
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 45 zbatuar nga Organizata e Personave me 
Distrofi Muskulare Ferizaj (OPDMF) 

 

Emri i projektit: “Mundësi të barabarta në punësim ” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Organizata e Personave me Distrofi Muskulare Ferizaj (OPDMF) 
 Partnerët: HandiKos Ferizaj 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

Projekti kontribuon në objektivën I të DSP: 
1.1  Qytetarët e Kosovës dhe organizatat e shoqërisë civile rrisin kërkesën ndaj institucioneve dhe 
marrin rol aktiv në kërkim të shërbimeve të cilësisë së lartë, qeverisjes së mirë dhe integrimit të 
pakicave;  
 

Qëllimi i projektit: Hartimi i planit lokal të veprimit (PLV) për punësimin e personave me aftësi të kufizuara për komunën e 
Ferizajt duke u bazuar në Planin Nacional të Veprimit për Aftësinë e Kufizuar (PNVAK). 
 

Rezultatet e 
projektit: 

1.Hartimi i planit të veprimit lokal për punësim të personave me aftësi të kufizuara (deri në fazën e 
procesimit për aprovim të Planit Lokal të Veprimit) 
 
2.Ndergjegjesimi tek qeverisja lokale dhe komuniteti i biznesit për punësim të personave me aftësi të 
kufizuara 
 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Takime me akterë relevant 
2. Sesione konsultimi me komunitetin (2) 
3. Punëtori dy ditore(1) 
4. Tryezë diskutimi (1) 
5. Hartimi i planit 
6. Procesimi në asamble i planit 
7. Promovim medial i planit (konferencë për shtyp) 

 

Shtrirja 
gjeografike: 

Qyteti, Ferizaj 

Grupet e synuara: Grupet e synuara te projektit janë personat me aftësi të kufizuara, familjet e tyre, Institucionet lokale 
qeveritare, punëdhënësit dhe publiku në përgjithësi. 
 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

13.371.53 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 

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

Enver Kosumi, Menaxher, enver-kosumi77@hotmail.com, 044 278 689 
Verona Shemsedini, Koordinatore veronash855@gmail.com 044 855 793 
Xhemile Murseli, Financiere, xhemile.murseli@gmail.com, 044 166 399 

 

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

Add: Ramadan Rexhepi 1 ,70000 Ferizaj 
Tel: 0290320586 / +37744278689 
E-mail: opdmf@outlook.com 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

 
Facebook: https://www.facebook.com OPDMF 

 

 

mailto:enver-kosumi77@hotmail.com
mailto:veronash855@gmail.com
mailto:xhemile.murseli@gmail.com
mailto:opdmf@outlook.com

