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032\21 від 09.11.2021 Чернівецька міська рада 

Департамент житлово-комунального 

господарства ЧМР 

Управління освіти ЧМР 

Департаменту ураністики та архітектури ЧМР 

Управління охорони культурної спадщини ЧМР 

Управління культури ЧМР 

Департамент праці та соціального  

захисту населення ЧМР 

Служба у справах дітей ЧМР 

Управління по фізичній культурі та спорту ЧМР 

Управління забезпечення медичного обслуговування у 

сфері охорони здоров`я ЧМР 

Чернівецький  комунальний територіальний центр 

соціального обслуговування “Турбота” 

КУ "Молодіжний центр Чернівців "Резиденція молоді" 

Заклади загальної середньої, дошкільної,  

позашкільної  освіти м. Чернівців  

Інклюзивно-ресурсні центри м. Чернівців 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

11 листопада з 11.00 до 18.00 відбудеться ІІІ Міжнародний форум інклюзивності у 

м. Чернівці. 

На форумі спікери з України та інших країн, презентують здобутки своїх організацій 

з громадського сектору, бізнесу, соціального підприємництва, культурної сфери, в 

напрямку розбудови інклюзивного суспільства (програма додається). 

Організації та люди, які сприяють розбудові інклюзивного суспільства в Україні 

будуть нагороджені відзнаками. Серед них письменники, бізнес, громадські діячі та 

організації, комунальні установи, тощо. 

Запрошуємо представників Вашої організації взяти участь у форумі. 

Гості можуть бути присутні фізично в залі, а також доєднатися до прямої онлайн 

трансляції на наших сторінках в мережі Фейсбук https://www.facebook.com/zahystcv.  

https://www.facebook.com/zahystcv
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Всі присутні в залі особи матимуть документи, які засвідчують «COVID -

безпечність»: 

- Документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19 

(для регіонів у жовтій зоні); 

- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про проходження 

повного курсу вакцинації від COVID-19; 

- Підтвердження про одужання після коронавірусної хвороби в паперовому чи 

електронному вигляді (Додадок "Дія"); 

- Негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигена, зроблений 

не пізніше 72 годин до відправлення). 

Детальніше про подію: https://www.facebook.com/events/217510640516532/  

Для участі у форумі будь ласка, зареєструйтеся за посиланням: 

https://www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_Iln5_2OOTs3VcAD0sINJ0UDhC

A9viJT_L_9nvKV7UY0sg/viewform    

Будемо раді Вашій участі та сподіваємося на подальшу співпрацю в напрямку 

розбудови інклюзивного суспільства. 

Контакти: 0969047029; 0960165979; cvzahyst@gmail.com 

З повагою, голова ГО 

«Чернівецьке об’єднання «Захист»             Богдан Бойко 
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