ПОКАНА
за
СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: № BG16RFOP001-5.002-0031-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА
ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“
Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова
пресконференция за представяне на дейностите по проект „Изграждане на център
за грижа за лица с психични разстройства“.
Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за
директно
предоставяне
BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа
за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Пресконференцията ще се състои на 08.02.2021 г. от 11:00 ч. в
заседателната зала на Община Кюстендил.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРИЗОВАВА ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

Този документ е създаден в рамките на проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община
Кюстендил“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: № BG16RFOP001-5.002-0031-С01
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА“
ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА
ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА
ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.
на 08.02.2021 г. от 11:00 ч.
в Заседателната зала на Община Кюстендил
1. 11:00 ч. Регистрация в „Присъствен списък“ на участниците в Стартовата
пресконференция.
2. 11:10 ч. Откриване на Стартовата пресконференция от Радмила Рангелова Зам.-кмет „Социални услуги, програми и проекти“.
3. 11:20 ч. Кратко представяне на проекта под формата на презентация.
4. 11:50 ч. Въпроси от участниците към екипа на проекта.
5. 12:00 ч. Закриване на Стартовата пресконференция.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

