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Siguria e ushqimit në Evropën Juglindore
2012 – 2013
Në bashkëpunim me:

Michel-Institut
www.mi-gmbh.de
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Workshop Projekti me Rrjetin Tregtar dhe
Ndërmarrjet e vogla prodhuese të ushqimit
"Siguria e ushqimit në praktikë për vendet e Evropës Jug – Lindore - Standardi për sigurimin e
kualitetit – GLK për prodhuesit e vegjël të ushqimit”
Prishtinë,
29 Maj 2013
Objektivat e Workshopit:

•
•
•
•
•

Masat e projektit për vitin 2013 janë transmetuar tek shitësit rajonal
Standardi për Sigurinë e Kualitetit – GLK për prodhuesit e vegjël të ushqimit është
prezantuar
Shitësit pjesëmarrës kuptojnë dhe thellojnë njohuritë e tyre për Standardin për Sigurinë
e Kualitetit - GLK për prodhuesit e vegjël të ushqimit
Shitësit pjesëmarrës rrisin ndërgjegjësimin e tyre për menaxhimin e sigurisë ushqimore
në praktikë
Shitësit pjesëmarrës kuptojnë përfitimet e tyre dhe angazhohen për të mbështetur
masat e projektit

29.05.2013 Agjenda e propozuar:

Koha

09:00 –
09:15

Tema
Përgjegjës
Fjala përshëndetëse për hapjen e Workshopit në emër
Do të konfirmohet
të GIZ Kosova
Fjala hyrëse e mirëpritësit, OEK
Fjala hyrëse e Agjensionit të Ushqimit dhe
Veterinarisë të Kosovës

Zotëri Safet Gergjaliu
President
Zotëri Valdet Gjinovci,
Ph.D, Shef Ekzekutiv

Fjala hyrëse e organizatorit, Fondacioni Balkan Net

Fjala hyrëse e ekspertëve të Michel Institut

09:30 –
10:00
10:0012:00

12:00 to
12:30

Zotëri Bislim Lekiqi, PhD
Zotëri Armand Afezolli
Zotëri Jean Stanoevski
Zotëri Christian
Reinfelder
Ekspert ndërkombëtar

Prezentimi i pjesëmarrësve

Të gjithë pjesëmarrësit

Prezantimi i projektit dhe masave të projektit për vitin
2013
Prezantimi i standardit të sigurimit të cilësisë - GLK
për prodhuesit e vegjël të ushqimit:
- Historia
- Kërkesat e përgjithshme dhe specifike me shembuj
- Përfitimet nga projekti

Moderator: Zotëri Jean
Stanoevski (Balkan Net)

Konkluzionet dhe rekomandimet

Zotëri Christian
Reinfelder

Të gjithë pjesëmarrësit
Moderator Zotëri Jean
Stanoevski (Balkan Net)

Grupet e synuar janë përfaqësuesit e shitësve me pakicë nga Shqipëria dhe Kosova si dhe
pjesëmarrës të tjerë relevant.
Kafe / Çaj shërbehen në mes të ngjarjes, si dhe meze të lehtë pas ngjarjes.
Gjuha e punës në Workshop: Gjuha angleze me përkthim simultant në Shqip.
Projekti mbulon shpenzimet e mëposhtme: Përgatitja dhe organizimi i punëtorisë, kafetë e
pauzës dhe kostot vendit të organizimit. Pjesëmarrësit mbulojnë shpenzimet e tyre të udhëtimit.
Vendi për ngjarjen e parë në Prishtinë: për t'u përcaktuar.
Kontakti dhe informacioni:
Zotëri Bislim Lekiqi, Balkan Net, përfaqësues për Kosovë, +377 44 143 192
Zotëri Jean Stanoevski, kryetar i fondacionit Balkan Net, +389 75 219 359
Zonja Lidija Tashovska, junior food expert, +389 75 422 276
Email: bislim_lekiqi@yahoo.de, bislim.lekiqi@balkannet.eu, lidija.tashovska@balkannet.eu,
lidija.bn@gmail.com, jean.stanoevski@balkannet.eu, jsskopje.cs@gmail.com

Afati I fundit për paraqitje: 20 Maj 2013
Shkup, 06.05.2013
Përgatitur nga
Jean Stanoevski
Balkan Net

