Convite
para a conferência dos parceiros weltwärts 2020 no Cone Sul de
16 de março até 20 de março 2020 em Montevidéu/Uruguai
Estimados/as colegas,
Em nome do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), do Comitê Diretor
do Programa (PSA), da Obra Missionária Evangélica Luterana na Baix a -Sax ônia (O MEL) e do nos so
parceiro no Cone Sul, a Iglesia Evangélica do Rio de la Plata (IERP), temos o prazer de convidá -lo pa ra a
conferência dos parceiros weltwärts em Montevidéu/Uruguai.
Aos atores ativos no programa weltwärts é oferecido uma plataforma de intercâmbio mútua sobre vários
tópicos e de trabalho em rede, e o diálogo entre os vários participantes no programa é reforçado.
O número dos participantes só é limitado. Mas nós queremos facilitar a uma vasta gama de organizações
parceiras do maior número possível de redes de qualidade das organizações de envio a oportunidade de
participar nesta conferência. Nós elaborámos uma chave para a distr ibuição dos pa rticipantes, que
utilizaremos na atribuição das respostas afirmativas. Os participantes devem ter uma ligação direta c om
o programa weltwärts na sua instituição. A conferência será realizada principalmente em espanhol, mas
se necessário, a tradução pode ser feita do espanhol para o alemão ou do espanhol para o português.
chegada
começo da conferência:
fim da conferência:
partida:

segunda-feira, 16 de março 2020
segunda-feira, 16 de março 2020 (19 horas)
sexta-feira, 20 de março 2020 (15:30 horas)
sexta-feira, 20 de março 2020 (após o fim da conferência)

O BMZ assumirá os custos de alimentação, alojamento e viagem. De acordo com a Lei Federal de Cus tos
de Viagem, os participantes da Alemanha marcam eles mesmos os voos / seus passagens a ér eas, e o
reembolso será feito pela OELM
Você interessa-se por uma participação nesta confêrencia de parceiros? Por favor, preencha o formúlario
em anexo e envie-o até 09.02.2020 pela Thekla Haß (t.hass@elm-mission.net)
Na ficha de inscrição, você também pode especificar outras solicitações de tópicos. Assim que o processo
de seleção for concluído, informações detalhadas serão enviadas aos participantes.
Estamos à sua disposição para qualquer coisa de que você precisar. Ficamos contentes em receber suas
inscrições.
Com saludos cordiais,

Thekla Haß

Diácono Ricardo Schlegel

Responsável pelo programa dos voluntários
ELM

Coordenador do Programa de Voluntários
IERP

