Dragi partenere de proiect si participante B3-4003,
Va multumesc pentru implicare si contributia fiecareia la proiect , cred ca v-ati simtit bine si de
data acesta si ati revenit acasa cu aripi noi pentru realizarea misiunii noastre privind egalitatea
de sanse in Romania!
Aveti mai jos citeva feed-backs !
1.
Doamnelor,
Inca o data va multumesc pentru deosebit de agreabila si sa speram fructuoasa misiune la
Cuenca si in primul rand Lilianei, careia ii datoram parteneriatul cu AFR.
Clementina ( Clementina Timus ,RNOFR)
2.
Draga Liliana,
Va multumesc foarte mult pentru oportunitatile de a lucra impreuna in proiecte europene.
Ultima reuniune din Spania a fost excelenta si imi reconfirma sansa pe care mi-o oferiti atat de a
lucra cu oameni extraordinari cat si oportunitatea de a promova asociatiile in care lucrez intr-o
comunitate de profesionisti.
Va doresc drum buna si astept cu drag sa va intoarceti cu bine din America
cu drag Geta( Georgeta Jurcan , presedinte PROVOCATIE
3.
Dragă Liliana,
Doresc să îţi mulţumesc încă odată pt interesanta delegaţie din Spania in care am fost o echipă şi
în care am avut oportunitatea de a ne promova propriile asociaţii, de a cunoaşte alţi specialişti şi
totodată de a afla cum se lucrează la nivel European. Cred că toţi am avut multe de învăţat şi am
căpătat experienţă in ceea ce priveşte colaborarea internaţională. Mii de mulţumiri.
toate bune şi pe curând,
Anca ( Anca Manoiu, presedinte AGORA)
Au mai transmis telefonic multumiri Rodica Dudau , Doina Munteanu si Mariana Duran !
Aveti mai jos mesajul lui Martine!
Martine EGELE , coordonator proiect ( Franta )
Bonjour,
Merci à tous pour votre implication durant les 10 derniers mois dans notre projet B3 ! merci de
vos efforts et contributions diverses qui ont permis un temps fort final à Cuenca.
Afin que nous puissions réaliser le rapport final pour la Commission Européenne ( à partir de
maintenant nous n' avons que 6 semaines) merci de nous transmettre très vite :
_*A Martine *_: _*avant le 15/06/2006 *_photos, articles de presse !
Asa ca daca mai reusiti sa transmiteti ceva in presa scrisa ,( Rodica ,poate la Craiova ?) daca
puteti scana sau pune pe CD , sau pe e-mail fotografii LE ASTEPT !
Cine vrea sa-i scrie lui Julio ( spaniola ,franceza)
jpareja@cuenca.es
TOATE CELE BUNE ,
Liliana Pagu
presedinte A.F.R.
Coordonator RNOFR

