
Të nderuar/a zotërinj/zonja, 
 
Në emër  të Fondacionit Evropian të Trajnimit, ne ju ftojmë në  
 

Konferencën rajonale online FET (ETF) 
“Përdorni ose humbni: si tregjet e punës, kapitali njerëzor dhe migrimi ndërveprojnë në 

Ballkanin Perëndimor” 
 

Që do të mbahet në 1 Dhjetor të vitit 2021 (nga ora 10:00 deri në ora 13:00 OEQ - CET) në 
platformën Zoom. 
 
Siç ishte publikuar më parë, qëllimi i konferencës është që të diskutojë për llojet e ndërveprimeve 
ndërmjet tregjeve të punës, kapitalit njerëzor dhe mobilitetit (lëvizshmërisë) të punës në Ballkanin 
Perëndimor. Më shumë informata të detajuara mund te gjenden në konceptin e draft agjendës të 
bashkangjitur.  
 
Gjuha e punës e kësaj ngjarje do të jetë gjuha angleze dhe do të ofrohet përkthim në gjuhën shqipe, 
maqedonase dhe serbe/boshnjake/kroate/malazeze. Ju lutemi gjeni të bashkangjitur tekstin e ftesës 
dhe draft agjendën në të gjthë gjuhët e ngjarjes.  
 
Për t’u lidhur në ngjarjen në Zoom, nevojitet regjistrimi në këtë link:   
 

Linku për regjistrim 
 
Pas regjistrimit, ju do të pranoni një link për t’u lidhur në takim. Ju lutemi shtoni këtë ngjarje në 
kalendarin tuaj. Duke u regjistruar në këtë ngjarje, ju pranoni përdorimin e të dhënave personale siç 
është theksuar në Deklaratën e privatësisë për ngjarjet e FET, për qëllimin e përgjithshëm të 
organizimit të ngjarjes. 
 
Nëse keni ndonjë pyetje apo nevojë për informata të mëtutjeshme, ju lutemi kontaktoni 
organizatorin lokal të ngjarjes, Darijana Todorovska, e-mail: darijana.todorovska@kscnet.com ose 
Elena-Venera Ionita në FTE, e-mail: elena-venera.ionita@etf.europa.eu).  
 
Ju falimnderit dhe mezi presim që t’ju mirëpresim në ngjarjen tonë. 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0vdOyorT8iG9MD8KyC4XeDX5Bk3G2ZJWu2
mailto:elena-venera.ionita@etf.europa.eu


Почитувани, 
 
Во име на Европската тренинг фондација, Ве покануваме на  
 

Регионална онлајн конференција на ЕТФ 
„Користете ги или изгубете ги“: каква е интеракцијата меѓу пазарите на труд, 

човечкиот капитал и миграцијата  
 на Западен Балкан“ 

 
што ќе се одржи на 1 декември 2021 година (од 10:00 до 13:00 часот ЦЕТ) на Zoom 
платформата. 
 
Како што беше најавено претходно, целта на конференцијата е да се разговара за типовите 
интеракција меѓу пазарите на трудот, човечкиот капитал и мобилноста на работната сила на 
Западен Балкан. Подетални информации може да најдете во концептот на нацрт- агендата 
дадена во прилог.  
 
Работниот јазик на настанот е Англиски јазик и ќе биде обезбеден симултан превод на 
албански, македонски и српски/босански/хрватски/црногорски јазик. Во прилог Ви ја 
доставуваме поканата и нацрт- агендата на сите јазици на настанот.  
 
За да учествувате на настанот на ZOOM, потребно е да се регистрирате на следната врска:   
 

Врска за регистрација 
 
По регистрација, ќе добиете врска за вклучување на состанокот. Додадете го настанот во 
вашиот календар. Со регистрацијата за настанот, вие прифаќате вашите лични податоци да се 
користат за општи цели за организација на настанот, како што е наведено во Изјавата за 
доверливост на податоците за настаните на ЕТФ. 
 
Ако имате какво било прашање или ви требаат дополнителни информации, контактирајте со 
локалниот организатор на настанот, Даријана Тодоровска, е-пошта: 
darjana.todorovska@kscnet.com или Елена-Венера Јонита од ЕТФ, е-пошта: elena-
venera.ionita@etf.europa.eu).  
 
Ви благодариме и со нетрпение ве очекуваме на настанот. 
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Poštovani gospodine/gospođo, 
 
U ime Evropske fondacije za obuku (ETF), pozivamo vas na 
 

Regionalnu onlajn-konferenciju ETF 
“Koristite ih ili ćete ih izgubiti: kako tržišta rada, ljudski kapital i migracije utiču jedni na 

druge na Zapadnom Balkanu” 
 

koja će se održati 1.12.2021. (od 10:00 do 13:00 časova CET) na platformi Zum. 
 
 
Kao što je i prethodno najavljeno, cilj konferencije je da se diskutuje o vrstama međusobnih uticaja 
između tržišta rada, ljudskog kapitala i mobilnosti radne snage na Zapadnom Balkanu. Detaljnije 
informacije mogu da se pronađu u priloženom nacrtu dnevnog reda. 
 
Radni jezik skupa je engleski, a biće obezbeđen i simultan prevod na albanski, makedonski i 
srpski/bosanski/hrvatski/crnogorski jezik. Priloženi su tekst poziva i nacrt dnevnog reda na svim 
jezicima skupa. 
 
Da biste se priključili skupu na Zumu, potrebna je registracija putem sledećeg linka: 
 

Link za registraciju 
 
Prilikom registracije, dobićete link za priključivanje na sastanak. Molimo vas da dodate ovaj skup u 
svoj kalendar. Registracijom na ovaj skup, odobravate korišćenje vaših ličnih podataka na način 
naveden u Izjavi za privatnost za skupove ETF za opštu svrhu organizacije skupa. 
 
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da 
kontaktirate lokalnog organizatora skupa, Darijanu Todorovsku, na imejl: 
darijana.todorovska@kscnet.com ili Elenu-Veneru Ionitu iz ETF, imejl: elena-
venera.ionita@etf.europa.eu).  
 
Hvala vam i očekujemo vas da vam poželimo dobrodošlicu na skup. 
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