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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “ Avancimi i të rinjëve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom për punësim ” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 14,998.5    ;  Bashkënfinancimi (nëse ka) € xxx,xxx.xx 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/10/2019 
Përfundimi:  31/05/2020 

Organizata 
implementuese: 

BRAN – Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur 

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

Ojq.bran@gmail.com, +383 (0)49 497 901, Rr.Zahir Pajaziti, p.n, 72 000 Ferizaj, 
Kosove 

Grupet e synuara: Të rinjtë e moshave 15 - 29  nga rradhët e komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom 
dhe të grupeve të ndryshme etnike dhe sociale, të cilët bëjnë pjesë në grupet më të 
margjinalizuara dhe të nënpërfaqësuara në Komunën e Ferizajit dhe të Shtimes. 

Partnerët: Nuk ka 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Rajoni i Ferizajit: Komuna e Ferizajit dhe Komuna e Shtimes 

Qëllimi i 
përgjithshëm: 

Rritja e punësimit të të rinjëve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom përmes 
avokimit, ngritjes së kapaciteteve, ofrimit të punës praktike dhe mbështetjes së 
drejtëpërdrejtë për vet-punësim. 

Aktivitetet kryesore:  Takime të rregullta mujore me zyrtarët nga enti për punësim 

 Organizimi I trajnimit për Cv, letër motivuese dhe prezantim 

 Regjistrimi i pjesëmarrësve të trajnimeve në entin për punësim dhe i të 
rinjëve 

 Organizimi I trajnimeve për përgatitjen e biznes planeve, menaxhimi i 
biznesit, kontabiliteti dhe tatimi 

 Vizita ne biznese te sukseshme 

 Përzgjedhja dhe angazhimi I 5 praktikantëve në punë praktike 

 Subvencionimi I 2 biznesve të reja apo egzistuee 

Rezultatet e pritura:  
O 1: Rritja e numrit të të rinjëve të komuniteteve ashkali, egjiptian dhe rom të 
regjistruar në entin për punësim, ndërmjetësimi dhe avokimi tek enti për punësim për 
rritjen e numrit të punësuarve nga rradhët e komuniteteve pakicë në Ferizaj dhe 
Shtime. 

O 2 : Aftësimi i 40 të rinjëve të komuniteteve ashkali, egjiptian dhe rom në fitimin e 
shkathtësive të reja profesionale, përgatitjen për tregun e punës dhe vet-punësim. 

O 3 : Punësimi i të rinjëve të komuniteteve ashkali, egjiptian dhe rom përmes 
përkrahjes së bizneseve të reja apo egzistuese dhe skemes së punës praktike. 
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