawodowych. Jest
to niezwykle wa˝ne w trudnej sytuacji z jakà wcià˝ mamy do czynienia
na polskim rynku pracy.
DaliÊcie Paƒstwo znakomity przyk∏ad korporacyjnej odpowiedzialnoÊci
za lokalnà spo∏ecznoÊç. Jestem dumny, ˝e mamy w Gdaƒsku i TrójmieÊcie firmy, które nie wahajà si´ podjàç ryzyka, jakim jest inwestowanie
w m∏odych ludzi. G∏´boko wierz´, ˝e umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie zdobyte przez praktykantów umo˝liwià im uzyskanie sta∏ego zatrudnienia,
a niektórzy z nich byç mo˝e na d∏u˝ej wniosà wartoÊciowy wk∏ad do Paƒstwa zespo∏ów.
Raz jeszcze dzi´kuj´ za otworzenie przed tà, jak˝e licznà, grupà naszej
wspania∏ej m∏odzie˝y perspektyw zawodowej kariery. JednoczeÊnie mam
szczerà nadziej´, ˝e b´dziemy mogli liczyç na Paƒstwa udzia∏ w kolejnych
edycjach akcji „Wakacyjny Sta˝”.
Z wyrazami wdzi´cznoÊci
Pawe∏ Adamowicz
Prezydent Miasta Gdaƒska

5. Gdaƒska Fundacja Kszta∏cenia
Mened˝erów w Gdaƒsku
6. Gdaƒskie Przedsi´biorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
7. Kancelaria Radców Prawnych
Person & Szpoper
8. Kredyt Bank SA Oddzia∏
Regionalny w Gdaƒsku
9. Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.
10. PZU ˚ycie SA
11. Rafineria Gdaƒska SA
12. Saur Neptun Gdaƒsk SA
13. Serwis Haller Sp. z o.o.
14. SOFTBANK Serwis Sp. z o.o.
15. Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
ERGO HESTIA SA
16. STBU Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
17. Towarzystwo Ubezpieczeƒ
i Reasekuracji WARTA SA
18. Zak∏ad Komunikacji
Miejskiej w Gdaƒsku
19. Urzàd Miejski w Gdaƒsku

