
                                                                                                                                                     

        

  

 

Përkrahur nga: 

 

 
 

Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “Të jetohet nga Pyjet - Nxitje për vetëpunësim përmes vjeljes dhe grumbullimit të 

Produkteve jodrunore pyjore (PJDP) dhe Bimëve Mjekësore Aromatike (BMA)” 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshme: €  9,555.26   

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

Organizata 
implementuese: 

ShPPP “Bjeshkët e Rugovës” Pejë 

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

Objekti i Pylltarisë, Pejë 

Tel:044 291 394 dhe 049 532 032;  

 e-mail: agron-nikqi@live.fr 

Grupet e synuara: Të rinjtë anëtarë të Shoqatës do të jenë përfituesit e drejtpërdrejte të cilët do të shërbejnë si 
nxitje për komunitetin për tu vetëpunësuar përmes shfrytëzimit të të mirave materiale që i 
ofron natyra 

Partnerët: Nuk ka 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e  Pejës 

Qëllimi i përgjithshëm: Të rrisë kapacitetet edhe njohuritë e të rinjve nga viset rurale në komunën e Pejës për 
vetëpunësim përmes shfrytëzimit të të mirave materiale që ofron natyra, përmes themelimit të 
një grupi të rinjëve anëtarë të shoqatës i cili do të vetë punësohej  përmes shfrytëzimit  të 
qëndrueshëm të burimeve natyrore me theks të veçantë të: PJDP dhe të BMA. 

Aktivitetet kryesore: 1. Përzgjedhja dhe identifikimi i pjesëmarrësve për trajnime 
2. Trajnim për vjeljen dhe grumbullimin e PJDP dhe BMA 
3. Përzgjedhja dhe pajisja e 10 të rinjve me pajisje me qëllim stimulimi 
4. Përkujdesja, lehtësimi dhe ndërlidhja me ndërmarrjet eksportuese 

Rezultatet e pritura:  I. Vetëpunësim i së paku 10  të rinj të aftësuar për treg të punës në shfrytëzimin dhe 

tregtimin e PJDP dhe të BMA 

II. Trajnim për të rinjtë anëtarë të shoqatës të cilët do të aftësohen për: vjeljen, 

grumbullimin dhe tregtimin me PJDP dhe BMA  

III. 10 koncept ide nga të rinjtë vijues të trajnimeve do të mbështeten në mënyrë 

simbolike më pajisje mobile për vjelje dhe grumbullim të PJDP dhe të BMA si dhe do 

të kooptohen në tregun e PJDP dhe të BMA-ve përmes subjekteve eksportuese në 

vend. 

 

mailto:agron-nikqi@live.fr

