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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjëve në sektorin e bujqësisë” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: 141, 767.32€;  Bashkënfinancimi: Jo 

Kohëzgjatja: Fillimi: 03/01/2018 
Përfundimi:  31/12/2019 

Organizata 
implementuese: 

Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës - IADK 

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

E-mail: info@iadk.org, Telefoni: +386 (0) 49 777 046; +377 (0) 044 198 056 

Adresa: Sfaraçak i Ulët, nr.11, 42000 Vushtrri – Kosovë 

Grupet e synuara: Grupi i parë janë të rinjët e zonave rurale të cilët nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin e lartë, 
e që merren apo kanë potencial për t’u marrë me aktivitete bujqësore. 
 
Grupi i dytë janë të rinjët që kanë përfunduar apo janë në përfundim të shkollimit të lartë në 
fushën e bujqësisë apo teknologjisë ushqimore. 

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Drenas, Gjilan, Kamenice , Viti, Podujevë,  Mitrovicë , Rahovec, Pejë, Istog dhe Zubin Potok   

Qëllimi i përgjithshëm: Intergrimi i të rinjëve në tregun aktiv të punës 

Aktivitetet kryesore: Aktiviteti 1. Ngritja e kapaciteteve tek të rinjët  
Aktiviteti  1.1: Sesionët informuese 
Aktiviteti  1.2 Trajnimet profesionale të të rinjëve në sektor të ndryshëm të bujqësisë 
Aktiviteti 1.3: Përkrahja e të rinjëve me pajisje esenciale për punë 
Aktiviteti 1.4: Organizimi i vizitave studimore në Kosovë 
Aktiviteti   Puna praktike për të rinjët/studentët . 
Aktiviteti 1.5 Sistemimi  dhe puna praktike e te rinjeve 
Aktiviteti 6 Publikimet 
Aktiviteti 6.1 Fletëpalosje informuese 
Aktiviteti 6.2 Material vizibiliteti 
 

Rezultatet e pritura:  1. 320 të rinjët kanë ngritur kapacitetet e tyre profesionale përmes pjesëmarrjes në trajnime  
në fusha të caktuara të bujqësisë dhe përkrahjes me pajisje esenciale për punë të cilat do t’iu 
ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve prodhuese në fermën e tyre; 
2. 320 të rinjët të cilët janë të angazhuar në sektorin e bujqësisë do të aplikojnë praktika të 
reja të punës gjatë prodhimtarisë bujqësore duke ndikuar në rritjen e rendimentit dhe cilësisë 
së produktve; 
3. 320 të rinjë përfitojnë përvoja në sektorë të ndryshëm gjatë vizitave studimore të realizuara 
në Kosovë;  
4. 30 të rinjë që kanë përfunduar univesitetin do të përfundojnë punën praktike kanë avancuar 
njohuritë profesionale dhe kanë shanca më të favorshme për qasje në tregun e punës; 

 


