ation

SEKTORI SOCIAL

SHKURTIMISHT RRETH SEKTORIT
Zhvillimi dhe reformimi i politikave sociale janë parësore në rajon.
Përpjekjet në këtë pikëpamje përqendrohen tek sistemi arsimor,
shëndetësor dhe i pensioneve, ulja e varfërisë, përfshirja shoqërore
dhe përmirësimi i rrjetit të sigurisë sociale. Masat infrastrukturore
shoqëruese përfshijnë ndërtimin dhe modernizimin e objekteve
sociale të strehimit, arsimit, shëndetësisë dhe drejtësisë. Përparimi në
këtë sektor është komponent vendimtar në kuadër të përpjekjeve të
Ballkanit Perëndimor në drejtim të harmonizimit me Strategjinë Evropa
2020, veçanërisht nëpërmjet Strategjisë Evropa Juglindore 2020 e cila
pasqyron vendosmërinë e qeverive të Evropës Juglindore për të pranuar
politikat e domosdoshme për arritjen e nivelit të duhur të rritjes socioekonomike për të siguruar prosperitetin e banorëve dhe lehtësimin e
integrimit në BE.

PROJEKTE TË VLERA E PËRLMBËSHTETURA LOGARITUR E
PROJEKTEVE

PROJEKTET
ME HUA TË
FIRMOSURA

GRANTET
E WBIF

GRANTET E WBIF
NË 2019

€3.2 mld 18/€1.2 mld €43.5 m

27

€1.5 m

REZULTATET E ARRITURA
Shkollat më të mira
për 96.600
nxënës

5 objekte të reja të
arsimit të lartë dhe
kërkimit shkencor

Institucionet
shëndetësore dhe
objekte për
1,8 milion njerëz

Objekte burgimi në
përputhje
me standardet
evropiane për 3,000
të burgosur

REZULTATET E PRITURA

PRIORITETET DHE AKTIVITETET E WBIF

Shkollat më të mira për 150,000 nxënës

Projektet në sektorin social përbëjnë 15% të portofolit. Nëpërmjet
studimeve strategjike, grantet e WBIF kanë ndihmuar në përgatitjen e
studimeve të fizibilitetit, projekteve, vlerësimit të ndikimit etj., si dhe
në bashkëfinancimin e projekteve që kanë ndikim të madh ndaj jetës
së popullsisë, duke filluar nga institucionet arsimore, hulumtuese dhe
kulturore, deri tek objektet shëndetësore dhe të drejtësisë, por edhe
objektet e banimit social dhe infrastruktura komunale dhe rurale.
Nëpërmjet këtyre investimeve, mjetet financiare që vihen në dispozicion
nga WBIF promovojnë kohezion shoqëror dhe zhvillim të qëndrueshëm
të të gjithë rajonit.

14 objekte të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor
Institucionet shëndetësore dhe objekte për 9.7
milionë njerëz të rajonit
Zgjidhjet sociale të strehimit për jo më pak se 8,200 njerëz
Infrastruktura bazë Për 35,000 njerëz
në zonat rurale
Objekte burgimi në përputhje me
standardet evropiane për 2,700 të burgosur

GRANTET E WBIF SIPAS NËNSEKTOREVE

GRANTET E WBIF SIPAS PËRFITUESVE

Chartsocialë
Title (në mil. €)
Nënsektorët
2.7

Vlera e Chart
granteve
(në mil. €)
Title

2.6 1.4

Numri Chart
i granteve
Title

3.5

4.9

4

8

14.1

10.5

8.9

10.4

13.8
Justice

Strehimi social
Kultura dhe sporti
Social housing
Infrastruktura komunale/rurale
Municipal/rural infrastructure

Të dhëna nga maji 2020.
www.wbif.eu

3

16

1.8
1.4

Drejtësia
Arsimi
thcare
Shëndetësia
ure and sports

4

3

1.2

2
7

9.8
ALB

BIH

KOS

MNE

MKD

Shqipëria
Bosnja Hercegovina
Kroacia¹
Kosova*

SRB

REG ALBHRVBIH

KOS

MNE

MKD

Mali i Zi
Maqedonia e Veriut
Serbia
Projektet rajonale

SRB

REG

* Ky emërtim nuk paragjykon qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me
Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimin e
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
1 Përfituese e WBIF deri më 1 korrik 2013

HRV

SHEMBUJT E PROJEKTEVE

Përmirësimi dhe rinovimi i objekteve të drejtësisë në Serbi
Serbia është duke zbatuar një program gjithëpërfshirës investimi të rinovimit të
objekteve parësore të drejtësisë në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Reformës
së Drejtësisë, me qëllim të integrimit dhe anëtarësimit më të lehtë të vendit në
Bashkimin Evropian.
Projekti i WBIF-it përfshin rinovimin e Pallatit të Drejtësisë së Gjykatës së Lartë
në Beograd, rehabilitimin e ambienteve të Prokurorisë Publike, dhe ndërtimin e
një krahu të ri të Gjykatës Speciale në Beograd.
Rehabilitimi i Prokurorisë Publike dhe Pallatit të Drejtësisë është përfunduar
dhe objektet janë plotësisht funksionalë. Ambientet e modernizuara ia
bëjnë të mundur stafit drejtësor që të rrisë efikasitetin e punës në mënyrë të
konsiderueshme, ndërsa përdoruesve u mundësohet përshpejtimi i procedurave.
Në këtë mënyrë rritet besimi i popullsisë në sundimin e së drejtës në Serbi.

Gjykata e Lartë plotësisht funksionale 'Pallati i Drejtësisë' në Beograd, Serbi (c) EU

VLERA E VLERËSUAR E PROJEKTIT:

€84.3 m

GRANT I WBIF-IT:

€3.1 m (TA)

HUAJA E FIRMOSUR:

€45 m (EIB)

Strehimi dhe integrimi social i personave të cënuar që jetojnë
në strehimet kolektive në Bosnja Hercegovinë

Konfliktet në ish-Jugosllavi gjatë viteve nëntëdhjetë të shekullit të kaluar kanë
çuar në shpërnguljen e më shumë se një milion njerëzve brenda kufijve aktuale të
Bosnje Hercegovinës. Në fund të vitit 2011 ende ishin rreth 113,000 të shpërngulur,
prej të cilëve 8,500 jetonin në qendrat kolektive dhe akomodime të përkohshme
alternative. Shumica prej tyre ishin të papunësuar, në moshë, me sëmundje ose
të rrezikuar nga faktorë të tjerë socialë.
Qëllimi i këtij projekti është që të sigurohen zgjidhje për strehimin e rreth 7,200
refugjatëve dhe të shpërngulurve të cilët kanë jetuar në qendrat kolektive ose
akomodime të përkohshme në fund të vitit 2012. Në kuptimin më konkret, projekti
përfshin ndërtimin dhe rinovimin e 82 ndërtesave (2,600 njësi banimi) në 45
komuna dhe qytete anembanë Bosnje Hercegovinës, të cilat do t’u shpërndahen
përfituesve në bazë të modelit të qirasë sociale jofitimprurëse ose në kuadër të
qendrave institucionale të strehimit (përkujdesja sociale). Deri në fund të vitit
2019 në vendndodhje të reja kanë hyrë 150 familje (janë mbyllur tetë qendra
kolektive dhe akomodime alternative).

Një prej përfituesve në apartamente të ndërtuara rishtas në Maglaj, BiH (c) CEB

VLERA E PËRLLOGARITUR E PROJEKTIT:
GRANTET E WBIF:
HUATË E FIRMOSURA:
PËRFUNDIMI PRITET:

www.wbif.eu

€105.1 m
€1.2 m (TA)
€60 m (CEB)
Fundi i vitit 2022

