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IEVADS | Multiplier Toolkit
Reizinātājs Toolkit piedāvā praktisku pieeju, kā ENTCOM rezultātus var izmantot
trešās personas, pēc tam, kad projekts ir pabeigts, un kā tās var reizināt un
jāintegrē vislabākajā iespējamajā veidā.
Šī rīkkopa mērķis ir sniegt norādījumus un nodrošināt pieejamos līdzekļus
izplatītājiem īstenot savu darbību. Turklāt rīkkopa iesaka turpmākās darbības un
jautājumi, kas jāapsver. Visos aspektos rīkkopa koncentrējas uz maz budžeta
scenārijus un mērķis ir padarīt to par reizinātāju tik viegli, kā iespējams integrēt
vairošanos savā ikdienas darbībā.
Dokumentā seko praktisku un viegli lietojamu struktūru atbildes uz šādiem
galvenajiem jautājumiem:
• Kāpēc izplatīt?
• Ko izplatīt?
• Kam izplatīt?
• Kā izplatīt?
• Kad izplatīt?
 Praktiski ieteikumi un skaidrojumi dažādas aktivitātes īstenošanai
ir īpaši uzsvērts "kā vairoties" sadaļā.
ENTCOM jau izveidota grupa, pavairotāji katras partnervalsts (Itālijā, Austrijā, Čehijā,
Latvijā, Portugālē, Apvienotajā Karalistē, un Turcijas), ka ir iepazinies ar projekta
rezultātiem un brīvprātīgi, lai turpinātu veicināt ENTCOM pieeju un produktiem. Turklāt,
tas ir iespējams, un ļoti laipni, lai palielinātu ENTCOM4M (ENTCOM par multiplikatoru)
grupai jebkurā laikā ar papildu reizinātāji pārstāv arī valstis ārpus Eiropas ENTCOM
konsorcijā.
ENTCOM reizinātājs Toolkit atbalstīs šo procesu, risinot esošos un potenciālos
dalībniekus ENTCOM4M grupas.
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ENTCOM4M – ENTCOM izplatītājiem
Izplatītāju profils un loma ENTCOM


Networking ir viens no jūsu mīļākie darbību un jums patīk sazināties un
apmainīties pieredzē ar plašāku sabiedrību?



Jūsu reģiona attīstība un atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir svarīgi, lai jūs?



Veidot kontaktus Eiropas sadarbību un iniciatīvām ir kaut jūs uzskatāt,
interesantu un noderīgu par sevi un savu vietējo sabiedrību?

Tad jums vajadzētu pievienoties ENTCOM4M kā reizinātāju. ENTCOM4M ir grupa
Eiropas izplatītājiem, kas veicina radīt pozitīvu ietekmi uz vietējo attīstību ilgtspējīgā
veidā, ņemot vērā vidi, ekonomiku un sociālo kontekstu kopienām.
Kā ENTCOM reizinātāju jūsu reģionam jūs veicinot ENTCOM rezultātu un darbības
ilgtspējīgā veidā:
•
•
•
•
•
•
•
•

izplatīt informāciju par ENTCOM produktiem
motivēt potenciālos lietotājus ENTCOM rezultātu
sekmējot iespējamās iniciatīvas radītās caur ENTCOM aktivitātēm
atbalstot pieaugumu iniciatīvas projektu kvalitāti iedvesmojuši ENTCOM
piedaloties pavairošanas pasākumos pārstāv ENTCOM
ar ENTCOM komiteju (bijušais ENTCOM projekta konsorcija) par lauku attīstības
pieeju un inovāciju atjaunināšanu
kontaktu veidošanu Eiropas līmenī par ENTCOM attiecīgajām tēmām
pieredze apmaiņai ar citām ENTCOM izplatītājiem

Kāpēc izplatīt?
ENTCOM pieeja un rezultāti var tieši atbalstīt kopienas organizēt sevi un sniegt
pakalpojumus tiem nepieciešams ar sevi.
"Kopienas kooperatīvu" veido projektu aktīvu pilsoniskumu, darba un sociālās
inovācijas. Mērķis ir izstrādāt jaunus izpausmes savstarpēju palīdzību, ar mērķi radīt
attīstību, pamatojoties uz saglabāšanu un uzlabošanu tradīcijām, dabas, ekonomisko,
sociālo un kultūras resursiem šajā vietā.
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Projekts ENTCOM (Uzņēmējdarbība un Kopienas kooperatīvu) sniedz reālu, praktisku un
efektīvu atbildi, lai risinātu dažādas aktuāliem jautājumiem, kas pastāv arī ES līmenī,
piemēram, ekonomisko avārijas, bezdarba līmenis, sociālā kohēzija, digitālo programmu,
lauku un tālvadības teritoriālā attīstība.
Sākot no sabiedrības, kas ir izveidota noteiktā telpā, kā maza lauku ciematā, jūs varat
noteikt kopīgas vajadzības neatbildēti. Parasti, vajadzības atzīti un dalījās kopienā
sakarībā individuālo pakalpojumu (sociālā palīdzība, veselības pakalpojumi, atpūtas un
izklaides vietām, kas aprīkotas kā bibliotēku, rotaļu laukumi, vingrošanas zāles, teātri,
konferenču

telpas), transporta pakalpojumi (skolas

autobuss

vai

transporta

pakalpojumus pieaugušajiem), aprūpe kopējās telpās (apkopes un tīrīšanas publisko
telpu, uzturēšana zaļo zonu un dārzu), jaunu darbību attīstīšanu (tūrisma un
izmitināšanas pakalpojumiem, preču pārdošana kopējās vajadzības, kas nav pieejami īsā
attālumā) un jaunu produktu (ražošana un komercializāciju vietējiem produktiem), uc
Kopienas Kooperatīvi var būt efektīvs līdzeklis, lai to izdarītu. Kopienas var kļūt par
uzņēmējiem un veidot kooperatīvs uzņēmums spēj sniegt pakalpojumus Kopienas
vajadzības.
Izplatītāja ieguvumi
- Uzlabot savu profesionālo attēlu / zīmolu kā galvenais spēlētājs saistītos sektoros
piemēram uzņēmējdarbība, kooperatīvi, kopienas, komunālie pakalpojumi,
lauku attīstība, ilgtspēja, tālākizglītība utt ....
- Paplašināt savu profesionālo un sociālo tīklu
- Kļūstot centrmezglu reģiona uz Eiropu, ko ir saistīta ar izplatītājiem un
organizācijām no citām Eiropas valstīm
- Kļūstot vēstnieks jūsu reģionā Eiropas pasākumos
- Ir daļa no ilgtspējīgas attīstības tendences pašvaldību līmenī, veidojot labās
prakses piemēri
- Piekļuvi Eiropas tīklus, iespējamo sadarbību nākotnē par dažādām tēmām°
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Ko izplatīt?
Jēdziens Kopienas kooperatīvu
"Kopienas kooperatīvs" var būt instruments, un platforma, kas spēj labāk izprast un
pārstāvēt iedzīvotājus (jauns) ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu un efektīvu
atbildi saskaņā ar inovatīviem modeļiem un struktūru labāk aprīkota, lai sniegtu
pakalpojumus. Kopiena kooperatīvs ir instruments, caur kuru pilsoņi ir saistīts vai
veikt darbības vispārējas nozīmes sabiedrībā.
Parasti biedri kooperatīvam ir cilvēki, kuri vēlas, lai apmierinātu savas vajadzības, ko
izmantojot savstarpējības, kas ir apgriezti atbalsts, lai optimizētu savu centienu
rezultātus. Kopienā kooperatīva tā ir taisnība too. Bet šajā gadījumā, savstarpīgums ir
plašāka, un nodrošinot labklājību visai sabiedrībai (un ne tikai to dalībniekiem), tā ir
tīša mērķis, un ne tikai sekundāra ietekme.
Kopienas kooperatīvi kalpot visu kopienu. Šajā gadījumā kopiena kooperatīvs attiecas
uz konkrētu teritoriju, tā, kurā var sniegt preces un pakalpojumus, un ar visu kopienu,
kas ir tur (šajā fiziskajā telpā), ko izmanto.
Aktīvi iedzīvotāji un liela līdzdalība visiem iedzīvotājiem ir raksturīgi šī konkrētā veida
kooperatīva, kas piedāvā būtiskus pakalpojumus, kas rada interesantu visiem
sabiedrības locekļiem, un ne tikai daļa no tiem.
Tātad, mēs runājam par noteikta veida uzņēmumu, kas pārvalda ar skaidru mērķi
nodrošināt priekšrocības cilvēkiem, kas nav locekļi, un vispārējas nozīmes
pakalpojumiem. Tie nodrošina vai pārvaldīt Kopienas precēm, un veikt sava veida
"sociālās aprūpes".
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Uzņēmējdarbība Kopienas kooperatīvu
Loma uzņēmējdarbības kopienā sadarbības vidē, piemēram:
•

sadarbību starp iestādēm, pašvaldībām, iedzīvotājiem veicināšana;

•

Atbalstot tīklu, liekot attiecībā lauku teritorijā ir kopā ar citiem kopienām un
vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm, attīstot labu spēju radīt jaunas darba
vietas, strādā par vajadzību analīzi, nepārtraukti kā izmaiņas Kopienas
vajadzības;

•

veicina iniciatīvas pilsoņi centrēts, ar uzsvaru uz augšupejošo procesu;

•

strādā ilgtspēju, ieguldot indivīdiem un grupām prasmes, lai saglabātu iniciatīvas
notiek ilgtermiņā, ļaujot kopienas;

•

veicinot līdzdalības procesu kopienās;

•

veicināšana atstarojošu praksi, mudinot pārskatīt veidus, kā strādāt, mācīties no
pieredzes un panākumiem, daloties mācīšanos un reaģēt uz pārmaiņām.

Profils un loma Kopienas Kooperatīvās veicinātāja
Kopienas Cooperative veicinātājs (CCF), ir kāds, kas var atbalstīt un konsultēt iedzīvotājus
lauku kopienās par to, kā apvienoties "kooperatīvu" ar mērķi atrisināt praktisku vietējo
jautājumu, kad pakalpojumu sniedzēji nevēlas to darīt.
KKK var būt esošo treneris; vai kopienas aktīvists; vai daļu no vietējā mācību iestādē; vai
vietējā nevalstiskā organizācija (NVO). Šie, kas nepieciešami, lai atbalstītu un attīstītu
Kopienas kooperatīvu dažādas pamatiemaņas ir iekļautas septiņu (7) moduļu ENTCOM
Training Course.
Tie ietver:
• aktivitātes, lai palīdzētu indivīdiem / grupām, kas nodarbojas ar kooperatīviem, kā to
skaidri noteikt savu projektu piem pētniecības metodes, vajadzību analīze, SVID analīze,
resursu apzināšana (cilvēki un nauda);
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• priekšrocības / trūkumi dažādu kooperatīvu veidošanās struktūru - lai gan tas
atšķirsies katrā dalībvalstī vispārēju padomu PNSP;
• projektu vadības prasmes piem kā sagatavot Ganta diagramma, problēmu risināšanu
(kā rīkoties sarežģītās situācijās);
• projekta novērtējums Skills piem projektu vērtēšanas metodes; kā izveidot / izstrādāt
aptaujas;
• Kā veikt ārējos un iekšējos, prezentācijas, lietošana PowerPoint, sapulču vadīšanai,
atzīstot, ķermeņa valodu, ziņojumu rakstīšana, projekta mājas lapas izveidi, efektīvu
izmantošanu mediju, preses, radio, televīziju.
• ražošana un izmantojot izklājlapas un grāmatvedības programmatūru, līdzekļu
vākšanas prasmes piem kopfinansējuma - izmantošana sociālo mediju, veidojot biznesa
plānu; un
• Projekta uzdevumu sadalījums, deleģēšana, intervējot prasmes, personāla vadības
jautājumus un konfliktu risināšanā

ENTCOM Apmācības kurss
Galvenais rezultāts ENTCOM projekts ir Training Course Kopienas Kooperatīvo
organizatoriem. Kurss curriculum nodrošina virkni "modulāru vienību", kas pēc tam tiek
iedala piemērotus un attiecīgajiem "Skill tēmas" konkrētās jomās, kas pēc tam var
izmantot, lai atbalstītu un konsultētu grupas izveidi un attīstību lauku kooperatīviem.
Moduļi, kas veido CCF mācību kursu ir paredzēta kā "ievada" tikai un pieņemts pilnībā
veido pamatu dažādu prasmju / kompetenču, kas nepieciešamas, lai pārvietotos pa
"dzīves cikla" projekta - no sākuma līdz noslēgumam, arī paaugstinot un līdzekļus spēj
vadības cilvēkiem. Tomēr katra vienība vai Skill Topic var ņemt atsevišķi, jo tie ir
paredzēti, lai stand-alone.
Visa kurss nav paredzēts, lai sniegtu padziļinātu mācību programmu, kas aptver visus
aspektus, prasmes, kas vajadzīgas, lai palīdzētu izstrādāt Kopienas Cooperative, bet, ja
jums nepieciešama papildu padziļinātu apmācību, jūs varat būt papildināt kursu ar tālāk
on- line apmācības vai aci pret aci apmācību, ja piedāvā jūsu valstī.
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Kurss ir "self-directed learning" Protams, tāpēc ikviens var strādāt individuāli tempā.
Kurss ir pieejama dažādos formātos, arī atbilstu īpašu "mācīšanās stilu" apmācāmā piem
papīra versijā, kā arī on-line versija PLUS pārnēsājama, fiziskā CD-ROM un flash drive
versija, kas ir izstrādātas, lai lielākā daļa no interaktīvās aspektiem protams.
Apmācību kursa struktūra
Kurss curriculum nodrošina virkni septiņām (7) atbilstošu un attiecīgo moduļu īpašās
jomās, kas pēc tam var izmantot, lai atbalstītu un konsultētu grupas izveidi un attīstību
lauku kooperatīviem.
Septiņi (7) moduļi, kas veido mācību kursu, ir interaktīvs un ietver dažādas aktivitātes, lai
realizētu un izstrādāt atbilstošus kompetences piem uzvedību orientēta pašnovērtēšanas
jautājumi un uzvedības "scenāriji".
Kopējais Course, domājams, aptuveni 100 stundas, ieskaitot papildu lasījumā un ņemot
katra moduļa pārbaude plus jebkuru sejas-pret-aci apmācību, kas var tikt piedāvātas un
piegādā uz vietas.
Moduļi ir izstrādāti, lai būtu tik interaktīvā vien iespējams, un jāsatur maisījums no teksts,
attēli, video (piemēram, saites uz YouTube) pēc vajadzības.
Katrs modulis ietver:
•
•
•
•
•
•

Pamata ieviešana piem skaidrojums par mācību priekšmetu jomā un kā tas
attiecas uz "Kopienas sadarbības projekta";
saturs, tai skaitā piedāvājot paraugprakses idejas (ja nepieciešams);
Situācijas scenāriji piem par "problēma" ir uzdots, un tiek piedāvāti vairāki
iespējamie risinājumi;
beigas Tēma "self-novērtēta pārbaudi", lai noteiktu līmeni, izpratni par tēmām;
Saraksts turpmāku lasāmvielu; un
Saites uz attiecīgās tīmekļa vietnēs piem vēl vairāk padziļināti kursi, kas saistīti
ar modulī.

Tieša saite uz tiešsaistes mācību kursu: http://www.tfei.org.uk/ccf/
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ECVET pieeja
Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) ir
strukturēta un darbības instruments pārnešanu, atzīšanu un uzkrāšanu mācību
rezultātu (Lo) Izglītojamo, lai viņi varētu iegūt kvalifikāciju ietvaros, īstenojot mācību
mobilitāti. Nākamajā attēlā ilustrē vispārējo ECVET sistēmu.
ECVET ir radīts, lai sekmētu LO atzīšanu un tāpēc kompetenču (zināšanu, prasmju un
attieksmju) pagarināts dažādās iestādēs ārzemēs izmantošanu. ECVET ir iecerēts, lai
veicinātu visaptverošu iekļaušanu mācību mobilitāšu laikā Lifelong Learning (LLL) ceļus
apguvēju un, lai uzlabotu redzamību un atzīšanu ārvalstīs iegūtās zināšanas.

ECVET framework
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Uz jautājumu par ECVET pieeju, projekts rokā vērsta uz koncepciju mācību rezultātu un
mācību rezultātu vienība. Studiju rezultāti ir ziņojumi par to, ko audzēknis atzīst, izprot
un spēj darīt pēc sasniegšanu mācību attīstību. Studiju rezultāti ir definēti zināšanu,
prasmju un attieksmju.
ENTCOM s KKK Kurss tiek pasniegts kā pašmācību mācību vidi, tomēr institūcijas, kas
vēlas piedāvāt kursu var pielāgoties un piedāvāt kursu institucionālā formātā un
piemērot, un pieņemt, ECVET mācību vidi, kas var novest pie kvalifikācijas caur ECVET
struktūra. Papildu informācija: http://www.ecvet-team.eu

Kam izplatī™?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopienas lauku un / vai attālos rajonos
neorganizētā indivīdu grupām lauku un / vai attālos rajonos
Nevalstiskās organizācijas lauku un / vai attālos rajonos
nevalstiskajām organizācijām lauku un / vai attālos rajonos
Pašvaldības
Politikas veidotājiem par vietējā / reģionālā / valsts līmenī
Uzņēmēji vai tiem ieinteresēti kļūt tādas
Izglītības iestādes (pieaugušo un profesionālā izglītība)
Lauku attīstības aģentūras
Reģionālās vadību
vietējās pašvaldību tīklus un iniciatīvas
Eiropas ENTCOM4M grupa

Kā izplatīt?
Lai pavairot CENTCOM s pieejas un rezultātu ir pieejams visiem izplatītājiem kopa
materiāla:

Projekta mājāslappa
www.entcom.eu ir instruments informācijas un nodrošina piekļuvi visiem rezultātiem
un materiāliem. Vietne pastāv valodu versijās angļu, vācu, portugāļu, itāliešu, latviešu un
turku. Tīmekļa vietnē būs pieejams tiešsaistē, uztur un pastāvīgi atjaunina līdz 2020.
Visi materiāli ir pieejami, kā bez maksas lejupielādēt no projekta mājas lapā.
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 reizinātāji ir aicināti izmantot šo tīmekļa vietni kā līdzeklis, lai dalītos
atjauninājumus un informāciju par notikumiem, labas prakses, spin-off
notikumiem uc, nosūtot attiecīgo informāciju saistīto projekta partnera
mītnes valstī

Reklāmlapiņa
ENTCOM Projekta brošūra ir pieejama kā drukas failu un pastāv divvalodu variantos EN
- IT / DE / CZ / PT / LV / TR.
 reizinātāji var reproducēt brošūras jebkurā laikā individuāli vai ir
aicināti izveidot savu reklāmas materiālu respektējot Corporate Design
pamatnostādnes.
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Sociālo mediju profiliem
Facebook lapu un LinkedIn grupas ir izveidotas projekta dzīves laikā. Šie profili tiks
pastāvīgi atjaunināta arī pēc projekta pabeigšanas, un vajadzētu būt galvenie līdzekļi
regulārai apmaiņai un diskusijām starp ENTCOM4M grupā.
Facebook
https://www.facebook.com/EntCom-Entrepreneurship-and-Community-Cooperatives
Linkedin
https://www.linkedin.com/groups/ENTCOM-ENTREPRENEURSHIP-COMMUNITYCOOPERATIVES-8389738/about
 reizinātāji ir laipni aicināti izmantot šos instrumentus, lai dalīties ar
savu atjauninājumus un informāciju, kā arī apspriest un komentēt
diskusijas citu dalībnieku ENTCOM4M grupas vai mērķa auditoriju.

Korporatīvā identitāte

Ieteicams saglabāt korporatīvo dizainu visa materiāla ražots pavairošanai atbalstīt
efektu atzīšanu. ENTCOM Projekta logotips jāizmanto kopā ar logo Erasmus +
programmu, lai vienmēr atsaukties uz finansēšanas ķermeņa un programmas.

 Reizinātāji var piekļūt logotipus dažādos formātos uz mediju mājas
lapas sadaļā.
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Pienākumi, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām
Ar tālāku izmantošanu ENTCOM apmācībās, tostarp mācību programmas un mācību
rokasgrāmatas (e-mācībām un dzīvojamo) šādi noteikumi tika panākta vienošanās par:
Reproducēšana, izplatīšana un sabiedrības izmantošana izglītības, mācību un mācību un
pētniecības procesos jebkura no ENTCOM materiāliem, vai to daļu, ko trešās puses būs
iespējama ar nosacījumu, ka trešās personas, ievērojot šādi pienākumi:
a) Vienmēr pilnībā atsauci uz avotu materiālu (nosaukums, projekta)
b) Vienmēr pilnībā atsaukties ka ENTCOM projekts tika finansēts ar Erasmus +
programmas Eiropas Komisijas
c) izmantošana rezultātu no ENTCOM projekta nekomerciāliem mērķiem, kas
nav gūt peļņu, izmantojot no ENTCOM projekta rezultātu vai tā daļu.

Turpmākās izplatīšanas iespējas










iesaistīt savus personiskos un sociālos tīklus
izmantojot savu saziņas kanālus, lai izplatītu vārdu
komunikācija ar darbībām citu ENTCOM multiplikatoru
sadarboties ar jaundibinātiem uzņēmumiem vai apvienībām, kas atbalsta
start-up tendences
prezentācija ENTCOM citās konferencēs / semināros / projekta
gadatirgos / notikumi
komunikācija ar citām Eiropas projektiem / iniciatīvām, kas strādā ar
tiem pašiem tematiskas vai saistītās jomās, kā arī ar projektu komandām
citās finansēšanas programmās (arī vietējā / reģionālā / valsts līmenī
piem LEADER)
saites no citām mājas lapām, lai ENTCOM mājas lapā (citas organizācijas,
uzņēmumi, skolas, pašvaldības, kooperatīvi, tīkli)
sasaiste ar citiem sociālo mediju profili / lapas / grupu

 mēģiniet iesaistīt vietējās un reģionālās mediji (laikraksti / TV / Radio)
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Kad izplatīt?
Kā reizinātāju jums nav obligāti prasīts, lai būtu īpaša grafiku savām aktivitātēm. Kā jūs
ir iesaistīti vienas vai vairāku ar tematiskajām nozarēm vai jums ir tieša piekļuve
galvenajām mērķa grupām ENTCOM veicināšanu un multiplikatora darbība
būtu jāiekļauj savā ikdienas darba / sociālajā dzīvē. Sekojot savas ierastās
uzņēmējdarbības jums būtu jāspēj integrēt viegli veicināšanu ENTCOM.
Protams, jums vajadzētu arī izmantot īpašus pasākumus vai sanāksmes, lai skaidri
prezentēt ENTCOM rezultātus ar mērķauditorijām. Tas patiešām ir atkarīgs no jūsu
darbības un kur un kā tas ir labākais integrēt jūsu sviras lomu. Vai nu "no mutes mutē",
izliekot atjauninājumus, kas izplata skrejlapas vai organizēt pasākumus ... nav īpašas
termiņš ievērot.
Jo vairāk pazīstams ENTCOM ir par jums vairāk automātiskā jums pastāstīt citiem par
to. Dažreiz tas palīdz arī uzturēt pārskatu par darbību un vākt kontaktus sekot
atsauksmes vai turpmākās iespējas.
Šādā gadījumā jūs varētu izmantot vienkārši diagramma kā piemērā nākamajā lappusē:
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Aktivitāte

Datums

(Event, E-pasts, Mājas, Sociālo

dd.mm.gg.

mediju, preses raksts ...)

Iepazīstināšana ar jēdzienu

dd.mm.gg.

Kopienas Cooperative

Vieta

Par (Saturs)

Mērķauditorija

Kontakti
Mr. Xxx

Komentāri,
atsauksmes

Pilsēta,

PPT uz ideju par

Reģionālie

Valsts

sabiedrības

vadītāji,

nākamajā mēnesī,

kooperatīviem ar labās

pašvaldību

iespējams sadarbība

prakses piemēriem

pārstāvji

apmācību organizēšanā

Print un

Saglabājiet datumu CCF

pašvaldība avīze

online

apmācībai (dzīvojamo)

Pilsēta,

Vispārīga informācija un

ES dalībnieks

Uzņēmējdarbīb

E-pasta vēstules par

Valsts

izpratnes veicināšana

iesaistītas lauku

a apmācību

papildu informāciju

attīstībā un

sniedzējs

Mr. yYY

Plānotais tikšanās

E-pasta vēstules par
papildu informāciju

reģionālā developement
sanāksmē
Online raksts par vietējā

dd.mm.gg.

laikrakstā par gaidāmo CCF
apmācību

ilgtspēju
Izplata instrukciju at Eiropas

dd.mm.gg.

Linkedin

uzņēmējdarbības konferencē

Saglabājiet datumu

Citi ienākumi

Lūgt pieejamo treneriem

gaidāmo dzīvojamo

reizinātāji

dažādiem moduļiem

apmācībai 2 moduli
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Info
http://entcom.eu
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