Sekretarjati i këshillit te integrimit

Këshilli i Integrimit

integrationsradet@lolland.dk
Tlf:. 5467 7249

Grafisk design og illustration: Ann Thorbjørn, Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune

Januar 2018

Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo 54 67 6767 www.lolland.dk

Kush jemi ne?

Qka thote ligji?

Keshilli i integrimit perbëhet nga 13 antarë me vendbanim në
komunen e Lollandit.
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me prejardhje te ndryshme etnike.
nga kuvendi komunal i Lollandit.
nga keshilli sportiv i Lollandit.
nga LO Lolland-Falster.
nga komuna e Lollandit







Qka bëjm ne?
Detyra e këshillit te integrimit eshte qe te mirret me interesat
e minoriteteve etnike ne Komunen e Lollandit.
Këshilli i integrimit ka të drejt me dhene opinione keshilluese
për perpjekjet e pergjithshme te komunes per integrim dhe
programet prezentuse. Opinionet bëhen publike ne
www.lolland.dk.



Këshilli duhet te jep mendimin e vete per punen rreth
Integrimit, qe i paraqitet kuvendit komunal.
Qellimi i keshillit eshte qe te ndihmoje udheheqjen
komunale per punen rreth integrimit qe te funksionoj ne
menyr efektive dhe koherente, njekohesisht e pershtatshme
te dergoje perpara barazine etnike.
Këshilli ka mundësi te merrë vet inciativ ose sipas kërkesës
të ofrojë mendime këshilluese për integrimin e
përgjihthshem të komunës.
Këshilli nuk mund të merret me raste individuale. Rastet
individuale mund të krijojnë bazen që këshilli sipas
principeve te punes te beje pyetje per te.

Cilat janë planet tona?
Keshilli i integrimit mblidhet q’do dy muaj me perjashtim te
muajit korrik dhe gusht. Referatet e keshillit mund ti gjeni ne
www.lolland.dk.



Këshilli duhet të jetë i dukshëm në publik në komunën e
Lollandit, permës shembujve te mire qe do ju ndihmonte
etniteteve te ndryshme se si munden me u intëgru ne
shoqëri dhe ne tregun e punës.

Cili eshte vizioni yne?
Qëllimi i këshillit te integrimit eshte rritja e mirekuptimit ne
mes te kulturave te ndryshme.
Vizioni yne eshte nje shoqeri lokale me tolerance, respekt dhe
mirekuptimi reciprokë.





Te bisedojm me njëri-tjetrin e mos te flasim
per njëri-tjetrin. Te takojm njëri-tjetrin me
mirekuptim reciprok, barazi, respekt dhe
dialog pavaresisht perkatësise etnike.

Këshilli do të organizoj tubime publike dhe takime me
persona, që mund të paraqiten si shembuj për integrim te
suksesshëm.
Këshilli do të organizoj ngjarje sportive dhe kulturore për të
gjitha etnitë qe ti bashkoje etnitetet e ndryshme dhe
danezet me iden themelore, se shoqerimi me daneze eshte
rruga me e mire për te hyrë ne tregun e punes.

