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2{)l;l'2020 h,tinjstę.rstrł'o Rndzi*y, Pracy i

iło ngłoszenia krłlrkilrstl fl}o ?017'

Byr1g*szcz, "as sierpnia 20 ] ó r,

$z;ł n ł:lvn'i .$};łństlyo

$f;łrostq}wie $}*w{atÓlv'
Prery*exrci, Ł1w*:*łł&stł:zołvi*' lVó'i tolvic
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Funclrlsz ixic-|*tyu' {.}b3'wate}skich *ii lał*r

Płlit'r,ki społeczne.i, poc}jęłcl prz"v*gotawania

Waż*}zm ele.ft}€n'tęlx pfŻygt}towal]ia kr:nkursu .iest zorganizcwanic spotkari
z pote*cjaln3rni oforentanri, i;zyli *rgłtni'zacjatnr zaintcrcsowanpłi ktlttkurs*m' Ministęrstwo
Rndziny, I}racy i Polityki społ*czn*j *- wziireill lar uł:iegłych * p1anujc przrprowadzenie:
spotkaii infbrrnaca,jl:ycil dotyczącycir k*nk.*rs* F'i(} 2{i17 w* l.vszystkich wojerr,od'ztrvacł:.

\Ąl zlviązku z powyzszym KLrjawsk*-tr}*nt*rski LJrzącl Wo.}crvÓdeki wspÓlrlic
z Mirristcrstlviłrn lś.orlziny, I}r;rcy i F*lityki społ*czrrej, Zapf;Isził trllx*elsławici*li wszystki*h
organi;acji pcl;tareąclowych z tereni: w*jewÓł1ztwtt, na spotkanię z *kspe:1ami z Minist*rstwa
I{.ndriny, Pracy i l)CIlil}'ki Spłrłeeznej, ktÓr:c odbędzie się łv łłmiu 1ó września br.
o gorizirr!c n{.}:{}{} w Byclgoszczy prxy rrliły "[agieilłliskiej 3 (sied:łiba Krrjarvsko-P*mł:lrski*gc^l
Lirzęł1rr Wojewódzkiego) w sa]i kr":rrllerełrcyjncj. Czas si;otkaxia * ok. 3 gł:tlzin.

ogłoszenie nał:*ru rą' łriory1cr-:i* 1 (N4ał* iłicjłtyw'y) i l]rirrrytecie 2 iĄkty,,vn*
społ*czetis1wo} planoiva*ł jesl na p*czątek wrześnla ?{J16, rlgloseenie liłbor* w I}rieir'vt*łie 3

{Akt1łvł:i ob1.rvat*le) i Priorytecie 4 (Si1ne clrganizacje pozarzi1dcwe} planor'vlne jest na
gructziłłl 2s]6. Fla*ow.ltly tenr:i* nabcru rłf'ert trł 21 dnj' ZłtlŻęllie o|*fiy rłę wrześniu
wy'cz*rpuje 1irnit składania *fe* w ;:**raclr -lior:kursrł {rłyczcrpi:j* mCIzliwość ;łożenia at'erty
w grudniu). Rcguiar:rin Konkł:rsri F}o Ż0l7 r' je st iłrz dostęprly:

i,ł*rvrv"1:tlzytck'gł:v.plldow*}c}łti/ijlesi ł;lo_*20 l 7/Rcgu}an:in -IrlĘ70 i 7'pct{'

Zgłrłsreniir chęlnych da udziału rł. spłtk;rniu pl'zesyłai należy do ctnia 5 wrzrśłria
2 0 1 {i r. na adręs e-t"n ai 1 : ęłlnri r}:koB'5J1gfłb-x}#:saqr''ux.gt}Lę1

Prosi się tr roupt}wszeohnienie poll3-'zsz.ej i*formacji (np' strona interłreior.va urzędu,
lakairre rnedia) n;l t*rcnic sx,oj*go dziiiłania, a następnic sp*rząctzenic' rv*łliug załączonego
wzofu. zbiorczego zi:xtawienia .jednosłek zainteręsołvanych i cbętn-vclr cio uiizIału
w spotkaniu"
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