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Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach
w  ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej 

 

projekcie systemowym w roku 201

„Czas na aktywność w gminie Harasiuki”
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach kontynuuje realizację projektu systemowego 

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 8 osób 

wykluczonych społecznie z terenu gminy Harasiuki do dnia 31 grudnia 2012

r. w projekcie może wziąć udział  8 kobiet bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające 

 w wieku aktywności zawodowej – 15-64 lat. 

na rok 2012 prowadzony jest od 1 stycznia 2012

do 31 marca 2012 r. 

Zainteresowane osoby zapraszamy do  Ośrodku Pomocy Społecznej

 Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać 

adresem: www.efs.gov.pl 
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