
 

 

 

 

MEDIA ADVISORY 

 
A two-day event, organized by the Ministry of Finance, the South-Eastern European University 
and UNDP, will take place on 28 and 29 June in hotel Montana, Krusevo. Its objective is to bring 
together all relevant stakeholders to discuss the next steps in local development reforms and 
also, the improvement of the quality of social services.  
 

During the event, experts from the South-East European University will present the key findings 
of the latest study titled “Citizen’s response for improvement of local services”, produced with 
the technical and financial support of UNDP. This is the first ever study in the country based on 
citizens’ perceptions on the quality of local social services, carried out in the municipalities of 
Cair, Jegunovce, Krusevo and Konce.  
 
This event is organized as part of the Social Services for Social Development and Cohesion 
project implemented by the Ministry of Finance and UNDP. The project aims to ensure 
development of a more responsive and effective system of local social service delivery that 
addresses the needs of the most vulnerable groups of the population.  
 
The media are invited to attend. For more information, please contact: Sandra Ismanovski at 
sandra.ismanovski@undp.org or 070 219 648 
 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЕДИУМИТЕ 
 

Министерството за финансии, Универзитетот на Југоисточна Европа и УНДП на 28ми 
и 29ти јуни во хотел Монтана во Крушево ќе организираат дводневен настан, на кој сите 
релевантни партнери ќе дискутираат за следните чекори во реформите за унапредување 
на локалниот развој и за подобрувањето на квалитетот на социјалните услуги. 
 

За време на настанот, експерти од Универзитетот на Југоисточна Европа ќе ги 
презентираат главните наоди и заклучоци од најновата студија „Мислењето на граѓаните 
за подобрување на социјалните услуги“, која е реализирана со техничка и финансиска 
поддршка од УНДП. Ова е прва студија во државата која ги зема во предвид мислењата и 
видувањата на граѓаните по однос на квалитетот на локалните социјални услуги, а е 
спроведена во општините Чаир, Јегуновце, Крушево и Конче. 
 

Овој настан се организира во склоп на проектот „Социјални услуги за социјален 
развој и кохезија“ имплементиран од Министерството за финансии и УНДП. Проектот има 
за цел за поддржи развој на одговорен и ефективен систем на испорака на социјални 
услуги кои ќе ги земат во предвид потребите на најранливите група од популацијата.  
 

Медиумите се поканети да присуствуваат. За повеќе информации, ве молиме 
контактирајте ја Сандра Исмановски на sandra.ismanovski@undp.org или на 070 219 648. 
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