ПРОЕКТ „ТЕЛЕКЕЪР МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ”
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ CSP 014 – 035/10.07.13
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Изх. № 35-34/ 07.05.2015 г.

Относно: Покана за участие в обучение на НПО по проект „Телекеър мрежа в
подкрепа на хора с увреждания” на Фондация „Институт за социални услуги в общността”
Уважаеми колеги,
Във връзка с осъществяването на проект „Телекеър мрежа в подкрепа на хора с
увреждания”, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността”, ви
каним на обучение за представяне на същността и методиката на дистанционната услуга
Телекеър и работата в мрежа от доставчици. Участници в срещата са представители на
НПО.
Проектът има за цел развитие капацитета на НПО за работа в мрежа за иницииране и
предоставяне на иновативна социална услуга Телекеър за хора с увреждания.
Проектът е финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи,
свързани с участието на гражданското общество в рамките на българо-швейцарската
програма за сътрудничество
Обучението ще се проведе на 28.05.2015 г. от 10.30 ч. до 16.30 ч., в гр. Враца, Хотел
„Хемус”, пл.”Христо Ботев” № 1, www.hotelhemus.com, Малка зала.
Прилагаме програма на обучението.
Моля да потвърдите участие на представител на вашата организация, по възможност,
най-късно до 21.05.2015 г. по удобен за вас начин, чрез:
- обаждане на тел.: 02/ 983 21 49, моб. тел. 0884 459 425;
- ел. поща: icss.bg.projects@gmail.com.
Ако участникът желае вегетарианско меню, моля да посочи изрично.
Пътните разходи на участници извън населеното място на провеждане на обучението
се покриват от Фондация „ИСУО“, в рамките на проекта.
С пожелание за успешна съвместна работа,
Виолина Ананиева, Ръководител проект
07.05.2015 г.
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