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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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Madara uzskata, ka lielākā daļa sociālo pakalpojumu ir lokāli un, pat ja tos
iespējams replicēt lielākos apjomos,
ir neskaitāmas detaļas, kam jāpielāgojas – pārsvarā tā ir mērķauditorija.

