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

Zbatuar nga:

Informatat mbi Projektin
Emri i Projektit:

Së bashku mund ta bëjmë ndryshimin

Vlera e projektit:

€ 14,344.80

Kohëzgjatja:

Fillimi: 01/10/2016
Përfundimi: 31/05/2017
Handikos - Vushtrri

Organizata:
Kontaktet e
Organizatës (adresa, e-maili,
telefonat):
Përfituesit e drejtëpërdrejtë:

ISAK.HYSENI@HOTMAIL.COM, +381 28 57 06 40 , +377 44 19 66 94

Grupet e synuara: Përfitues të drejtpërdrejt të projektit do të jenë personat me aftësi të kufizuara,
kompanitë private dhe institucionet komunale të komunave Vushtrri dhe Skenderaj.
Përfituesit final: janë familjet e PAK dhe shoqëria në përgjithësi. Projekti do u kushton rëndësi të
madhe femrave me aftësi të kufizuara dhe grupeve pakicë.
N/A

Partnerët:
Territori i synuar/shtrirja
gjeografike:

Vushtrri dhe Skënderaj

Qëllimi i përgjithshëm:

Projekti ka për qëllim dizajnimin e planit lokal të veprimit (PLV) për punësimin e personave me aftësi të
kufizuara për komunën e Vushtrrisë dhe Skenderajt duke u bazuar në Planin Nacional të Veprimit për
Aftësinë e Kufizuar (PNVAK).
1. Aktiviteti 1.1. Identifikimi i akterëve kryesor që do të angazhohen në projekt dhe krijimi i grupeve
punuese për dizajnim të PLVAK
2. Aktiviteti 1.2. Organizimi i (katër) 4 punëtorive për dizajnimin e Planit Lokal të Veprimit për
punësimin e PAK
3. Aktiviteti 1.3. Prezantimi në Publik i draftit të Planit të Veprimit për punësimin e PAK
4. Aktiviteti 1.4. Takimet me zyrtarët komunal në Vushtrri dhe Skenderaj
5. Aktiviteti 1.5. Miratimi i Planit Lokal të Veprimit në Asambletë Komunale në Vushtrri dhe
Skënderaj
6. Aktiviteti 1.6. Shtypja dhe shpërndarja e Planit Lokal të veprimit për punësimin e PAK në Vushtrri
dhe Skenderaj
7. Aktiviteti 1.7. Monitorimi i Zbatimit të PLAVK
Si rezultat kryesor i projektit pritet të jetë nxjerrja e Planit Lokal të Veprimit për punësimin e personave
me Aftësi të Kufizuara për komunat Vushtrri dhe Skenderaj. Nxjerrja e këtyre dy (2) dokumenteve do tu
mundësonte këtyre dy komunave që të kenë një pasqyrë më të qartë dhe një pamje më konkrete se si
duhet qasur këtij problemi. Projekti do të rezultoj me një angazhim të vetë personave me aftësi të
kufizuara, institucioneve komunale, kompanive private dhe publike dhe të gjithë të interesuarve tjerë,
ҫka do të ofron një bazë për punësim të qëndrueshëm dhe gjithashtu edhe për të pasur mundësi që më
me seriozitet ti qasen fondeve vendore dhe ndërkombëtare të cilat synojnë zhvillimin e vendit. Si
rezultat i nxjerrjes së këtij dokumenti PAK, kompanitë private dhe punëdhënësit tjerë do të kenë një
udhërrëfyes se si më lehtë dhe në mënyrë më gjithëpërfshirëse të punësojnë PAK dhe të jenë më të
informuar për përfitimet dhe të mirat që sjell punësimi i kësaj kategorie.

Aktivitetet kryesore:

Rezultatet e pritura:
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