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Thirrje për pjesëmarrje në Grupin e të Mësuarit për Qasjen Sociale 

 
Asociacioni i Komunave të Kosovës fton komunat e interesuara që të marrin pjesë në Grupet e Mësimit 
për qasjet sociale në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Axhendën 2030 dhe 
Parimit Mos Lini Askënd Mbrapa", dhe "Promovimi dhe rritja e modeleve për përfshirjen e pakicave dhe 
grupet e tjera të cenueshme në Ballkanin Perëndimor”, zbatuar nga NALAS dhe Asociacionet anëtare të 
qeverive lokale të Ballkanit Perëndimor. 

Një Grup Mësimor është një format i vetë-drejtuar dhe bashkëpunues që bashkon praktikuesit e palëve 

të interesuara shtetërore dhe jo-shtetërore që ndajnë të njëjtin mjedis pune për të përfituar nga njohuri 

plotësuese dhe përvoja të ndryshme për të zhvilluar dhe zgjeruar zgjidhjet e zbatueshme dhe qasjet e 

suksesshme në mjedisin përkatës i punës që garanton të drejtat e grave, fëmijëve dhe të rinjve, 

personave me aftësi të kufizuara, pakicave dhe LGBTI dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në shoqëri. 

Komuna e interesuar mund të aplikojë për njërën nga qasjet e mëposhtme shoqërore dhe Grupet e 

tyre Mësimore që do të krijohen dhe zbatohen nga Asociacionet nikoqire të Qeverisjes Lokale nga 

Ballkani Perëndimor: 

GRUPI MËSIMOR/ 

QASJA SOCIALE 

ASOCIACIONI NIKOQIR 

 

Themelimi i një Qendre për Kujdes Ditor si një 

shërbim i bazuar në familje dhe komunitet në 

nivel lokal 
 

Asociacioni i Komunave të 

Kosovës 

 

Ngritja e Vetëdijësimit 

për të drejtat e njeriut, mos-diskriminimit dhe 

përfshirjes në nivel lokal  
    

 

Asociacioni i Komunave të 

Shqipërisën 

Asociacioni për Autonomi Lokale  

 

Themelimi i Ekipeve Mobile për ofrimin e 

shërbimeve bazike sociale për grupet e 

cenueshme 

 

    

Asociacioni i Komunave dhe 

Qyteteve të Republikës Srpska  

Asociacioni i Komunave dhe 

Qyteteve të Federatës së Bosnës 

dhe Hercegovinës  



Faqe 2 nga 6 

 

 Modelet e Përfshirjes së Pakicave: 

- Krijimi i një Forumi për Dialogun 
Social si një qasje e orientuar drejt 
njerëzve në formimin e politikave dhe 
shërbimeve lokale për grupet e 
cenueshme;  

- Komisioner i pakicave, një qasje 
gjithëpërfshirëse që krijon kohezion 
social dhe kushte të përshtatshme për 
pakicat dhe grupet e tjera të 
cenueshme 

 

  

 

Asociacioni i Njësive të 

Vetëqeverisjes Lokale të 

Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 

 

 

Menaxhimi Gjithëpërfshirës i Rrezikut nga 

Katastrofat për komunat që t'u përgjigjen 

fatkeqësive në kohën e duhur dhe të mbrojnë 

grupet e cenueshme 

 

 

Konferenca e Përhershme e 

Qyteteve dhe Komunave 

 

 

Së paku një komunë nga secila prej vendeve të përfshira të projektit do të marrë pjesë aktive në Grupet 

Rajonale të Mësimit mbi Qasjet Përkatëse Sociale. 

 
Informata rreth Grupit të Mësimit 

Grupi i mësimit si një metodë rajonale e të mësuarit  i cili përbëhet nga përfaqësuesit e Qeverisjeve 

Lokale nga Ballkani Perëndimor të interesuara për të aplikuar Qasjen përkatëse Sociale, Asociacionet e 

Pushtetit Lokal dhe Personat Burimor të cilët tashmë kanë zbatuar praktika të suksesshme për qasje 

sociale. 

Çdo Grup Mësimi si një Format i Zhvillimit të Kapaciteteve për shkëmbimin ndërkolegial përbëhet nga 

tre ngjarje (evente) rajonale të shkëmbimit (NRSh), një periudhë konceptualizimi dhe një periudhë 

aplikimi. Ngjarja e parë dhe të dyta të Shkëmbimit Rajonal të grupeve të mësimit do të organizohen dhe 

zhvillohen në një format online, ndërsa e treta do të organizohet në një format ballë për ballë në një 

qendër rajonale në maj 2022. 

 

Ngjarja e parë rajonale në online synon të inicojë Grupin e  Mësimit dhe të orientojë anëtarët e Grupit 

Mësimor, të shkëmbejë mbi Praktikat dhe përvojat e mira, si dhe të japë kontribut për zhvillimin e 

konceptit dhe prezantimin e një modeli të Planit të Veprimit. 
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Ngjarja e dytë në online synon të sigurojë shkëmbimin e koncepteve të zhvilluara për aplikimin e 

Qasjeve Sociale (prezantimi i koncepteve nga Qeverisjet Vendore) dhe dhënien e reagimeve nga 

anëtarët e Grupit Mësimor. 

Ngjarja e tretë do të organizohet në një format ballë për ballë në një qendër rajonale ku do të ftohen të 

marrin pjesë të gjitha Grupet Mësimore. Është planifikuar që të gjithë anëtarët e pesë QL -ve të takohen 

duke përfituar nga një grup i pasur përvojash në lidhje me fillimin e aplikimit të qasjeve të suksesshme. 

Periudha e Konceptualizimit (në mes të ngjarjes së parë dhe të dytë) u lejon Qeverive Lokale si anëtarë 

të Grupit Mësimor të zhvillojnë një koncept për zbatimin e ardhshëm të një Qasje Sociale. Periudha e 

Aplikimit (midis ngjarjes së dytë dhe të tretë) është faza ku anëtarët e Grupit Mësimor fillojnë të 

zbatojnë qasjen sociale në komunën e tyre bazuar në konceptin e zhvilluar 

 

Shwnim: Grupi mësimor për modelet e përfshirjes së pakicave (Forumi i Dialogut Social dhe Komisioneri 

i Minoriteteve) i organizuar nga ZELS, do të zbatohet bashkërisht gjatë ngjarjes së parë dhe të 

dytë, ndërsa anëtarët do të ndahen dhe do të punojnë në nën-grupin e tyre tematik përkatës 

gjatë periudhës së konceptimit. Para ngjarjes së dytë online, një vizite studimore virtuale me 

institucionet përkatëse nga Shteti Federal i Schleswig Holstein do të organizohet për anëtarët e 

këtij grupi të përbashkët.   

Ngjarjet e Grupeve Mësimore do të zbatohen në gjuhën angleze. 

Gjatë gjithë periudhës së Grupeve Mësimore, qeveritë lokale (komunat) do t’u ofrohet mbështetje dhe 

ndihmë ekspertësh nga Personat Burimor në zhvillimin e një koncepti dhe zbatimi të qasjes sociale. 

Pesë grupet mësimore do të krijohen dhe zbatohen në mënyrë të njëpasnjëshme me disa aktivitete në 

kohë paralele, në përputhje me kalendarin e bashkëngjitur në Shtojcën 1 të kësaj Thirrje në periudhën 

shtator 2021 - maj 2022. 

Përfitimet e qeverive lokale (komunave) nga pjesëmarrja në grupet mësimore 

Si anëtar aktiv i Grupit Mësimor, komunat e zgjedhura do të kenë një mundësi për: 

• të riforcuar njohuritë që kanë fituar gjatë Webinarit dhe e-kursit mbi qasjen përkatëse sociale të 

ofruar nga NALAS  

• mësuar nga praktikat e mira të një Personi Burimorë në lidhje me aplikimin e një qasjeje të 

suksesshme sociale  

• të përgatitur një koncept për zbatimin e qasjes sociale në territorin e tyre 

• të testuar qasjen përkatëse sociale dhe të ofrojë shërbime sociale për grupet e cenueshme 

• të shkëmbyer në mënyrë aktive me kolegët e tyre nga Ballkani Perëndimor dhe bashkëpunuar, 

duke plotësuar njohuritë e personit burimorë, si dhe, për të ndarë përvojat dhe pengesat e tyre 

me të cilat përballen në zbatimin e qasjes sociale.  
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• të ofruar mbështetje për anëtarët e komunave të Grupit Mësimor dhe duke vepruar kështu si 

një koleg-trajner, duke diskutuar sfidat e mundshme të ballafaquara dhe ndarja e menimeve 

mbi zgjidhjet, etj. 

 

Ofrimi i mbështetjes së projektit për aplikimin e Qasjeve Sociale  

Brenda periudhës së Aplikimit, sipas qasjes, të paktën dy koncepte më të suksesshëme të zhvilluara nga 

komunat e përfshira në Grupin Mësimor do të kenë mundësinë të mbështeten financiarisht nga projekti 

në zbatimin e koncepteve dhe kështu testimin e Qasjeve përkatëse Sociale. Të gjitha konceptet e 

zhvilluara nga komunat në kuadër të Grupeve Mësimore do t’i nënshtrohen vlerësimit për asistencë dhe 

mbështetje të mundshme teknike nga projekti prej 3.000 EUR. Konceptet do të vlerësohen nga 

komisioni vlerësues (Asociacioni përkatës, NALAS dhe GIZ) bazuar në kriteret e zhvilluara. 

Fondet e planifikuara për mbështetjen e koncepteve të zhvilluara për testimin e modeleve të përfshirjes 

së pakicave janë rritur. Prandaj, projektet krijojnë mundësinë për të mbështetur financiarisht më shumë 

se dy koncepte për këto qasje. Kjo vlen vetëm për Forumin e Dialogut Social dhe qasjen e Komisionerit 

të Pakicave. 

Komunat që nuk do të zgjidhen për mbështetje të mundshme të projektit inkurajohen gjithashtu që të 

vazhdojnë pjesëmarrjen e tyre në Grupet Mësimore me burimet e tyre të brendshme për zbatimin e 

koncepteve të zhvilluara dhe të përfitojnë nga përvojat e ndara mes praktikuesve kolegë nga komunat e 

Ballkanit Perëndimor 

Procedura për shprehjen e interesit për pjesëmarrje në Grupet e të Mësuarit 

Komunat e interesuara duhet të dorëzojnë Formularin e Aplikimit (Shtojca 2). Formulari duhet të 

dorëzohet me e-mail në adresën nergis.gjinolli@komunat-ks.net jo më vonë se 13 shtator 2021. 

Grupet Mësimore janë pjesë përbërëse e procesit të zhvillimit afatgjatë të kapaciteteve të ofruara nga 

projekti në shkallëzimin/përmirësimin e Qasjeve Sociale. Prandaj, Komunat që morën pjesë në uebinaret 

e NALAS mbi Qasjet Sociale dhe përfunduan me sukses kurset përkatëse të E-Learning inkurajohen të 

shprehin interes për të marrë pjesë në Grupet e të Mësuarit. 

 

Grupet Mësimore janë zhvilluar në kuadër të projektit "Rritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Axhendën 2030 

dhe partimit Mos Lini Askënd Mbrapa" dhe Promovimi dhe rritja e modeleve për përfshirjen e pakicave dhe grupeve 

të tjera të cenueshme në Ballkanin Perëndimor" zbatuar nga NALAS në bashkëpunim me GIZ në emër të Ministrisë 

Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe Shtetit Federal të Schlesswig Holstein 

 

 

 

mailto:nergis.gjinolli@komunat-ks.net
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Shtojca 1 – Kalendari i ngjarjeve (eventeve) të Grupeve 
Mësimore  
 

Duke marrë parasysh që pesë Grupe Mësimore do të krijohen dhe zbatohen paralelisht, dy ngjarjet e 

shkëmbimit rajonal online për Grup do të mbahen në përputhje me kalendarin më poshtë për secilën 

nga Qasjet Sociale, ndërsa ngjarja e tretë është planifikuar të mbahet si një  ngjarje ballë për ballë më 19 

maj 2022.  

 

Kalendari i ngjarjeve (eventeve) të Grupeve Mësimore    

Qasja Sociale 
Ngjarja (eventi) e parë 

Rajonale e Shkëmbimit   

Ngjarja (eventi) e dytë 
Rajonale e Shkëmbimit  

  

Qendrat e Kujdesit Ditorë 28-shtator-21 28-tetor-21 

Modelet e Përfhsirjes së Minoriteteve  
- Forumi për Diaplogun Social 
- Komisioneri për Pakica 

12-tetor-21 11-nëntor-21 

Ekipet Mobile  21-tetor-21 25-nëntor-21 

Rritja e Vetëdijësimit 4-nëntor-21 9-dhjetor-21 

Menaxhimi Gjithëpërfshirës i Rrezikut nga 
Katastrofat 

18-nëntor-21 21-dhjetor-21 

 

Ngjarja (eventi) e tretë Rajonale e Shkëmbimit  
të gjithë anëtarët e Grupeve Mësimore do të ftohen për ngjarjen ballë 
për ballë 

19-maj-22 

Shënim: Datat në tabelë janë tentative dhe mund të ndryshojnë.  

Periudhat e konceptimit dhe aplikimit të secilës prej Grupeve do të mbahen gjithashtu paralelisht si 

hapa pasues pas ngjarjeve të shkëmbimit rajonal, prandaj orari i secilës prej këtyre periudhave për 

grupet përkatëse është dhënë në tabelën më poshtë: 

 
Orari i periudhave të   
KONCEPTIMIT DHE ZBATIMIT   

  

Qasja Sociale  Periudhat e konceptimit Periudhat e Aplikimit 

Qendrat e Kujdesit Ditorë 29-shtator-21 19-tetor-21 21-dhetor-21 11-mars-22 

Modelet e Përfhsirjes së Minoriteteve  
- Komisioneri për Pakica 

13-tetor-21 2-nëntor-21 

7-dhjetor-21 31-dhjetor-21 

Modelet e Përfshirjes së Minoriteteve  
- Forumi për Diaplogun Social 

29-dhjetor-21 19-mars-22 

Ekipet Mobile  25-tetor-21 14-nëntor-21 16-shkurt-22 2-maj-22 
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Rritja e Vetëdijësimit 8-nëntor-21 28-nëntor-21 2-mars-22 2-maj-22 

Menaxhimi Gjithëpërfshirës i Rrezikut 
nga Katastrofat 

22-nëntor-21 12-dhjetor-21 9-mars-22 8-maj-22 

                Shënim: Datat në tabelë janë tentative dhe mund të ndryshojnë. 

Periudha e aplikimit për qasjen e Komisionerit të Pakicave është relativisht më e shkurtër në krahasim 

me 5 qasjet e tjera sociale. Kjo është për shkak të afateve të kufizuara kohore për zbatim, duke 

parashikuar zbatimin e të gjitha ndërhyrjeve të projektit deri në fund të dhjetorit. 

Periudha midis ngjarjes së dytë rajonale dhe periudhës së aplikimit do të përdoret për përgatitjen dhe 

paraqitjen e koncepteve të konsoliduara mbi Qasjet Sociale nga KOmunat, vlerësimin dhe përzgjedhjen 

e të paktën dy koncepteve më të mira nga Asociacionet, si dhe prokurimin e mallrave dhe shërbimeve 

për konceptet e përzgjedhura të nevojshme për zbatimin e Qasjeve përkatëse Sociale. 

 


