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Почитуван министер г-дин Ристовски,  

Почитуван градоначалник г-дин Трајановски, 

Дами и господа, 

 

Ми претставува задоволство што сум присутен на 

денешниов настан на кој заеднички ги споделуваме  

резултатите од проектот финансиран од ЕУ: 

"Зајакнување на релевантните чинители за социјална 

инклузија на локално ниво". Обуките за 

професионалците и волонтерите кои работат во 

единиците на локалната самоуправа и организациите 

на граѓанското општество ширум земјата беа 

спроведени и сите вие успешно ги завршивте тие обуки 

– а тоа се потврдува со сертификатите кои ќе ви бидат 

доделени денеска. 

 

Овој проект е дел од Програмата за развој на човечки 

ресурси, за која Европската унија обезбедува 54 

милиони евра, за периодот од 2007 - 2013. Социјалната 

инклузија е еден од важните приоритети на оваа 

програма, која е посветена на реформите на 

социјалниот сектор во земјата. 
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Програмата за социјална инклузија, која е поддржана од 

ЕУ, претставува комбинација од помош за институциите 

со помош за луѓето кои директно се соочуваат со 

социјална исклученост. 

 

Преку помошта за институциите ќе се зајакнат 

капацитетите на чинителите кои се одговорни за 

подготовка и имплементација на ефективни политики за 

промовирање на социјалната инклузија. Во овој 

контекст, ЕУ ги поддржува владините и невладините 

институции преку обуки, работилници и размена на 

најдобри практики со експерти од ЕУ. Покрај тоа, 

секогаш кога има потреба, ние ја обезбедуваме 

потребната опрема и ги реновираме зградите, како што 

е случај со некои од центрите за социјална работа. 

 

Помошта за луѓето се користи преку грантови кои се 

доделуваат на организациите од граѓанското 

општество, кои тесно соработуваат со крајните 

корисници за справување со дневните потреби на 

обесправените луѓе во општеството.  

 

Ние веруваме дека со проектот кој денеска се затвора 

значително се подобрија знаењата и севкупниот 

капацитет на сите вклучени општини и НВОи за 
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подготовка на нови проекти во областа на социјалната 

инклузија. 

 

Вие имавте привилегија да бидете обучени на тие 

обуки, но вие исто така имате обврска да помогнете 

околу поставувањето на највисоките професионални 

стандарди во овој сектор. Сега од сите вас се очекува 

да подготвите издржани предлог проекти за 

претстојната шема на грантови на ЕУ во областа на 

социјалната инклузија, која ќе биде објавена наскоро.  

 

Ви благодарам за вашето внимание! 


