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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: Të hyra përmes internetit – e ardhmja e vetëpunësimit 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme e projektit: 10.876,24€; 

Kohëzgjatja: Data e fillimit: 01/09/2019 
Data e përfundimit:  28/02/2020 

Organizata 
implementuese: 

Community Development Institute - CODE 

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

Rruga Kosovke Devojke pn, Graçanicë 10500 

cdikosovo@gmail.com  

049 670191 

Grupet e synuara: Grupi i synuar janë të rinjtë nga komuna e Graçanicës. Grupi i synuar konkret do të jenë 20 
prej tyre në përbërje të të ashtuquajturit Ekipit të Veprimit. Do të ndahen baraz në baza etnike 
dhe gjinore.  

Partnerët: Nëse ka N/A 

Fusha e synuar: 
Rritja e mundësive për të rinjtë të përfshihen në tregun e punës 

Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i projektit është rritja e mundësive për të rinjtë nga komunitete të ndryshme në 
komunën rurale dhe multietnike të Graçanicës që të përfshihen në mënyrë aktive në tregun e 
punës përmes mundësimit dhe ofrimit të mundësisë për të mësuar se si të përdorin burimet 
në internet për vetëpunësim 

Aktivitetet kryesore: - Faza promovuese e projektit - prodhimi dhe shpërndarja e broshurave 
- Faza 1 – përgatitja e publikimit "Të Bëni Para në internet 

e ardhmja e vetëpunësimit " 
- Publikimi i botimit 
- Faza 2 - Zhvillimi i një mekanizmi vetë-mbajtës për 

minimizimi i problemeve të punësimit 
- Faza e ngritjes së kapaciteteve të Ekipit të Veprimit 
- Faza e përcjelljes dhe mbikëqyrjes së trajnimit 

 

Rezultatet e pritura:  Krijimi i një Ekipi të Veprimit të përbërë nga të rinjtë e Graçanicës dhe ndërtimi i 

kapaciteteve të tyre për të shfrytëzuar burimet në internet për vetë-punësim 

 

Të paktën 50% e përfituesve të projektit kanë qenë në gjendje të gjejnë punë në mesin e 

burimeve të internetit dhe janë shndërruar në OJQ ose biznese në mënyrë që të kalojnë 

të njëjtat njohuri për gjeneratat e ardhshme dhe të përhapin këtë prirje pozitive 

 

Ndërgjegjësimi i anëtarëve të komunitetit për punësimin në internet dhe mundësitë e 
vetëpunësimit 
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