
                                                                                                                                                     

        

  

 

Përkrahur nga: 

 

 

Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “Promovimi i vetëpunësimi tek femrat punëkërkuese përmes turizmit në Komunën e 

Shtërpcës” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshme: € 9,915.06 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/09/2020 
Përfundimi:  31/01/2021 

Organizata 
implementuese: 

Tourism and Marketing Institute -tmi 

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

Rr. Shaban Polluzha, pn, 10000 Prishtine  

Tmi.kosovo@gmail.com   

044345638 

Grupet e synuara: Femra të moshës 15-29 vjeçe, Femra të cilat janë të regjistruara në zyrën e punësimit me 
kohëzgjatje më të madhe të pritjes, Vajza ose gra kryefamiljare deri 29 vjeç, Femrat nga 
zonat e thella rurale, femra nga komunitetet e ndryshme, femra me shkollim fillorë dhe të 
mesëm, etj. 

Partnerët: Nuk ka 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Regjioni i Ferizajt, Komuna e Shtërpcës 

Qëllimi i përgjithshëm: Ky projekt ka për qëllim nxitjen e punësimit të femrave përmes zhvillimit të vetëpunësimit të 
tyre përmes nxitjes së prodhimit dhe shitjes së produkteve të prodhuara nga to në disa pika 
turistike të Kosovës ( Regjioni: Ferizaj, komuna e Shtërpcës). 

Aktivitetet kryesore: - Organizimi i takimeve informuese me Zyrën e Punësimit dhe Komunën e Shtërpcës 
- Përgatitjet për trajnimet 
- Organizimi dhe mbajtja e trajnimit për administrim biznesi 
- Mbajtja e trajnimit për turizëm rural dhe promovim i ushqimeve tradicionale 
- Organizimi i tryezës së përbashkët mes përfaqësuesve te institucioneve lokale dhe grupit 

te përfituesve - avokim për mbështetje të grupit dhe prezantim i ideve të grave të 
zhvilluara gjatë trajnimeve 

- Asistimi dhe mentorimi i 5-6 ideve të dala nga trajnimet që mund të shtjellohen tutje drejt 
realizimit/takime individuale e këshillim gjatë punës me propozueset 

Rezultatet e pritura:  Rreth 20-25 femra janë angazhuar ne skemën e trajnimit ne administrim biznesi, ushqime 
tradicionale dhe turizëm rural dhe vetëpunësim 

Grupi i targetuar behet pjese aktive e shoqërisë, janë te gatshme për nisma biznesore, janë 
socializuar dhe kane përfituar njohuri për tregun e punës dhe vetëpunësimin. 

Rreth 5-6 ide biznesi janë të gatshme të realizohen 

 

 


