Szonowni Poństwo, Drodzy Rodzice,

z

ieśliczytocie

ńslwo ien.list..to znoczy, że złożyliściewłośniewniosek o wypłotę środków
progromu Rodzino 500 plus. Dzięki niemu chcemy doć wom większe poczucie

bezpieczeńsiwo

po

i

stobilność.

Rodzino 500 p|us io pierwszy w Polsce prowdziwy progrom prorodzinny. od l9B9 roku
.
nie było_ sysiemowego, iok szerokiego i długofo|owego wsporcio poństwo w wychowywoniu
dzieci, To progrom łwozony z Wońi i dlo-Wos. DJ niedowno dlo wie|u wyjo*oł iię nle
do zreelizowonio.
jednok zmienić myś|enie o środkoch *ydo*onych no ,.od)inę.
,Wystorczyło
wsporcie dlo rodzin to nie. koszi. progrom, kłóry reo|izuie zqd 'twozony pzez prowo
i Sprowiedliwość zokłodo włośnietokq. zmionę myślenio.Uwożomy, ze 500 p|us -to iesi
noilepszo inwesiycio, iokq poństwo polskie moie ziobić. To czysty .ysk dlo Nos wszystkich.
o kożdy z Nos, bezpośrednio lub pośrednio, skoaysto z tego progromu.
Jr
lt "j" troci,
Te 500, zł,to
reolne, wymierne wsporcie finonsowe dlo rodziców, ole tokże poiożny zlsk dlo
gospodorki, Dodotkowe środkizoslonq,wydone.lub zoinwestowone no pols[im
rynku.'Dodzq
Rodzinom więcei możliwościkożdego dnio, o dlo po|ski będq szonsq no rozwói gospodorczy
idemogro{iczny.

szczególnie ciepło chcę zwrócić się do Ęch Rodzin, które ży|q no wsi iw mnieiszych
ośr*koch.Dotychczos bylściepoństwo. częsło wykluczoni z różnyc'h form pomocy rojzinie,
To, Pońsiwo grupo nojao_dziei koaystoło
pre{erencii wynikoiqcych z u'|g podotkowych.

.z
obecny progrom będzie dlo poństwo w pełni dostępny. To iest element wyró-wnywonio szons
i stwozonio dlo wszystkich obywoteli równego dośtępu do koaysionio . o*oćó* noszego

wzrostu gospodorczego.

szonowni poństwo, wiem, że My Rodzice, szczęściewidzimy w uśmiechu noszych dzieci. Nie
mo dlo Nos nic cennieiszego niż móc potzeć itk rosnq/ uczq się, odkrywoiq'świol. Jok go
zmienioiq, stoiqc się lekozomi, strożokomi, nouczycielomi, czy iok some zostólq Rodzicońi.
Jeslem pzekonono, że pieniqdze, klóre otnymocie w romoch progromu 5o0 p|us'spożytku
iecie
noi|epiei iok tylko potroficie. kożdy z nos mo inne potneby i cele. Dlotego to w wosze ręce
oddoiemy cołkowicie decyzie, iok łe środki zosionq wykoaystone. wieńymy, że to włośnie
Rodzice wiedzq noilepiei, czego pofzebulq ich dŹieci.
Progrom 500 plus wyniko z iednego
w pnyszłość.Tokże w pzyszłośćnoszei

pzekononio: Rodzino lo nojlepszo inwestycio
W pzyszłośćPolski.
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