Sú chránené dielne ozaj chránené, alebo „odchránené“ ?
Výstupy z podujatia budú odovzdané do NR SR a zverejnené.

O.Z. Slovenská sieť proti chudobe

Svoju účasť nám môžete zaslať obratom na adresu: sapnoffice@gmail.com, 0908 481 898
Vás srdečne
pozýva na
www.sapn.info
www.eapn.eu
www.harmoni.sk

Besedu a výmenu skúseností s účastníkmi
18. Európskeho stretnutia v Bruseli

28.11.2019 o 18.00 h.

Centrum ďalšieho vzdelávania,UK v Bratislave, Odbojárov 10/a, Bratislava
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Výstupy z podujatia budú odovzdané do NR SR a zverejnené.
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