Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar
nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë

Zbatuar nga:

Informatat mbi Projektin
Emri i Projektit:

Mund të Bëhem Shembull i Mirë

Vlera e projektit:

Shuma e përgjithëshme: € 11,832,41;

Kohëzgjatja:

Fillimi: 02/05/2017
Përfundimi: 28/02/2018
Klubi Dëshira

Organizata
implementuese:
Kontaktet e
Organizatës
(adresa, e-mail,
Telefonat):
Përfituesit e
drejtëpërdrejtë:

Rr. Hoxh Kadri Prishrina, Nr. 15
Email: clubhousedeshira@gmail.com, 044173974

Partnerët:

N/.A

Territori i
synuar/shtrirja
gjeografike:

Grupet e synuara: 195 Personat me Dëmtime Intelektuale, Personat me Aftësi të
Kufizuar dhe përfaqsues të katër (4) institucioneve shtetërore.
Përfituesit final: 7 persona me dëmtime intelektuale, anëtar të Klubit Deshira

Prishtinë dhe Prizren

Qëllimi i
përgjithshëm:

Identifikimin e nevojave të personave me dëmtime intelektuale drejt rritjes së
aftësive për jetë të pavarur dhe mundësi punësimi.

Aktivitetet kryesore:








Rezultatet e pritura:








Pesë takime me 100 persona me dëmtime- regjistrimi i nevojave.
Pesë takime me prindër dhe familjar të personave me dëmtime intelektuale.
Vizita/takime në katër institucionet e Qeverisë së Kosovës.
Takime me anëtarët e tre komisionet parlamentare.
Organizimi i katër emisioneve televizive.
Regjistrimi i anëtarëve me dëmtime intelektuale në programe trajnimi dhe
punësim.
Pjesëmarrja në panaire të punësimit.
Rritja e pjesëmarrjes së anëtarëve të personave me dëmtime intelektuale dhe
familjarëve të tyre në hartimin dhe regjistrimin e nevojave për personat
Katër institucione të Qeveris së Kosovës (MPMS, Ministria e Financave,
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë) kane pranuan
kërkesën për krijimin e nismave për avokim për të siguruar perkrahjen drejt
integrimit social dhe punësimit të personave me demtime intelektuale.
Ngritja e vetëdijes për nevojat e personave me dëmtime intelektuale për
mundësi punësimi.
Pranimi i personave me dëmtime intelektuale në programe të trajnimit në punë
dhe themelimi i marrëdhënieve të rregullt pune në sektorin publik ose privat.
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