
                                                                                                                                                     

        

  

 

Përkrahur nga: 

 

 

Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “Aftësim i të rinjve për punësim në prodhim”  

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshme: € 9,992.16 

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

Organizata 
implementuese: 

Unioni “Forca e Gruas Kosovare” 

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

Rr. “Xhemajl Farkatari”; Pn.; 20000; Prizren 

besmire.aliu@gmail.com 

+383 (0) 44 814 217 

Grupet e synuara: Përfituesit e synuar të projekti përfshijnë të rinjtë nga mosha 15 deri 29 vjeçare duke u ndarë 
në: 

1. Të rinjtë nga fshatrat e komunës së Prizrenit me nivel të ulët arsimor, me kushte të 
rënda ekonomike dhe të papunësuar aktualisht; 

2. Të rinjtë me aftësi të kufizuara, 
3. Të rinjtë nga grupet minoritare. 

Partnerët: / 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Komuna e Prizrenit me fshatra 

Qëllimi i përgjithshëm: 
Projekti ka për qëllim që të aftësoj rreth 21 të rinj në fushën e rrobaqepësisë. Do të 
fokusohemi kryesisht tek të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe tek të rinjtë me nivel të ulët 
arsimor dhe kushte të rënda ekonomike si dhe tek grupet minoritare. 

Ky aftësim do të fokusohet kryesisht në prodhim me shumicë në fushën e tekstilit ku do të 
përqendrohemi në aftësim të prodhimit të: 1. Lodrave nga tekstili; 2. Produkteve dekorative 
nga tekstili si jastëk, mbulesa, perde; 3 produkteve artizanale të trashëgimisë ton kulturore.  

Përveç aftësimit profesional, projekti ka për qëllim edhe aplikimin e menjëhershëm të 
aftësimit duke prodhuar tërë këto kategori produktesh dhe plasim të menjëhershëm në treg 
dhe në këtë mënyrë këta pjesëmarrës në fund të projektit do të dalin të punësuar që të gjithë. 

Aktivitetet kryesore:  Aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë: 
1. Hartimi i planprogramit brenda organizatës për zbatim të projektit 
2. Identifikim dhe selektim të pjesëmarrësve në kuadër të aftësimit profesional 
3. Krijimi grupeve dhe hartimi plan programit të trajnimeve dhe praktikës 
4. Realizimi trajnimeve dhe praktikës 
5. Aftësim bazik të pjesëmarrësve në fushën e menaxhimit të prodhimit dhe në 

menaxhim të biznesit 
6. Aplikimi procesit të modelimit dhe prodhimit të produkteve nga pjesëmarrësit që janë 

aftësuar 
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Rezultatet e pritura:  Rezultatet e pritura të projektit përfshijnë: 
1. Aftësimin total të 21 të rinjve në fushën e rrobaqepësisë, duke vazhduar në ndarje në: 

1.1. Aftësimin teorik dhe praktik të 7 të rinjve në prodhim të lodrave nga tekstili, 
1.2. Aftësimin teorik dhe praktik të 7 të rinjve në prodhim të produkteve dekorative si 

jastëk, mbulesa të ndryshme, perde, etj., 
1.3. Aftësimin teorik dhe praktik të 7 të rinjve në prodhim të produkteve artizanale të 

trashëgimisë ton kulturore,  
2. Aftësimin e këtyre 21 të rinjve mbi fushën e menaxhimit të prodhimit, 
3. Aftësimin mbi fushën e menaxhimit të tërësishëm të biznesit prodhues të fushës së 

tekstilit, 
4. Pas përfundimit të aftësimit dhe trajnimeve do të vazhdojë procesi aplikimit të tërë 

këtij aftësimi nga po këta të rinj për të prodhuar produktet e cekura më lartë për të 
cilat janë aftësuar, 

5. Plasim në treg të këtyre produkteve të prodhuara nga këta të rinj, 

6. Rezultati kryesor i tërë projektit është punësimi i tërë këtyre 21 pjesëmarrësve. 

 

 


