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I nderuari Ministër, z. Ristovski,  
I nderuari Kryetar Komune, z. Trajanovski, 
Zonja dhe zotërinj, 
 

Kam nderin që marr pjesë në këtë eveniment për të ndarë 

së bashku me ju rezultatet e projektit të financuar nga BE-

ja: "Fuqizimi i aktorëve relevantë për përfshirjen sociale në 

nivel lokal". Trajnimet për ekspertët dhe vulnetarët që 

punojnë në njësi të Organizatave Joqeveritare dhe 

organizata të shoqërisë civile në mbarë vendin, u 

implementuan dhe të gjithë ju përfunduat këto trajnime me 

sukses – gjë që dokumentohet me çertifikatat që do t’i 

pranoni sot. 

 

Ky projekt është pjesë e Programit për Zhvillim të Burimeve 

Njerëzore, për të cilin Bashkimi Evropian siguron rreth 54 

milionë euro, për periudhën 2007 - 2013. Përfshirja sociale 

është një prioritet i rëndësishëm i këtij Programi, i cili i 

dedikohet reformave të sektorit social në vend. 

 

Programi i përkrahur nga BE-ja për përfshirje sociale është 

një kombinim i ndihmës për institucionet dhe ndihmën për 

personat të cilët përballen drejtpërsëdrejti me 

mospërfshirjen sociale. 
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Ndihma për institucionet do të përforcojë kapacitetet e 

aktorëve përgjegjës për krijimin dhe implementimin e 

politikave efektive për nxitjen e përfshirjes sociale. Në këtë 

kontekst, BE-ja përkrah institucionet qeveritare dhe 

joqeveritare, me anë të trajnimeve, punëtorive dhe 

këmbimin e përvojës më të mirë me ekspertët e BE-së. 

Përveç kësaj, gjithnjë kur është e nevojshme, ne furnizojmë 

pajisjet e domosdoshme dhe renovojmë objektet siç janë 

disa qendra për punë sociale. 

 

Ndihma për njerëzit shfrytëzohet përmes granteve për 

organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë ngushtë me 

përfituesit përfundimtarë në trajtimin e nevojave të 

përditshme të personave nevojtarë në shoqëri.  

 

Besojmë se projekti që po e mbyllim sot ka përmirësuar 

dukshëm njohurinë dhe kapacitetin e përgjithshëm të të 

gjitha komunave dhe OJQ-ve të përfshira, për të përgatitur 

projekte të reja në fushën e përfshirjes sociale. 

 

Keni pasur privilegjin e të qënit të trajnuar në këto trajnime, 

por gjithashtu keni obligim të ndihmoni në krijimin e 

standardeve më të larta profesionale në sektor. Tani, nga ju 

pritet të përgatitni projekt propozime të vlefshme për 
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Skemat e ardhshme të Granteve të BE-së, në fushën e 

përfshirjes sociale, të cilat do të shpallen së shpejti.  

 

Ju falemnderit shumë për vëmendjen! 


