


Shërbimi Vullnetar Evropian (EVS) u ofron të 
ji hë i ë ë i j b d dh j h ëgjithë evropianëve të rinj brenda dhe jashtë 

BE-së angazhim vullnetar me kohë të plotë.
Mosha e vullnetarëve: 18 30 vjeçMosha e vullnetarëve: 18-30 vjeç
“Mëso duke shërbyer” (aftësi,gjuhë, kultura të 
reja, zhvillim personal dhe profesional)reja, zhvillim personal dhe profesional)
Udhëtime, takime me organizata, trajnime
2-12 muaj jashtë shtetij j



Në fillim duhet të pyesësh veten se:
Cili është motivimi për këtë sipërmarrje?
Në çfarë fushe mund të japësh më shumë?
Sa kohë mund t’i përkushtohesh?



Gjej një 
organizatë 
dërguese





Bashkëpuno me organizatën dërguese për 
detajet e projektit tuaj: çfarë doni të bëni, ku 
doni të shkoni.
Shihni për organizata pritëse në po të njejtënShihni për organizata pritëse në po të njejtën
faqe interneti: 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-http://ec.europa.eu/youth/youth in action
programme/european-voluntary-
service_en.htm



Vështirësia nuk është në gjetjen e vendit, por 
të OJF-së, qytetit, fshatit të duhur;
Gjeni vendin që përputhet me dëshirat dhe 
interesat tuaja;interesat tuaja;



Fëmijët;
Të rinjtë;
Personat me aftësi të kufizuara;
Sporte, kulturë e art;
Mjedis e mbrojtje kafshësh;
B hkë i ë h illiBashkëpunim për zhvillim.



Shiko për procedurat e lejes së qëndrimit, 
dokumentet që duhen;dokumentet që duhen;
Kontakto vullnetarë të tjerë që janë në vendin 
ku ti do të shkosh dhe që kanë qenë q q
vullnetarë më parë e tani janë kthyer në 
Shqipëri;
Kontakto vullnetarë që janë aktualisht në 
vendin që do të shkoni;
Shih për akomodim dhe shokë/shoqe dhomeShih për akomodim dhe shokë/shoqe dhome 
që para se të shkoni;
Bileta rimbursohet ose e plotë ose 90%Bileta rimbursohet, ose e plotë ose 90%.



Kini sa më shumë komunikim me organizatat 
dërguese dhe pritëse;dërguese dhe pritëse;
Organizata pritëse do të caktojë një këshilltar 
për ju i cili/e cila do t’ju japë mbështetje dhepër ju, i cili/e cila do t ju japë mbështetje dhe 
këshilla nëse ka ndonjë problem;
Organizata pritëse paguan qiranë e g p p g q
apartamentit, ushqimin, udhëtimin lokal (me 
çmime normale dhe jo me çmime të lartë), ju 
j l kë h i ( ë ë i të dit) dh k ijep lekë xhepi (në varësi të vendit), dhe keni 
sigurim shëndetësor AXA Insurance i cili 
paguan shumicën e problemevepaguan shumicën e problemeve 
shëndetësore;



Vullnetari merr pjesë në një trajnim para se të 
shkojë në vendin pritës;
Në vendin pritës do të merrni pjesë në një 
trajnim on arrival dhe në një tjetër mid term;trajnim on-arrival dhe në një tjetër mid-term;
Çdo vullnetar merr mësime gjuhe;
Ji krijues në punë;Ji krijues në punë;
Puna jote duhet të jetë përftuese për 
komunitetin.komunitetin.





Është një vërtetim që plotëson e merr në 
përfundim të EVS e cila njihet si një përvojë 
dhe edukim joformal. 























45 227 km2

1 340 000 banorë
Kryeqyteti: Tallinn (415 000 banorë)
Estonia është pjesë e BE-së, NATO-s, 
Eurozonës dhe OECD
Mbi 1000 i h j dh bi 1000 liMbi 1000 ishuj dhe mbi 1000 liqene
55% e vendit mbulohet nga pyjet
Pika më e lartë është Suur Munamägi (Mali iPika më e lartë është Suur Munamägi (Mali i 
Madh Vezë) 318 m mbi nivelin e detit
Temperaturat mesatare janë -3 në dimër dheTemperaturat mesatare janë 3 në dimër dhe 
20 në verë



Dendësia: 31 banorë për km2
Popullsia: estonezë 70%, rusë 25%, 5% 
ukrainas, bjellorusë e finlandezë
Q k T li i j ë T (103Qytetet kryesore pas Talinit janë Tartu (103 
500), Narva (66 000), Pärnu (45000)



Pjesë e grupit Fino-ugrik, të familjes Uralike
Flitet nga 1.1 milionë estonezë në Estoni dhe 
botë
K j h ë i fi l di hKa ngjashmëri me finlandishten
Alfabeti i gjuhës estoneze ka 27 shkronja, të
cilat janë:cilat janë:
A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š,
Z, Ž, T, U, V, Õ, Ä, Ö, ÜZ, Ž, T, U, V, Õ, Ä, Ö, Ü



estonisht shqip
Jah Po 
Ei Jo 
Minu nimi on Emri im është 
Palun Ju lutem J
Vabandust Më falni 
Tere Përshëndetje
K id läh b? Si j i?Kuidas läheb? Si jeni? 
Aitäh Faleminderit
Hästi Mirë 
Üks Një
Kaks Dy
Kolm TreKolm Tre 
Albaania keelt Gjuha shqipe 
Kes? Kush?
K ? K ?Kus? Ku? 
Ma räägin eesti keelt Unë flas estonisht 

































Qendra  “House of  Europe” falenderon  në mënyrë të 
Z Ed i P li i i k ij i iveçantë Z. Edvin Pacara për realizimin e  këtij prezantimi.

Newsletter u mundësua me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert Stiiftung Tirana në kuadër të projektit
" Talking Europe, living Europe- involving high schools students in a lively process of integration."

Ju lutem na dërgoni përshtypjet tuaja ose ndonjë sygjerim që mund të keni në adresën : 
director@houseofeurope.org


