
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 46 zbatuar nga Organizata e Personave 

me Aftësi të Kufizuara Fizike “HANDIKOS Prishtinë” 

Emri i projektit: 
“Punësim dhe drejtësi për personat me aftësi të kufizuara” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Organizata e Personave me Aftësi të Kufizuara Fizike “HANDIKOS Prishtinë” 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

Projekti i propozuar i përgjigjet dy fushave prioritare të intervenimit të DSP-së. Së pari, projekti do të 
ndikojë në prioritetin 1.1 të DSP-së gjegjësisht do të arrijë aktivitet të shtuar qytetar për të ndikuar tek 
prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë lokale. Në këtë prioritet, projekti do të ndikojë 
përmes lobimit tek organet komunale për implementim të aktiviteteve nga plani i veprimit për personat 
me aftësi të kufizuara. Së dyti, projekti do të ndikojë edhe në prioritetin 1.2 të DSP-së, që ka të bëjë me 
rritjen e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria 
lokale. Për këtë prioritet, projekti do të ndërmarrë aktivitete monitoruese dhe vlerësuese për të matur 
nivelin e implementimit të aktiviteteve nga plani i veprimit, si dhe do të publikojë përmes mediave të 
gjeturat nga vlerësimi. 

Qëllimi i projektit: Rritja e numrit të punësuarve nga radhët e personave me aftësi të kufizuara në komunën e Prishtinës. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Të rritet numri i të punësuarve nga radhët e personave me aftësi të kufizuara në Komunën e 
Prishtinës. 

2. Të rritet përfaqësimi i personave me aftësi të kufizuara para asamblesë komunale të Prishtinës. 
3. Të përgaditen  të paktën 10 persona me aftësi të kufizuara për të aplikuar në tregun e punës. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Përkrahja e anëtarëve në avokim dhe lobim 
2. Organizimi i hulumtimit për identifikimin e numrit të të punësuarve 
3. Publikimi i të gjeturave të hulumtimit  
4. Përkrahja e komitetit konsultativ 
5. Organizimi i trajnimeve për anëtarët e komitetit  
6. Përkrahja në përgatitjen e fjalimeve 
7. Takimi me Qendrat e Arsimit Profesional 
8. Organizim i takimeve me organizatat tjera 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Përfitues direkt të këtij projekti do të jenë anëtarët e komitetit komunal për personat me aftësi të 
kufizuara, anëtarët e OPAC-ut, personat me aftësi të kufizuara, si dhe anëtarët e tyre të familjeve. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

19.662,50 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

Nuk ka 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Faruk Kukaj, Drejtor ekzekutiv, farukkukaj@handikos-prishtine.org 044 535 445 
Mehreme Llumnica, Zyrtare për Burime Njerëzore, mehremellumnica@handikos-prishtine.org 
 044 198 688  

 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Dardania, Rr Besëlidhja 7, 10000 Prishtinë, 038 553 806: 044 136 997 
farukkukaj@handikos-prishtine.org 

 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Facebook:  
https://www.facebook.com/HANDIKOS-PRISHTIN%C3%8B-271886119872552/ 
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