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Takimi i 4-t i projektit, Napoli, Itali
14 – 15 maj. Fokusi i takimit ishte i përqëndruar mbi 
(a) validimin e raportit përmbledhës me diskutim rreth 
rekomandimeve politike në nivel nacional dhe në nivel 
në BE-së; (b) raportimet e partnerëve rreth implemntimit 
të aktiviteteve në vitin 2018; (c) ideja/propozimi për 
platformën elektronike dhe materialet e mësimit. 
Anëtarët e projektit morën pjesë në seminarin nacional 
të  RoMigSc (Itali). Anëtarët kishin një darkë pune me 
partnerët e projektit CiSoTRA project – Shoqëria Civile 
për kyçje sociale të minorenëve të pa shoqëruar gjatë 
kalimit në moshë madhore- komunitete të të mësuarit 
për formësim të ndërfazave të tranzicionit. Për më tepër 
https://cisotra.eu/.
Takimi i 5-të i projektit do të mbahet në Shkup, IRJM, 
më 26 dhe 27 nëntor. 

Ngjarjet për diseminim në Napoli 
Në konferencën MakeLearn (https://makelearn.mfdps 
.si/), në sesionin për përfshirjen sociale, të mbajtur më  
16 maj, anëtarët e stafit nga Spanja, Sllovenia dhe Italia 
i prezantuan kontributet e tyre për temën e projektit. 

Aktivitete në vitin 2018
Aktivitete vullnetare për përfshirje të fëmijëve •	
migrantë/romë dhe për aktivizim të të rinjëve. 50 
vullnetarë ishin të angazhuar ndihmën vullnetare(nëpër 
shkolla dhe organizata tjera) nga marsi deri në korrik në 
Slloveni, IRJM, Spanjë dhe Itali. 
Trajnime për vullnetarë.•	 139 pjesëmarrës në Slloveni, 
IRJM, Spanjë dhe Itali. 
Trajnime për mësimdhënës.•	  185 pjesëmarrës në 
aktivitetin 2 ditor në Slloveni, IRJM, Spanjë dhe Itali. 
Seminare nacionale.•	  212 pjesëmarrës në Slloveni, 
IRJM, Spanjë dhe Itali. Seminari në Turqi do të mbahet 
më 22 shtator 2018. 

Njoftime 2019 
Trajnime për vullnetarë.•	  Janar/shkurt në Slloveni, 
Spanjë, IRJM, Itali.
Aktivitete vullnetare – projekte shkollore.•	  Nga shkurti 
deri në qershor në February to June Slloveni, Spanjë, 
IRJM, Itali.
Trajnime për mësimdhënësit.•	  Prill/maj në Slloveni, 
Spanjë, IRJM, Itali.
Seminare nacionale.•	  Prill–qershor në Slloveni, Spanjë, 
IRJM, Itali, Turqi.
Seminar për përfaqësues të organizatave sociale.•	  
Maj/ershor në Gjermani & Turqi.
Seminar për drejtorët, kujdestarët e klasave, •	
mësimdhënësit. Maj/qershor në Gjermani& Turqi.
Konferencë ndërkombëtare.•	  10 tetor në Slloveni.

Të gjitha aktivitetet janë falas. Kontrollo detajet në ueb 
faqen  https://romigsc.eu/.



Erasmus+, VK3: Iniciativa për politikë inovative – Përfshirja sociale përmes 
arsimit, trajnimit dhe rinisë
Numri i projektit: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Projekt tre vjeçar: 31 dhjetor 2016–31 dhjetor 2019
Shtetet pjesëmarrëse në projekt: Sllovenia, Gjermania, Spanja, Italia, 
IRJ e Maqedonisë, Turqia

Mbështetja e Komisionit Evropian për këtë botim nuk nënkupton pajtim edhe me 
përmbajtjen, e cila pasqyron vetëm mendimet e autorëve. Komisioni nuk është 
përgjegjës për çfarëdo përdorimi të informacionit që gjendet këtu.

Trajnime, diskutime të hapura  
dhe aktivitete rinore vullnetare

Përfshirja e romëve  
dhe emigrantëve  
nëpër shkolla


