
                                                                                                                                                     

        

  

 

Përkrahur nga: 

 

 

Informatat mbi Projektin 

Emri i Projektit: Ngritje profesionale dhe praktik në punë për të rinj 2 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshme: € 9,988.05  

Kohëzgjatja: Fillimi: 03/08/2020 
Përfundimi:  31/01/2021 

Organizata 
implementuese: 

Community development and empowerment (CD&E) 

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

Rr. Brigada 123 pn. Suhareke 23000 
cdekosovo@gmail.com 
+383 049  759 733 

Grupet e synuara: Përfituesit e projektit janë të rinjtë nga mosha 15 – 29 vjeç, duke përfshirë dy gjinitë femra dhe 
meshkuj, poashtu do të përfshihen persona të rijnë me nevojë si dhe përfitues nga minoritetet 
në komunat ku shtrihet projekti. 

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Projekti shtrihet ne dy komuna, në komunën e Malishevës dhe komunën e Rahovecit 

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi i politikave lokale të punësimit  dhe krijimi i mundësive për një qasje më të letë 
drejte punësimit përmes trajnimeve profesionale, praktikave të punës në bizneset lokale drejt 
punësimit të përhershëm dhe mundësive për vetëpunësim për te rinjtë e papunësuar dhe ata 
te gatshme për treg të punës. 

Aktivitetet kryesore: Aktiviteti 1 Aftësim dhe ngritje profesionale rreth krijimit të një biznesi inovativ për 
vetëpunësim, 
Aktiviteti 2 Përmirësimi i aftësive të buta (përgatitja e CV-se personale, përgatitja e letrës 
motivuese, paraqitja për intervistë pune, kërkim për vende pune etj),  
Aktiviteti 3  Trajnim profesional për përgatitje për treg te punës si kurse kompjuteri për pakon 
Windows & Microsoft Office, menaxhim të vebsajtit, 
Aktiviteti 4 Organizimi i praktikave të punës në biznese për 3 muaj,  
Aktiviteti 5 Nxjerrja e fletëpalosjes me temën “Te drejtat në punë dhe punësimi”,  

Rezultatet e pritura:  Përfitues direkt do të jen rreth 82 përfitues në aftësi dhe ngritje profesional dhe praktika te 
punës, grup moshat e përfitueseve janë 15 – 29 vjeç, duke përfshirë dy gjinitë femra dhe 
meshkuj, poashtu do të përfshihen persona të rijnë me nevojë dhe nga minoritetet ne 
komunat ku shtrihet projekti.  
 
-Përfituesit direkt për kryerjen e praktikes në pune do të përfitoj rreth 8 praktikant nga dy 
gjinitë mosha 18 – 29 vjeç për 3 muaj, punë praktike me pagës në profesione si: rrobaqepësi, 
prodhim te perimeve dhe luleve në sera, mekanik apo elektrik, zdruktari apo lëkurëpunues, 
gjithsejtë do te përfitojnë 4 biznese prej tyre 1 biznes bujqësore. 

-Përfitues në aftësim dhe ngritje profesionale do te aftësohen me trajnime profesional:     

 30 përfitues të rijnë nga dy gjinitë grup moshat 18 – 29 vjeç, do te aftësohen si te 
themelohet një biznes, si të pergaditet një plan biznesi dhe si të menaxhohet biznesi.  

 përmirësimi i aftësive të buta, do të përfitojnë 30 përfitues te rijnë nga dy gjinitë grup 
mosha 15 – 29 vjeç, do te aftësohen si të përgatitet një CV-se personale, letër 
motivuese, njohuri rreth ligjit të punës dhe kontratat e punës, paraqitja për intervistë 
pune, kërkim për vende pune etj),  

 14 te rijnë dhe te rejave te moshave 15 – 29 vjeç do te aftësohen për menaxhim dhe 
mirëmbajtje te wesajtit, përdorimi profesional i pakos Windows & Microsoft Office etj.      

-Përmes nxjerrjes se fletëpalosjes mbi 900 te rijnë të pa punë dhe që nuk janë te regjistruar 
në zyrën e punës do të informohen për mundësit që do të përfitojnë nëse resigjstrohen si 
punëkërkues dhe të drejtat ligjore të kontratës së punës.    
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