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Frågor? Kontakta Johan Dahlén Strömgren,

Pris: Kostnadsfri tack vare samverkan med
KompetensCenter Idéburna Malmö, Malmö Ideella

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika
070- 226 32 06, johan.dahlen@volontarbyran.org
från varje organisation.
Frågor? Johan Dahlén; johan.dahlen@volontarbyran.org eller telefon 070-226 32 06
Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö
och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
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