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1. SZKOLENIE STREFOWE - pn. „Szkolenie dla organizacji pozarz?dowych i innych partnerów
spo?ecznych dzia?aj?cych na rzecz obronno?ci oraz przedstawicieli jednostek wojskowych
odpowiedzialnych za wspó?prac? ze spo?ecze?stwem”.

Uprzejmie zapraszamy do udzia?u w 1. szkoleniu strefowym pn. „Szkolenie dla organizacji
pozarz?dowych i innych partnerów spo?ecznych dzia?aj?cych na rzecz obronno?ci oraz
przedstawicieli jednostek wojskowych odpowiedzialnych za wspó?prac? ze
spo?ecze?stwem”, które odb?dzie si? w dniu 23 marca 2019 r. w Bydgoszczy.

G?ównym celem szkolenia strefowego jest zapoznanie organizacji pozarz?dowych
dzia?aj?cych na rzecz obronno?ci pa?stwa, jak równie? podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, piel?gnowania polsko?ci oraz rozwoju ?wiadomo?ci narodowej w zakresie
zlecania zada? publicznych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sprawowania kontroli i
nadzoru nad ich realizacj?.

Jednym z najwa?niejszych zagadnie? poruszanych podczas tego szkolenia strefowego b?dzie
tak?e szkolenie dotycz?ce stosowania zapisów „Rozporz?dzenia Przewodnicz?cego Komitetu
do Spraw Po?ytku Publicznego z dnia 24 pa?dziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotycz?cych realizacji zada? publicznych oraz wzorów
sprawozda? z wykonania tych zada?”.

Do udzia?u w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejno?ci przedstawicieli organizacji
pozarz?dowych z województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i
wielkopolskiego.

Szkolenie odb?dzie si? na bazie Klubu Inspektoratu Wsparcia Si? Zbrojnych w Bydgoszczy, ul.
Su?kowskiego 52 a . Udzia? w szkoleniu jest bezp?atny.  

 Zg?oszenia do udzia?u w przedsi?wzi?ciu nale?y przesy?a? na adres email
PBrukiewa@mon.gov.pl, na Formularzu Zg?oszeniowym do 15 marca br.  

O zakwalifikowaniu si? na szkolenie uczestnik (120 osób) zostanie powiadomiony bezpo?rednio
na wskazany w Formularzu adres email. Otrzyma wtedy równie? szczegó?owy program
szkolenia.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce szkolenia mo?na uzyska? równie? kontaktuj?c si?
telefonicznie pod nr tel. 261-840-130 a tak?e na adres email: PBrukiewa@mon.gov.pl

 

Jednocze?nie informujemy, ?e planowane jest jeszcze przeprowadzenie trzech
podobnych szkole? dla pozosta?ych województw.

Informacja o terminie i miejscu b?dzie zamieszczona na stronie internetowej www.wojsko-
polskie.pl.
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Do pobrania:

Formularz zg?oszeniowy: 
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