


Bashkimit

Bashkimit







Asistenca Teknike në Menaxhimin e Projekteve dhe Monitorimin e Skemës së 
Grantit" Mbështetja e Përfshirjes Sociale " 

 EuropeAid / 132633 / C / SER / MULTI 

Instrumenti i Bashkimit Evropian për Ndihmën Para-Aderuese - IPA 

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian
Projekt i zbatuar nga 

Konsorciumi i AECOM











     

    i  V

      

    



 & A  ë Z

o

o

o

o

o

o

  

o

o

o

o



 



QËLLIMI I PËRGJITHSHËM  QËLLIMET SPECIFIKE  

TARGET GRUPET / PËRFITUESIT  i  V
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Qëllimi Përgjithshëm:

Lehtësimi i përfshirjes në tregun e punës të
popullsisë së re nga zonat rurale dhe të largëta në
rajonin e Maqedonisë Veri Lindore.

Qëllimet Specifike:

Rritja e aftësive dhe të kuptuarit e punësimit
tek të rinjtë rural.
Ndërtimi i sistemit rajonal për zhvillimin e
fuqisë punëtore.
Zhvillimi i strategjisë rajonale për përfshirjen
sociale dhe në tregun e punës të target
grupeve.

Target Grupet / Përfituesit:

1. Të rinj të pa punësuar (mosha 20 39 vjeç),që
jetojnë në rajonet rurale Veri  Lindore.

2. Qendra për Rajonin e Planifikuar Veri Lindor;
3. Komunat: Kumanovë, Kratovë, Kriva Pallankë,

Staro Nagoriçan, Likovë and Rankovc;
4. MBPEJ,MPPS,SHNA,GMLM;
5. sektori I shoqërive civile në rajonin Veri  Lindor

Lokacioni Veprimit:

KOMUNAT: Kumanovë, Kratovë, Kriva Pallankë,
Staro Nagoriçan, Likovë dhe Rankovc.

Vendosja praktike e të trajnuarve në 1: TV Medium Kriva Pallankë; 2: Job Club Likovë; dhe 3: Agjencia e sigurimeve
Kumanovë.

KRIJIMI I RRUGËVE PËR PUNËSIMIN E TË
RINJVE RURAL

Numri I identifikimit:
EuropeAid/135012/ /ACT/MK

Numri I kontratës.: 12 9139/1

Kohëzgjatja: 20 muaj

Periudha: 15.12.2015  14.08.2017

QËLLIMET SPECIFIKE:

1. Rritja e aftësive dhe të kuptuarit e
punësimit tek të rinjtë rural.

2. Ndërtimi i sistemit rajonal për zhvillimin e
fuqisë punëtore.

3. Zhvillimi i strategjisë rajonale për



Përcaktimi i boshllëqeve ndërmjet nevojave në tregun e punës dhe aftësive ekzistuese të punës, dhe krijimi I
mundësisë për "përputhjen e punës" midis punëdhënësve dhe të rinjve rural si punëtorë potencial:

o Studim kërkimor mbi tregun e punës në rajon,
o Profilizimi i karakteristikave të target grupit.

Themelim i sistemit për zhvillimin e aftësive personale, përmes klubeve të punës, si një pilot forme; zhvillim i
trajnime të dedikuara për target grupet (120 individë); ofrimi i programit praktik për trajnim (45 individë) dhe
sigurimi i punësimit të përkohshëm (36 individë):

o Themelim i 3 klubeve të punës,
o Implementim i projektit,
o Mundësim i mësimit në sektorin e biznesit,
o Ofrim i punësimit të përkohshëm në klubet e punës.

Themelim i grupit mbështetës për fuqinë punëtore (GMFP) dhe zhvillim i strategjisë nacionale dhe plan veprim:
o Themelim i grupit rajonal mbështetës për fuqinë punëtore ,
o Analiza e shërbimit rajonal të kujdesit social, politikat nacionale dhe lokale dhe stimulimet relevante për

nevojat e punësimit të target grupit,
o Zhvillimi i strategjisë dhe planit të veprimit rajonal, për përfshirjen sociale dhe në tregun e punës të të rinjve

nga mjediset rurale.

Rritja e vetëdijes midis target grupit dhe aktorëve të tjerë të aktiviteteve të Veprimit; dhe ndërgjegjësimi i publikut
për nevojën për përfshirjen sociale të të rinjve nëpërmjet punësimit:

o Tre Panairet e Karrierës për përputhjen e vendeve të punës,
o Promovim i vazhdueshëm.

1: Sektori i biznesit, pushteti lokal dhe pjesëmarrësit potencialë, Likovë; 2: Sesion trajnimi në komunikim efektiv, Shkup.

Output Kryesore / Rezultatet:

1. Analiza e tregut të punës, Kërkesa e fuqisë punëtore në rajonin planor Veri lindor (ISBN 978 608 4731 24 5;
http://cea.org.mk/analiza na pazarot na trud pobaruvachka na rabotna sila vo severoistochniot planski
region)

2. Analiza e tregut të punës, Të rinjtë e papunësuar në rajonin planor Veri  lindor (ISBN 978 608 4731 24 5;
http://cea.org.mk/istrazhuvane na pazarot na trud mladite nevraboteni vo severoistochniot planski region)

3. Rishikimi i politikave për përfshirjen sociale të të rinjve, me fokus te të rinjtë në rajonin planor Veri  lindor (ISBN
978 608 4731 26 9; http://cea.org.mk/analiza i pregled na politikite za sotsijalno vkluchuvane na mladite)

Treguesit Kryesorë:

Target: 120 të rinj të pa punësuar kanë përfunduar trajnimin. Arritja: 140 (116, 97%).

Target: 45 të rinj të pa punësuar përfunduan stazhin tre mujor në kompanitë. Arritja: 45, (100%).

Target: 36 të rinj të papunësuar fituan përvojë mësimore dy mujor në klubet e punës . Arritja: 48, (133%).

Target: 3 Klubet e hapura dhe funksionale të punës, personeli i trajnuar për shërbim. Arritja: 3, (100%).

Themelimi i 1 GMFP. Arritja: 1, (100%).

Zhvillimi i strategjisë dhe planit të veprimit, për përfshirjen sociale dhe në tregun e punës të të rinjve nga
mjediset rurale. Arritja: 1, (100%).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

WWW.FACEBOOK.COM/SOZDAVANJEMOZNOSTI/

WWW.FFRM.ORG.MK

ORGANIZATA PARTNERE:

Federata e Farmerëve të Maqedonisë  Shkup

Gigo Mihalovski, 4 1/1, 1000 Shkup

+389 2 305 0646

www.ffrm.org.mk

QËNDRUESHMËRIA:

ORGANIZATAUDHËHEQËSE:

Qendra për analiza ekonomike (CEA)  Shkup

Planifikim i përbashkët i palëve të interesuara për përmirësimin e
punësimit rajonal.



Qëllimi Përgjithshëm:

Të ndihmojë përfshirjen e të rinjve në tregun e punës
nga rreziku i përjashtimit social nga Rajoni Veri
lindor i vendit.

Qëllimet Specifike:

Tu ofrojë të rinjve (të moshës 18 30 vjeç) që janë të
rrezikuar nga përjashtimi social, aftësi të
certifikuara profesionale.

Tu ofrojë të rinjve (të moshës 18 30 vjeç) që janë të
rrezikuar nga përjashtimi social, shkathtësi
punësimi.

Tu ndihmojë njerëzve të rinj (të moshës 18 30 vjeç)
që janë të rrezikuar nga përjashtimi social,
nëpërmjet orientimit në karrierë dhe fuqizimit
psiko social.

Tu ndihmojë njerëzve të rinj (të moshës 18 30 vjeç)
që janë të rrezikuar nga përjashtimi social,

Target Grupet / Përfituesit:

Personat e rinj në rrezik të përjashtimit social që
jetojnë në rajonin Veri lindor të vendit, duke
përfshirë personat me aftësi të kufizuara gjendja
e të cilëve ia bën ata të përshtatshëm për punë,
siç janë: ish vartës të drogës dhe alkoolit,
viktima të dhunës familjare, të rinjtë që kanë
kryer kundërvajtje, të rinj që herrët janë larguar
nga shkollimi, të rinj me nevoja të veçanta
(paaftësi të lehta fizike apo mendore) dhe të rinj
pa kujdes prindëror.

Lokacioni Veprimit:

Komuna e: Kumanovës, Kriva Pallankës, Likovës,
Kratovës, Rankovc, Staro Nagoriçan.

1: Trajnim për shkathtësitë e punësimit; 2: Këshillim psiko social; 3: Trajnimi për shkathtësitë profesionale.

PËRFSHIRJA NË TREGUN E PUNËS TË TË RINJVE TË PA
FAVORIZUAR SOCIAL NË RAJONIN VERI LINDOR

Numri I identifikimit:

Numri I kontratës:

Kohëzgjatja:

Periudha:

Fusha e politikave:

Nën fusha e politikës:

Buxheti:

Kontributi I BE së:



Rezultate & Aktivitete ë Zbatuara:

1. Tu ofrojë të rinjve (të moshës 18 30 vjeç) që janë të rrezikuar nga përjashtimi social, aftësi të
certifikuara profesionale:

o 60 pjesëmarrës të përfshirë në trajnimin profesional,
o 2 grupe në gjuhën maqedonase (17 pjesëmarrës) për instalues dhe montues në ndërtesat e

banimit,
o 3 grupe për operimin e makinave me kontrollim numerik: 2 grupe në gjuhën maqedonase (19

pjesëmarrës) dhe 1 grup në gjuhën shqipe (24 pjesëmarrës).
2. Tu ofrojë të rinjve (të moshës 18 30 vjeç) që janë të rrezikuar nga përjashtimi social, shkathtësi

punësimi:
o 60 pjesëmarrës kanë trajnim 12 ditor për shkathtësi punësimi vlerësimet dhe raportet

tregojnë aftësi të përmirësuara të punësimit. Raportet e aktivitetit, raportet e trajnimit,
raportet e frekuentimit, anketat e kënaqësisë së pjesëmarrësve, të gjitha realizuar dhe janë
në dispozicion sipas kërkesës.

3. Tu ndihmojë njerëzve të rinj (të moshës 18 30 vjeç) që janë të rrezikuar nga përjashtimi social,
nëpërmjet orientimit në karrierë dhe fuqizimit psiko social:

o 60 pjesëmarrësit kanë 8 ditë këshillim për karrierë dhe 8 ditë këshillim psiko social.
4. Tu ndihmojë njerëzve të rinj (të moshës 18 30 vjeç) që janë të rrezikuar nga përjashtimi social:

o 7 kompani nënshkruan kontratat e praktikës me projektin,
o 59 praktikues,
o 20 ditë punë praktike për pjesëmarrësit ,
o Pas përfundimit të punës praktike, 2 pjesëmarrës nënshkruan kontrata pune.

1 & 2: Trajnimi për aftësi profesionale; 3 & 4: Puna praktike.

Output t Kryesore / Rezultatet:

Ofrimi i mësimeve për aftësi profesionale.

Ofrimi i kurseve për punësim.

Ofrimi i konsultimeve për karrierë dhe konsultimeve psiko  sociale.

Organizimi dhe zbatimi i praktikës.

Treguesit Kryesorë:

1. Numri i personave të rinj (18 30 vjeç) në rrezik nga përjashtimi social të trajnuar me aftësi
profesionale.

o Targeti 60 . Arritja: 60 (100%)
2. Numri i personave të rinj (18 30) në rrezik nga përjashtimi social me aftësi të përmirësuara për

punësim
o Targeti 60. Arritja: 60 (100%)

3. Numri i personave të rinj (18 30) në rrezik nga përjashtimi social të cilët u ndihmuan të krijojnë
qëllime dhe u forcuan psiko socialisht

o Targeti 60. Arritja: 60 (100%)
4. Numri i personave të rinj (18 30) në rrezik nga përjashtimi social të cilët bënë praktikë në

kohëzgjatje prej një muaj.
Targeti 60: Arritja: 59 (98.3%).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

WWW.FACEBOOK.COM/NACEBUDJONIPROJECT/

ORGANIZATA PARTNERE

Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planor Veri Lindor 
Kumanovë

Qëndrueshmëria:

Inventari i blerë (makina CNC dhe mjete për inxhinierët
elektrikë) do të përdoren në zbatimin e udhëzimeve praktike
për studentët e rregullt. Shkolla ka marrë akreditim nga
Qendra për Arsimin e të Rriturve për të kryer trajnimin për
montues dhe instaluesit në ndërtesat e banimit dhe trajnimin
për të punuar me makinën CNC. Në të ardhmen, shkolla do të
aplikojë për zbatimin e këtij lloji të trajnimit për të rinjtë.

Nxënësit që përdorin makinat CNC filluan me prodhimin e
suvenireve.

Gjatë kontaktit me pjesëmarrësit, pas 2 muaj, morëm
informata se më shumë se 15 prej tyre gjetën punë si rezultat
i trajnimeve dhe forcimit të kapaciteteve të tyre.

ORGANIZATAUDHËHEQËSE:

SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE !NACE BUGJONI"  
KUMANOVË

Project beneficiaries taking an apprenticeship. 



Numri I identifikimit:

Numri I kontratës:

Kohëzgjatja:

Periudha:

Fusha e politikave:

Nën fusha e politikës:

Buxheti:

Kontributi I BE së:

Qëllimet Specifike:
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Qëllimi Përgjithshëm:

Për të lehtësuar përfshirjen sociale të të rinjve të
cenuar përmes krijimit të mundësive të
barabarta për të hyrë në tregun e punës.

Qëllimet Specifike:

Të mbështesin, inkurajojnë dhe rrisin pjesëmarrjen
e të rinjve në nevojë në tregun e punës duke
përmirësuar punësimin e tyre, duke ndërtuar aftësi
për t'ju bashkuar tregut të punës dhe për t'u
integruar plotësisht në shoqëri.

Target Groupet / Përfituesit:

1. Të rinjtë pa kujdesi prindërore dhe me vështirësi
arsimore dhe sociale.

2. Përfituesit të ndihmës sociale të rinj të
papunësuar të moshës 18 29 vjeç.

3. Institucionet.

Lokacioni Veprimit:

Shkup, Prilep, Manastir dhe Shtip.

Mentorim Zhvillimi i Planit të Punësimit për të rinjtë që marrin ndihmë sociale, Shkup.

NGRITJA E PËRFSHIRJES SOCIALE NËPËRMJET ZHVILLIMIT TË
PUNËSIMIT "DERA E HAPUR PËR RININË NGA RINIA"

Numri identifikues i thirrjes:
EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Numri i kontratës .: 12 9148/1

Kohëzgjatja: 22 muaj

Periudha: 14.12.2015  14.10.2017

Fusha e politikave: Përfshirja Sociale

Nën fusha e politikave: Nxitja e përfshirjes sociale
të personave të pafavorizuar në tregun e punës

Buxheti: 157,923.88 EUR

Kontributi i BE së: 150,011.89 EUR



Rezultatet he Aktivitetet Zbatuara:

Janë formuar multiplikatorët e stafit civil dhe profesional nga sektori publik për këshillim karriere për të
rinjtë në rrezik nga përjashtimi social:

o Zhvillimi dhe promovimi i analizës së nevojave të studimit për të rinjtë që përfitojnë ndihmë
sociale,

o Zhvillimi i Kartave Sociale të të rinjve që jetojnë në institucione,
o Metodologjia e adaptimit për këshillim karriere dhe udhëzim të hershëm të karrierës,
o Organizimi i punëtorive për Trajnim të Trajnerëve.

Janë themeluar dhe pajisur për Qendrat Informative të të Rinjve në nivel lokal:

o Identifikimi i vendngjarjeve dhe plani i renovimit,
o Pajimi dhe promovimi i qendrave "Dera e hapur".

Rritja e punësimit dhe kushtet për integrimin e tregut të punës për 137 të rinj:

o Zhvillimi i planit për ofrimin e trajnimeve,
o Trajnime për të rinjtë pa kujdes prindëror, vështirësi arsimore dhe përfitues të ndihmave sociale,
o Përkrahja e punës praktike.

1: TiT mbi këshillimin e karrierës; 2: Ngjarje për certifikata për të rinjtë, Manastir; 3: Promovimi i Analizës së Nevojave Studimore,
Shkup.

Outputet Kryesore / Rezultatet:

Metodologjia për këshillim karriere dhe udhëzimi i hershëm për karrierë.

Metodologjia KompetenzenBilanz (Bilanci i kompetencave).

60 Karta Sociale për të rinjtë pa kujdes prindëror dhe vështirësi arsimore.

Analiza të Nevojave të Studimit: Përfshirja sociale e grupeve të cenuara përmes krijimit të mundësive të
barabarta për qasje në tregun e punës (ISBN: 978 608 66094 0 5).

Edicioni multimedial DVD për rezultatet e projektit.

Kryesor:

1. 20 anëtarë të OSHC ve dhe institucioneve janë përzgjedhur sipas kritereve të specifikuara dhe janë trajnuar
për ofrimin e shërbimeve të këshillimit për karrierë.

o Arritjet: 20 (100%)

2. 4 YIC Dera e hapur për ndërtimin e kapaciteteve të të rinjve në rrezik, janë themeluar dhe pajisur në kuadër
të Universiteteve të Punëtorëve.

o Arritjet: 4 (100%)

3. 98 të rinj përfitues të ndihmës sociale dhe 28 të rinj që jetojnë në institucione trajnohen në udhëzim dhe
këshillim të hershëm të karrierës nga trajnerët e trajnuar përmes punëtorive të përshtatura katër javore.

o Arritjet: 137 në total (108,7 %).

4. 20 të rinj pjesëmarrës në punëtoritë që treguan rezultatet më të mira janë shpërblyer me praktikë 2 javore
në punëdhënësin e njohur bazuar në marrëveshje specifike.

o Arritjet: 17 (85%) (2 prej tyre u është ofruar punë dhe janë punësuan pas praktikës).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

ORGANIZATAT PARTNERE:

Shoqata e veprimit social, edukimit dhe parandalimit, EASP
 Shkup

K.A.B.A. Slovensko, Slovakia  Martin, Slovakia

Qëndrueshmëria:

1. Zhvillimi dhe promovimi i analizës së nevojave të studimit për
përfituesit e ndihmës sociale (që shërben si mjet i burimeve për
institucionet).

2. Pajisja e qendrave të karrierës "Dera e hapur" (që shërben si
objekt trajnimi / takimi i përdorur nga OJQ të dhe
institucionet).

3. Shpërndarja e metodologjisë së këshillimit për karrierë në
Qendrat për Punë Sociale (që shërben si mjet për adresimin e të
rinjve të margjinalizuar për udhëzime në karrierë)

ORGANIZATATUDHËHEQËSE:

KOALICIONI IORGANIZATAVE RINORE SEGA PRILEP

Trajnim për këshillim në karrierë.
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Qëllimi Përgjithshëm:

Të nxisë përfshirjen e barabartë dhe aktive të
personave me aftësi të kufizuara në tregun e hapur
të punës.

Qëllimet Specifike:

Të drejtojë dhe promovojë një model të punësimit
të qëndrueshëm të personave me aftësi të
kufizuara, bazuar në aftësitë e tyre, për të
kontribuar si qytetarë të barabartë dhe aktivë.

Target Grupet / Përfituesit:

Personat me aftësi të kufizuara, sektori i biznesit,
institucionet publike, organizatat qytetare, ekspertët
dhe profesionistët, si dhe publiku i gjerë.

LOKACIONI I VEPRIMIT:

Shkup.

Me mbështetje të mirë dhe të individualizuar të gjithë mund t ia dalin!

PUNËSIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
MODEL I QËNDRUESHËM

Numri identifikues i thirrjes:
EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Numri i kontratës: 12 9128/1

Kohëzgjatja: 18 muaj

Periudha: 14.12.2015  14.06.2017

Fusha e politikës: Përfshirja Sociale

Nën fusha e politikës: Nxitja e përfshirjes sociale të
personave të pa favorizuar në tregun e punës

Buxheti: 93,400.94 EUR

Kontributi i BE së: 88,676.75 EUR



Rezultatet he Aktivitetet Zbatuara:

1. Rritja e punësimit dhe qasja në tregun e hapur të punës nga PmAK:
o Baza e të dhënave e kategorizuar e projekteve të PmAK që kërkojnë punësim,
o Përgatitja e shkathtësimit në aftësitë ('e buta')të punësimit;
o Përgatitja e një trajnimi individual të përshtatur në aftësitë specifike;
o Mentorimi i PmAK.

2. Forcimi i kapaciteteve të kompanive për të ofruar punësim pa pengesa për PmAK:
o Analiza e bazuar në hulumtime të llojeve të ndryshme të punëdhënësve,
o Punëtori për burime njerëzore personeli,
o Udhëzues praktik për kompanitë,
o Paketat për mbështetje të përshtatura për kompanitë.

3. Përmirësimi i informimit mbi nevojat, mundësitë dhe përfitimet e punësimit të PmAK:
o Krijimi i një ueb platforme,
o Organizimi i takimeve të shkëmbimeve peer to peer midis punëdhënësve të PmAK,
o Përgatitja e një videoje për tri tregime të suksesshme të projektit,
o Përgatitja e një politike të përmbledhur për nxitjen e përfshirjes së PmAK në tregun e hapur të punës.

Trajnime për zhvillimin e shkathtësive të punësimit të

Outputet Kryesore / Rezultatet:

1. U kryen trajnime njëditore për shkathtësi të buta; trajnime për shkathtësitë e buta të punësimit; PmAK morën
trajnime të përshtatura.

2. Trajnimet për profesionistët e BNj, zhvillohen paketat e shërbimit.

3. Tre shkëmbime peer to peer, video për tri tregime të suksesshme, ueb platformë, raport kërkimi dhe përmbledhje e
politikave.

4. Është publikuar dhe shpërndarë udhëzues praktik për kompanitë "Punësimi dhe menaxhimi i PmAK ve" (400 në gj.
maqedonase dhe 100 në gj. shqipe).

Kryesor:

1. Target: 120 PmAK të trajnuar në shkathtësitë themelore të punësimit.

o arritje: 104 (87%).

2. 40 PmAK të trajnuar për aftësi specifike përmes trajnimeve të përshtatura.

o arritje: 38 (95%).

3. 10 PmAK u mentoruan për aplikim për një punë të re.

o arritje: 13 (130%).

4. 10 PmAK fituan vende të reja pune.

o arritje: 4 (40%).

5. 75 profesionistë të BNJ ndjekin 3 trajnime për punësimin pa pengesa dhe menaxhimin e PmAK.

o arritje: 69 (92%).

6. Të paktën 50 pjesëmarrës marrin pjesë në 3 mbledhje shkëmbimi të kolegëve peer to peer.

o arritje: 30 PmAK and 69 profesionistë të BNj (198%).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

ORGANIZATAT PARTNERE:

!Konekt"  Shkup

Qëndrueshmëria:

1. Shërbimi mbështetës për përfshirjen në punë të PmAK
kombinon ekspertizën e dy organizatave dhe do të mbetet në
dispozicion të palëve të interesuara dhe pas përfundimit të
projektit.

2. Gjetjet nga hulumtimi, analiza dhe rekomandimi për
ndryshimin e Brifingut të Politikave do të përdoren në
avokimin e mëtejshëm për përmirësime në vend.

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:

Hapni dritaret Shkup



Qëllimi Përgjithshëm:

Të rritet aktivizimi i personave në rrezik të
përjashtimit social në tregun e punës duke
përmirësuar aftësitë, arsimin, kualifikimin dhe duke
lehtësuar integrimin e tyre të plotë në shoqëri dhe
në tregun e punës.

Qëllimet Specifike:

1. Përmirësimi i efikasitetit të punësimit dhe
shërbimeve sociale si mënyrë për të promovuar
përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme dhe
të pa favorizuara.

2. Fuqizimi i grupeve të cenueshme dhe të pa
favorizuara, t'u jepen atyre aftësitë dhe përvoja e
nevojshme për mënjanimin e pengesave për
punësim, nëpërmjet programit për trajnim para
punësimit dhe praktikë në vendin e punës ose
stazhim.

3. Nxitja e përmirësimeve në shërbim dhe zhvillimi i
partneriteteve efektive ndërmjet aktorëve
kryesorë.

Target Grupet / Përfituesit:

Persona të pa favorizuar që e gjejnë veten në
margjinat e tregut të punës, duke përfshirë:
personat me aftësi të kufizuara; ish vartës të lëndëve
narkotike dhe alkoolit; viktimat e dhunës familjare;
kundërvajtësit e rinj; të rinj që kanë braktisur
shkollën; të rinj pa prindër dhe kujdes prindëror;
persona që jetojnë në zonat e largëta dhe rurale;
prindërit e fëmijëve të rrugës; prindër të vetëm,
përfituesit e ndihmës sociale; të pastrehët; persona
të tjerë të pa favorizuar në mënyra të ngjashme.

Lokacioni Veprimit:

Shkup, Rajoni Verior (Kumanovë, Kratovë, Kriva
Pallankë), Rajoni Jugor (Dibër, Kërçovë,
Makedonski Brod, Ohër), Rajoni i Vardarit
(Kavadarc, Negotinë, Shën Nikollë, Veles), Rajoni i
Pollogut (Gostivar, Tetovë).

Takimet individuale ndërmjet mentorëve dhe personave që këshillohen.

PROMOVIMI I PËRFSHIRJES AKTIVE TË PERSONAVE TË PA
FAVORIZUAR, TË PËRJASHTUAR NGA TREGU I PUNËS

Numri identifikues:
EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Nr. i kontratës : 12 9137/1

Kohëzgjatja: 20 muaj

Periudha: 14.12.2015  14.08.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale

Nën fusha e politikave: Nxitja e përfshirjes sociale
të personave të pa favorizuar në tregun e punës

Buxheti: 163,851 EUR

Kontributi i BE së: 94,999 EUR



Rezultate & Aktivitete ë Zbatuara:

Përforcimi i aftësive të Profesionistëve të Punësimit dhe Mirëqenies Sociale:

o Program trajnimi për ngritjen e kapaciteteve,
o Paraqitja dhe pilot testim i Modelit të Mentorimit Social,
o Trajnime  Mentorët për përfshirje sociale!.

Potenciali i fuqizuar i punësimit të njerëzve në rrezik nga përjashtimi social:

o Punësimet / stazhet,
o Grupet e fokusit,
o Programi i trajnimit para punësimit.

Rrjetëzimi dhe partneriteti i ofruesve të shërbimeve:

o Seminare për aktorët kryesorë,
o Protokolli i Bashkëpunimit të Palëve të Interesit,
o Ndërgjegjësim dhe ndërhyrje në rrjet (ekspozitë arti, kënde për rrjetëzim, diskutime në panele).

Autoritetet lokale dhe aktorët kryesorë kanë përfituar pasi projekti ka ofruar rekomandime dhe ka ndihmuar në
përmirësimin e kornizave të politikave dhe të shërbimeve që ishin të nevojshme për përsëritjen e praktikave më të mira.

U rrit ndërgjegjësimi publik dhe i grupeve të interesit, duke synuar zhbërjen e paragjykimeve dhe pengesave ndaj target
grupit.

Trajnim për mentorim social.

Output Kryesore / Rezultatet:

Protokolli i Bashkëpunimit të Palëve të Interesit.

Tre seminare në Shkup për palët kyçe të interesit.

Media plan.

Material informativ (2000 fletëpalosje , 500 , 1TV spot ).

Katër kënde për rrjetëzim.

Katër përmbledhje të politikave që paraqesin rezultatet e projektit.

Katër panel diskutime.

Treguesit Kryesorë:

1. Numri i personave në nevojë që i janë nënshtruar trajnimit para punësimit dhe kanë përmirësuar aftësitë e
tyre.

arritur: 22 (110%).

3. Numri i personave në nevojë që ndërmarrin punësimet / stazhet në bizneset lokale dhe ndërmarrjet
shoqërore.

7 (34%).

4. Numri i personave profesionistë të Punësimit dhe Mirëqenies Sociale të trajnuar për mentorim social dhe
metoda të reja për të përmirësuar aktivizimin e grupeve në nevojë.

98.75%).

5. Numri i personave të arritur nëpërmjet fushatës publike dhe vetëdijesimi i tyre për problemet me të cilat
përballen grupet në nevojë.

3500 5000. : më tepër se 5000 (>100%).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

ORGANIZATA PARTNERE:

Economic Research & Policy Institute!Finance Think"  

Shkup

Qëndrueshmëria:

1. Manual për mentor social.

2. Protokolli për masa dhe shërbime.

3. Seminare për ngritjen e kapaciteteve të targetuara për
ofruesit e shërbimeve dhe rrjetëzimin, ngjarjet për ndërtimin
e partneritetit që synojnë palët e interesuara.

4. Rekomandime të politikave që do të inkurajojnë autoritetet
nacionale të miratojnë masat e duhura ligjore, teknike,
administrative dhe financiare.

ORGANIZATA UDHËHEQËSE:

Family and Childcare Centre KMOP  Athens

Seminar  Metoda për rritjen e mundësive për punësim
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Qëllimi i Përgjithshëm: 

Të pilotojë një model gjithëpërfshirës mbështetës për të 
ndihmuar nënat vetë-mbështetëse (sidomos viktimat e 
dhunës në familje) për të ndjekur dhe për të marrë 
mundësi të qëndrueshme punësimi dhe vetëpunësimi. 

Qëllimet Specifike: 

Të sigurohen nënat vetë-mbështetëse (sidomos ish
viktimat e dhunës në familje) me kompetencë,
besim dhe qasje për të hyrë në mundësi të
qëndrueshme punësimi dhe vetëpunësimi.

Të ofrojë Qendra të Punës Sociale dhe organizata
lokale të shoqërisë civile me mjete dhe burime për
të mbështetur dhe lehtësuar më tej integrimin e
përfituesve përfundimtar të projektit në punësim.

Target Groupet / Përfituesit: 

Nënat vetë-mbështetëse të papuna, veçanërisht
viktimat e dhunës në familje.

Komuniteti i biznesit lokal.

Qendrat për Punë Sociale / shoqëria civile lokale.

Lokacioni i veprimit: 

1. Shkup, Shtip dhe Manastir.

1: Programi i edukimit multi-modular; 2 & 3: Bashkëpunimi me institucionet lokale. 

Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Numri I kontratës:12-8403/1 

Kohëzgjatja: 12  muaj  

Periudha: 26.12.2016 � 26.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Inkurajimi i përfshirjes 
sociale të personave të margjinalizuar 

Buxheti: 152,284 EUR
EU Kontributi i BE-së: 142,284 EUR

PROGRAMI I (VETË) PUNËSIMIT PËR NËNAT E 
VETME 



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

Nënat vetë-mbështetëse kanë aftësi dhe besim për të qenë konkurruese në tregun e punës: 
o 77 nëna të vetme kanë filluar, 64 kanë përfunduar me sukses një program arsimor afatgjatë mbi aftësitë themelore

profesionale dhe sipërmarrëse në Shkup, Shtip dhe Manastir,

o 30 nëna të vetme marrin pjesë në trajnimin e aftësive profesionale,

o Takime javore të mbështetjes psiko-sociale të mbajtura në çdo lokalitet, të shfrytëzuara nga 60 gra në mënyrë të
rregullt,

o Shërbimet për kujdesin e fëmijëve të përdorura nga rreth 50% e përfituesve të projektit.

Nënat vetë-mbështetëse kanë informacion dhe qasje të përshtatur në shërbimet ekzistuese të mbështetjes për punësim: 
o 40 gratë e biznesit u trajnuan si mentorë për të mbështetur nënat e vetme në gjetjen e punësimit të qëndrueshëm, 

o 15 gratë biznesit u angazhuan si mentorë, duke ofruar mbështetje një në një për nënat e vetme, 

o Takime informuese mbi mbështetjen e disponueshme të qeverisë për vetëpunësim të dorëzuar në çdo lokalitet.

Komuniteti i gjerë i biznesit ka informacion dhe interes për të shfrytëzuar potencialin e punës së target grupit:
o Hulumtim që identifikon nevojat e sektorit të biznesit lokal të ndërmarra duke përfshirë 148 kompani lokale,

o Deri tani 48 kompani janë trajnuar për Përgjegjësi Sociale të Përbashkët.

Institucionet përkatëse kanë veglat dhe burimet për të mbështetur integrimin e target grupit në tregun e punës: 
o Përgatitjet në vazhdim për transferimin e njohurive drejt OShC-ve dhe institucioneve lokale. 

1: Shërbimet e kujdesit për fëmijët në dispozicion gjatë aktiviteteve të projektit; 2: Trajnimi i mentorëve. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

3 ngjarje fillestare të zbatuara në çdo lokalitet që përfshijnë lloj lloj aktorë lokalë dhe institucione.

Marrëveshjet e nënshkruara me Komunën e Qendrës dhe të Manastirit.

Programi shumë-modular i arsimit të zbatuar në 3 lokalitete.

Hulumtimi për nevojat e biznesit lokal u krye duke angazhuar 148 kompani.

Dy trajnime mbi CSR u realizuan me angazhimin e 48 kompanive.

40 gratë të biznesit të trajnuara si mentorë.

Janë mbajtur mbi 30 seanca mbështetëse psiko-sociale.

Shërbimet e kujdesit për fëmijët janë aktivizuar gjatë aktiviteteve të projektit.

 Kryesor:

90/60 nënat vetë-mbështetëse marrin pjesë / përfundojnë programin arsimor.

o 77 (85%) / 64 (107%) marrin pjesë / përfundojnë programin e arsimit.

30 përfitues marrin pjesë në arsimin profesional.

o 29 (97%) të përfituesve marrin pjesë në arsimin profesional.

50 përfitues marrin pjesë në programin e mentorimit.

o 75 (150%) të përfituesve marrin pjesë në programin e mentorimit

Minimumi 30 të përfituesve përdorin kujdesin për fëmijët.

o 27 (90%) shfrytëzojnë kujdesin për fëmijët.

Së paku 30 kompani lokale marrin pjesë në trajnimin e CSR.

o 48 (160%) kompani marrin pjesë në trajnimin e CSR.



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

"Kjo është përvoja më pozitive për mua, një 
nënë e vetme me dy fëmijë të mitur, duke 
kërkuar guximin për ta vendosur biznesin 

tim". 

(Marija-Magdalena Petkovska, Përfituesee 
Projektit)

ORGANIZATAT PARTNERE:

The Management Support Institute � Skopje

Shoqata e biznesittë grave� Shkup

Qëndrueshmëria: 

Grupi i nënave vetë-ndihmëseështë i ngritur në çdo lokalitet.

Gratë lokale të biznesit angazhohen si mentorë për të
siguruar mbështetje afatgjate dhe rrjetëzim për ta ndihmuar
vetëpunësimin e përfituesve.

150 biznese të përfshira për ta lehtësuar punësimin përfitues.

Bashkëpunimi me qendrat e punësimit / OSHC-të relevante
për t�i shfrytëzuar më tej rezultatet e projektit.

Materialet e burimeve për riprodhimin e rezultateve në
zhvillim.

"U bëra mentor në këtë program për të 
ndarë përvojën dhe njohuritë time, duke 
ditur se sa do të thotë kjo mbështetje në 

botën reale të biznesit". 

(Jasmina Antiç-Atanasovski, grua biznesi / 
mentor)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE 

Business Confederation of Macedonia � Skopje

ESARM paraqet mundësi punësimi për përfituesit e projektit 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Për ta rritur integrimin ekonomik dhe përfshirjen sociale 
të personave të pa favorizuar dhe personave në rrezik. 
Trajnimi për Punësim si një koncept inovativ për 
përfshirjen e të rinjve në tregun e punës dhe grupeve të 
pafavorizuara / vulnerabile. Projekti do të miratojë 
trajnim për qasjen drejtë punësimit, për të stimuluar 
pjesëmarrjen në tregun e punës të target grupit. Kjo është 
një qasje e bazuar në përfshirjen sociale dhe ekonomike 
të kategorive të cenuara, arsimit dhe aftësimit 
profesional (EAP) dhe gjenerimit të punësimit. Parasheh 
një sërë aktivitetesh për ngritjen e kapaciteteve, 
kulturore, shoqëruese dhe ndërgjegjësuese përmes të 
cilave mund të mbështesë përfshirjen sociale të të rinjve 
të pafavorizuar. 

Qëllimet Specifike: 

Të përmirësojë pjesëmarrjen në tregun e punës të
viktimave të dhunës në familje dhe të rinjve të pa
favorizuar.
Mbështetje në zhvillimin e kompetencave dhe
aftësive sociale të njerëzve të pafavorizuar.
Problemet kryesore lidhen me situatën e
përjashtimit social të përfituesve që kanë një nga
rrënjët e tyre në papunësinë e përhapur. Për më
tepër, për grupet vulnerabël, ALKA, CIES dhe TV
perceptojnë përfshirjen e tregut të punës dhe
pjesëmarrjen aktive jo vetëm si rezultat i
veprimtarive të izoluara, por si një proces apo rrugë
shumëdimensionale. Në fakt, për një tranzicion të
suksesshëm nga shkolla në punë, pjesëmarrja në
tregun e punës dhe përfshirja sociale, përvetësimi i
aftësive profesionale është një proces i
domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm.

Target Groupet / Përfituesit: 

1. Viktimat e papunë të dhunës në familje, të rinjtë që
kanë braktisur shkollën në fillim dhe të rinjtë pa
prindër dhe kujdes prindëror të cilët kanë lënë
shtëpitë e strehimit, jetimoret dhe trajnerët.

2. Familjet e viktimave të dhunës në familje -
Komunitetet lokale ku jetojnë të rinj të pafavorizuar -
Kompanitë me përgjegjësi shoqërore.

Lokacioni i veprimit: 

Shkup. 

Takimi i Grupit për aftësitë jetësore dhe  ndërtimin e kapaciteteve për hyrje në botën e punës. 

TRAJNIM PËR PUNËSIM 
Numri identifikues ithirrjes:EuropeAid/136315/ID/ACT/MK 

Numri I kontratës: 12-8405/1  

Kohëzgjatja:12 muaj  

Periudha:26.12.2016 � 27.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Inkurajimi i përfshirjes sociale 

të personave të margjinalizuar 

Buxheti: 176,974 EUR  

Kontributi i BE-së: 168,125 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Themelimi iTrajnimeve për Shërbimin e Punësimit në Shkup:

o Takim koordinues në mes aplikantit dhe bashkë-aplikantëve - për ta përcaktuar ekipin për koordinimin e
projektit,

o Përzgjedhja e trajnerëve dhe formimi i grupeve përfituese,

o Trajnimi i trajnerëve të përzgjedhur dhe takime të shkëmbimit të përvojave mes kolegëve dhe seminareve me
trajnerë. Trajnimi i trajnerëve maqedonas u lehtësua dhe u zbatua nga dy trajnerë të certifikuar të �Tjetër
Vizionit� të cilët kanë përvojë të gjatë në aplikimin e stërvitjes për metodologjinë e punësimit.

2. Përmirësimi i aftësive sociale të 90 të rinjve të papunë dhe viktimave të dhunës në familje:

o Faza 1 e ciklit të stërvitjes: aftësitë jetësore - të mësuarit gjatë gjithë jetës. Llojet e kurseve zgjidhen sipas planit
individual të përfituesit. Kurset e AAP përgjithësisht zgjasin nga 3 deri në 6 muaj, në varësi të kurseve në
dispozicion,

o Monitorimi i zbatimit të fazës 1 të ciklit të stërvitjes.

3. Punësimi i rritur ose mundësitë për vetëpunësim për 90 persona të pafavorizuar:

o Faza 2 e ciklit të stërvitjes: praktikë dhe punësim,

o Trajnimi në vendin e punës, AAP, vetëpunësimi,

o Monitorimi dhe mbështetja e progresit të përfituesve pas ciklit të stërvitjes.

Testimi për orientim profesional në AP  me qëllim të përcaktimit të predispozitave profesionale 
të përfituesve 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

1. Memorandumi i Mirëkuptimit nënshkruar me MLSP dhe AP; sigurohet përkrahja e projektit nga institucionet nacionale. 

2. 10 trajnerë të zgjedhur dhe të trajnuar me metodologjinë "Trajnimi për Punësim".

3. 94 përfitues të përzgjedhur për pjesëmarrje në ciklin e trajnimeveC4E.94 plane individuale për vetë-zhvillim të përpiluara.

4. 6aktivitete të komunitetit të zbatuara nga përfituesit. 

5. 30 përfitues përfundojnë me sukses praktikën e trajnimit në punë / praktikë. 39 që ndjekin kurset e AAP

6. U përpilua,  Publikimi "Trajnimi për punësim". 

 kryesor:

1. Është themeluar programi i trajnimit modular të aftësive sociale.

o Targeti: 1. Arritja: 1 (100%) �Trajnimi për Punësim� shërbim i realizuar në Shkup. 

2. Numri i trajnerëve të trajnuar nga trajnerë me përvojë. 

o Targeti: 10. Arritja: 10 (100%) trajnerë të trajnuar nga trajnues për C4E metodologji.

3. Numri i përfituesve të trajnuar për punësim.

o Targeti: 90.  Arritja: 94 (104%) persona të papunë, të pambrojtur dhe të pa favorizuar përmirësuan aftësitë e tyre
sociale. 

4. Numri i përfituesve të përfshirë në trajnimin / praktikën në vendin e punës. 

o Targeti: 30. Arritja: 30 (100%) përfitues të trajnuar në punë si praktikantë. 

5. Numri i përfituesve që marrin diplomën / certifikatën për AAP.

o Targeti: 30. Arritja: në vazhdim.

6. Numri i aktiviteteve të komunitetit të zhvilluara nga përfituesit 

o Targeti: 6. Arritja: 6 (100%).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

Jam prind i vetëm i dy fëmijëve të mitur, të moshës pesë 
dhe shtatë vjeç. Vendimi më i vështirë në jetën time ishte  

të heq dorë nga kujdesi për fëmijët dhe për shkak të 
situatës së vështirë ekonomike t'i vendos ata në 

organizatën SOS Fshati i Fëmijëve. Ky projekt më ndihmoi 
të kthej kujdestarinë e fëmijëve  dhe fëmijët u përfshinë 
në sistemin arsimor, duke ndjekur klasa të rregullta në 

shkollë. Unë dhe fëmijët morëm mbështetjen e plotë nga 
�Alka�, përmes donacioneve dhe fondeve të nevojshme 

për një jetë normale. 

ORGANIZATAT PARTNERE:

Tjeter Vision Organisation � Tirana 

 

QIEZhQendrapërInformimdheEdukimpërZhvillim�Romë 

 
 

 

Qëndrueshmëria: 

Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me MLSP dhe
ESA.

10 trajnerë lokalë të trajnuar në metodologjinë e Trajnim
për Punësim.

Përfshirja e autoriteteve lokale dhe OJQ-ve lokale në
projekt.

Sigurohen masat e vizibilitetit për promovimin e
projektit dhe sigurimin e metodologjisë.

Zhvillohen plane zhvillimore individuale për çdo përfitues

Shpërndarja e aktiviteteve dhe rezultateve të projektit.

Krijimi i bashkëpunimit me institucionet publike
përgjegjëse në trajtimin e të rinjve të pa favorizuar.

10 përfitues të projektit të punësuar gjatë
zbatimit të projektit si rezultat i aktivitetit të praktikës.

Zbatimi i planeve të krijuara nga partnerët për të
vazhduar punën në terren.

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

QendrapërZhvillimtëQëndrueshëm�Alka��Shkup

 

Participants in a group meeting at SOS Children Village. 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Për të rritur integrimin e PmAK si persona në rrezik 
të përjashtimit social nga tregu i punës duke i 
përmirësuar aftësitë, arsimin dhe kualifikimet e tyre, 
si dhe zhvillimin e shërbimeve me bazë komunitare, 
duke lehtësuar integrimin e tyre të plotë në tregun e 
hapur të punës. 

Qëllimet Specifike: 

1. Të zhvillojë dhe implementojë shërbime
specifike të punësimit dhe qasje inovative të
përshtatura për nevojat e personave me aftësi
të kufizuara.

2. Të formojë rrugë koherente dhe të
qëndrueshme drejt punësimit të PmAK.

3. Të përkrahet dhe të promovohet përfshirja e
PmAK në tregun e hapur të punës dhe
pjesëmarrja e tyre e plotë në shoqëri.

Target Groupet / Përfituesit: 

Target grupet janë personat me aftësi të kufizuara 
dhe bizneset e hapura në tregune punës, ndërsa 
përfituesit përfundimtarë janë vetë personat. 

Lokacioni i veprimit: 

Shkupi dhe qytetete tjera të mëdha në vend. 

Punëtoritë: Vetë-Përfaqësimi në Proceset e IntervistimitTrajnime të avancuara për kompanitë. 

me punëdhënësitpotencial. 

QENDRA PËR PUNËSIM TË PERSONAVE ME 
AFTËSI TË KUFIZUARA 

Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/136351/ID/ACT/MK 

Numri I kontratës: 12-8406/1 

Kohëzgjatja: 12  muaj 

Periudha: 29.12.2016 � 28.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Inkurajimi i përfshirjes sociale të 

personave të margjinalizuar 

Buxheti:  181,180.50 EUR 

EU Kontributi i BE-së: 172,121.48 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Është krijuar shërbim inovativ i punësimit për PmAK: 

o Qendra e Punësimit për Persona me Aftësi të Kufizuara me shërbime të themeluara. 

2. Potenciale të rritura të punësimit të PmAK: 

o Janë zbatuar kurse dhe trajnime për PmAK për punësim të mëtejshëm. 

3. Janë promovuar rrugët individuale dhe koherente drejt punësimit:

o Janë zbatuar nëntë praktika në Qendër dhe në kompanitë partnere. 

4. Janë zbatuar aktivitete inovative të përshtatura për qëllim të zhvillimit të aftësive, njohurive, punësimit dhe vetëvlerësimit të PmAK-ve: 

o Janë zbatuar trajnime dhe punëtori për nevojat individuale në tejkalimin e pengesave të punësimit.

5. Kapacitetet e biznesit të ndërtuar për përfshirjen e PmAK-ve dhe forcimin e përgjegjësisë sociale / korporative: 

o Janë zbatuar trajnime dhe punëtori për bizneset në mënyrë që të lehtësojnë proceset e punësimit të PmAK.

o Shërbimet mbështetëse në avancimin e punësimeve ekzistuese të zbatuara tërësisht.

6. Ndërgjegjësimi dhe vizibiliteti i rritur për personat me aftësi të kufizuara dhe punësimi:

o Është prodhuar një sërë materiale për  vizibilitet dhe ndërgjegjësim.

1: Jobcoach training & development of know-how materials;2: Photoshoot for make-up course; 3: IT course. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

Është krijuar Qendra për punësim për personat me aftësi tëkufizuaar si një entitet joformal.

Janë zbatuar kurse në gjuhën angleze dhe për kompjuter. 

Janë zbatuar trajnime dhe punëtori të përshtatura për PmAK; si dhe për bizneset.

Është themeluar shërbim për mbështetje për bizneset që lehtësojnë përfshirjen e PmAK-ve në mjediset e punës.

Është krijuar një grup ekspertësh për të vazhduar punësimin e PmAK-ve. 

Publikime: Analizë Krahasuese mbi Masat për Mbështetjen e Integrimit të PmAK në Punësim;  Harta e Punës për Paaftësinë e Biznesit; 
Udhëzimet për Sektorin e Biznesit; Akomodimi i arsyeshëm i Udhëzimeve të Punës. 

Janë prodhuar materiale të ndryshme të vizibilitetit për projektin dhe donatorin, si dhe është zbatuar një qasje koherente e mediave për
ndërgjegjësim. 

 Kryesor:

Janë shtyrë përpara kapacitetet e bizneseve të tregut të punës. 

o Targeti: janë zbatuar 8 trajnime.Arritja e deritanishme: 6 (75%).

o Targeti: 150 përfaqësues të trajnuesve të trajnuar. Arritja e
deritanishme:173 (115%). 

Vizibiliteti dhe materialet për ngritjen e vetëdijes. 

o Targeti:2000 fletëpalosje, 2 banderola, ueb faqja e DEC, 150 
bexhe, 1500 dosje. Arritja:100%. 

Shtrirja e medias. 

o Targeti: 4 ngjarje televizive të transmetuara. Arritja deri më tani: 
2 (50%). 

o Targeti: 10 artikuj në media me shkrim. Arritja deri më tani: 2 
(20%). 

o Targeti: 1 film dokumentari transmetuar. Arritja deri më tani: 0 
(0%). 

hërbimet Strukturore të DEC. 

o Targeti: 7 DEC programe të zhvilluara. Arritja 7 (100%). 

o Targeti:broshura të prodhuara. Arritja deri më tani: 6 (85%). 

igurimi i njohurive të qëndrueshme. 

o Targeti: 10 trajnerë të trajnuar. Arritja: 10 (100%). 

o Targeti: 1 grup ekspertësh. Arritja: 1 (100%). 

o Targeti: 4 botime të prodhuara. Arritja deri më tani: 2 (50%). 

Zhvillimi i punësimit të përgjithshëm të PmAK-ve. 

o Targeti:3 kurse të zbatuara, 

o Targeti:75 PmAK kanë fituar njohuri dhe aftësi të përgjithshme.
Arritja: 65 (87%). 

o Targeti: 10 trajnime të zbatuara. Arritja deri më tani: 5 (50%).

o Targeti: 120 PmAK fituan njohuri specifike. Arritja deri tani: 86 
(72%). 

o Targeti: 9 praktikat e PmAK. Arritja: 9 (100%). 

Janë shtyrë përpara kapacitetet e bizneseve të tregut të punës.

o Targeti: 8 trajnime. Arritja deri më tani: 6 (75%).

o Targeti: 150 përfaqësues të bizneseve të trajnuar. Arritja deri 
tani: 173 (115%). 



ORGANIZATAT PARTNERE:

Lëvizja Polio Plus kundëraftësisësëkufizuar�Shkup

DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

Qëndrueshmëria: 

1. Programet e biznesit dhe kurset e zbatuara nëpërmjet këtij projekti
do të sigurohen përtej zbatimit të projektitnë bazë të pagesës sipas
shërbimit.

2. Zhvillohen kurrikulat e bazuara në kërkesa dhe të bazuara në
kompetenca.

3. Krijimi i  lidhjes operative midis punëdhënësve dhe instituteve.

4. Prezantimi i aftësive të fuqisë punëtore dhe trajnimet e
ndërmarrjeve.

5. Prezantimi i metodave mësimore.

6. Futja e mekanizmave të sigurimit të cilësisë.

7. Praktikat profesionale janë garantuar të jenë të qëndrueshme ndaj
mjedisit dhe rreziqet nga fatkeqësitë janë të zbutura.

8. Adresohen barrierat mjedisore që kufizojnë lëvizshmërinë e PmAK
dhe promovohetDizajni Universal në kompanitë.

.

"Përjashtimi i PmAK-ve nga punësimi i 
zakonshëm mund të tejkalohet përmes një 

qasjeje të përbashkët të gjithanshme, 
krijimin / ruajtjen e urave për mbështetjen e 

saj. DEC është prototipi i urës që duhet të 
mbështetet më tej. " 

(Tomislav Ortakovski, Koordinator i 
Programit në �Polio Plus� - Lëvizja kundër 

Aftësisë së Kufizuar, Asistent i Projektit në 
Projektin e Qendrës për Punësim të 
Personave me Aftësi të Kufizuara)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE: 

Oda Ekonomike e Maqedonisë� Shkup 

Aktivitetet e përbashkëta të trajnimit themelor dhe vetëpërfaqësimi 
në proceset e intervistimit me punëdhënësin potencial. 



Qëllimet 

Të kontribuojë në integrimin e grupeve të pa favorizuara 
në tregun e punës, në këtë rast gratë e papunësuara në 
kohë afatgjate mbi moshën 40 vjeçe. Në lidhje me këtë 
drejtim, veprimi do t� rrisë në mënyrë specifike 
kapacitetet e sektorit të OSHC-ve në vend në ofrimin e 
shërbimeve dhe mbështetjen individuale të grupeve të 
cenueshme të përjashtuara shpesh nga tregu i punës. 

Qëllimet Specifike: 

1. Përmirësimi i kapaciteteve koordinuese të Kryqit të
Kuq të RM-së përmes zhvillimit dhe certifikimit të
një kurrikule trajnimi për ndihmësit shtëpiak.

2. Zhvillimi i njohurive profesionale dhe shkathtësive
të grave të papunësuara për kohë afatgjate në
fushën e shërbimeve të ndihmës në shtëpi dhe
mbështetjes psiko-sociale.

3. Përmirësimin e aftësive dhe përvojat praktike në
ofrimin e shërbimeve të ndihmës në shtëpi.

Target Grupet / Përfituesit: 

1. 40 gra të papuna prej kohe afatgjate mbi moshën 40

vjeçe (dhe familjet e tyre).

2. 80 të moshuar të dobët dhe të brishtë në Shkup.

Lokacioni i Veprimit: 

Shkup. 

1: Takimi fillestar me palët e interesuara; 2 & 3: Trajnimi praktik dhe teorik për ndihmësit shtëpiak. 

Numri identifikues I thirrjes:EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Numri ikontratës:12-8408/1 prej 26.12.2016

Kohëzgjatja:12 muaj  

Periudha:26.12.2016 � 26.12.2017

Fusha e politikës: Përfshirja sociale 

Nën-fusha e politikës:Inkurajimi i përfshirjes 

sociale të personave të margjinalizuar 

Buxheti:152.974,80 EUR  

Kontributet e BE-së:142.974,80 EUR

KRIJIMI I MUNDËSIVE 
PËR PUNËSIM TË RI TË GRAVE (CONEW) 



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Përmirësimi i kapaciteteve koordinuese të Kryqit të Kuq të RM-së përmes zhvillimit dhe certifikimit të kurrikulës së
trajnimit për ndihmësit shtëpiak:

o Takimi fillestar me palët e interesuara relevante, Takimet dypalëshe me palët e interesuara relevante për
përgatitjen e kurrikulës së trajnimit, Tre takime pune për zhvillimin e kurrikulës së trajnimit,

o Zhvillimi i manualit për trajnim për ndihmësit shtëpiak,

o Takime me palët e interesuara përkatëse të kurrikulës së trajnimit të zhvilluar.

2. Zhvillimi i njohurive profesionale dhe shkathtësive të grave të papunësuara afatgjata në terren për të ofruar shërbime
ndihmëse në shtëpi:

o Përzgjedhja e grave të papunësuara për kohë afatgjate në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit,

o Zbatimi i trajnimit teorik dhe praktik për ndihmësit shtëpiak,

o Mbështetja individuale psiko-sociale,

o Përzgjedhja e klientëve pilot.

3. Përmirësimi i aftësive dhe përvojës praktike në ofrimin e shërbimeve të ndihmës në shtëpi përmes testimit të shërbimeve
pilote dhe programeve të mbështetjes individuale:

o Përzgjedhja e klientëve pilot,
o Implementimi i shërbimeve pilot nga ndihmësit e trajnuar shtëpiak,
o Takimet për mbështetje dhe shkëmbim të ndihmës shtëpiake nga kolegët,
o Zbatimi i punëtorisë mbi mundësitë e vetëpunësimit për ndihmësit shtëpiak,
o Zbatimi iekspertizës mbi cilësinë e shërbimeve duke përfshirë një sesion reagimi për ndihmësit shtëpiak.

1: Klasë për trajnim praktik; 2: Artikulli i gazetës për projektin; 3: Trajnim praktik; 4: Mbështetja e stërvitjes psiko-sociale. 

 Outputet Kryesore / Rezultatet: 

Doracak për ndihmësit shtëpiak. 

 Kryesor:

1. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë është organizatë e zyrtarizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për
ofrimin e trajnimeve për programin e Ndihmësve shtëpiak.

2. 39 gra të papunësuara prej kohe afatgjateprej 40 vjet nga Shkupi kanë rritur aftësitë dhe kapacitetet e tyre në
ofrimin e shërbimeve të ndihmës në shtëpi për një konkurrencë më të mirë në tregun e punës.

: 40 gra të papuna me kohë afatgjate. Arritja deri më tani: 39 (97.5%).

3. 39 gra të papunësuara prej kohe afatgjate nga të gjitha komunat në Shkup janë duke ndjekur 4 muaj trajnim
praktik dhe teorik për ndihmësit shtëpiak.

 40 gra të papuna me kohë afatgjate. Arritja deri më tani: 39 (97.5%).4. 39 gra

të papunësuara prej kohe afatgjate marrin ndihmë individuale psiko-sociale.o Synimi: 40 gra të papuna me kohë 
afatgjate. Arritja deri më tani: 39 (97.5%).

5. Shërbimet pilote 2 mujore ofrohen për përzgjedhjen e 80 personave të moshuar, të ndjeshëm dhe të brishtë të
moshuar nga ndihmësit e trajnuar në shtëpi.

 80 vulnerabil dhe të brishtë. Arritja deri më tani: 80 (100%).



DETAJET E KONTAKTITTËPROJEKTIT:

"Që kur kam ndihmës shtëpiak pranë meje, 
ndihem më e qetë dhe më e sigurt se më 

parë. Mendja ime është e qentë sepse e di që 
dikush po mendon për mua dhe do të më 

vizitojë gjatë ditës. E di që nuk jam vetëm. " 

(Vosha Vezira, mosha 78, përfituesee 
projektit)

ORGANISATAT PARTNERE:

Shoqata �Humanost� � Shkup

Kryqi i kuq Austriak� Vienna

Qëndrueshmëria: 

1. Projekti do t�i përmirësojë mundësitë për punësim të grave të
papunësuara prej kohe afatgjate, të cilat do të kontribuojnë për
përmirësimin e stabilitetit të tyre ekonomik. Pas përfundimit të
projektit dhe marrjes së certifikatave për trajnimet e përfunduara,
përfituesit do të kenë mundësi të jenë më konkurrues në tregun e
punës.

2. Verifikimi i kurrikulës së trajnimit për ndihmësit shtëpiak do të jetë
me rëndësi vendimtare për zhvillimin e formave joinstitucionale
për mbrojtjen sociale të të moshuarve dhe kjo do të krijojë mundësi
të reja për rritjen e interesit të partnerëve të rinj në vend dhe
jashtë vendit ofrimin e mbështetjes për programe të tilla.

3. MacRC do të avokojë që edhe autoritetet publike të marrin
përsipër rolin e tyre në financimin e shërbimeve të bazuara në
shtëpi për të moshuarit, veçanërisht për ata më të prekshëm. Kjo
mund të çojë në përmirësimin e legjislacionit kombëtar në
Maqedoni kur bëhet fjalë për shërbimet sociale për të moshuarit
në afat të gjatë.

"Trajnimi për ndihmësit shtëpiak është  
lidhja kyçe për ofrimin e shërbimeve cilësore 
sociale për të moshuarit që kanë nevojë për 
mbështetje në shtëpi. Ajo forcon kapacitetet 

e ndihmësve shtëpiak dhe krijon besim të 
madh mes përdoruesve të shërbimit ". 

(Daniela Stanojkovska, Magjistër i Politikës 
Sociale, Instituti për Aktivitete Shoqërore)

ORGANIZATAT LIDERE:

Kryqi i Kuq i Maqdonisë

Takimi nismëtar me 25 përfaqësues nga institucionet relevante, 
shoqëria civile dhe media në lidhje me qëllimet dhe aktivitetet e 

projektit që do të implementohet përmes Kryqit të Kuq të qytetit të 
Shkupit në partneritet me Shoqatën 'Humanost' dhe Kryqin e Kuq 

Austriak. 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Të kontribuojë në qasjen e PmAK,për të drejtën e tyre 
njerëzore, të punojnë.  

Qëllimet Specifike: 

Promovimi i përfshirjes së PmAK në rrugët e punësimit 
dhe vetëpunësimit në vend, përmes pilot veprimeve. 

Target Grupet / Përfituesit: 

1. PmAK dhe përfaqësuesit e tyre, OPAK.

2. Kompanitë private.

3. Autoritetet kombëtare dhe lokale.

Lokacioni  Veprimit:

Qytetit i Shkupit dhe Komunat në Shkup. 

1: Përfaqësuesit e target grupit  dhe përfituesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt  që ndjekin Aktivitetin Nr.1.1.4; 

2: Përfaqësuesit e target grupit  dhe përfituesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt që ndjekin Aktivitetin Nr.1.1.5. 

VEPRIMET PILOT DREJT QASJESPËR TË 
DREJTËN E PUNËS TË PERSONAVE ME AFTËSI 

TË KUFIZUARA 
Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/ 136315/ID/ACT/MK 

Numri I kontratës:  12-8410/1  

Kohëzgjatja: 12   

Periudha: 27.12.2016 � 31.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Inkurajimi i përfshirjes sociale të 

personave të margjinalizuar 

Buxheti: 191,571.73 EUR  

Kontributi i BE-së: 180,077.43 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. 1. Zyrtarët e autoriteteve lokale përgjegjëse për punësim dhe politikë sociale, OSHC dhe sektori privat janë të informuar,
të vetëdijshëm dhe në gjendje të zbatojnë të drejtën e njohur për punën e PmAK sipas kuadrit ligjor në vijim:

o Punëtori analizimin e ligjit dhe rregulloret në vazhdim, që përfshin palët e interesuara dhe përfaqësuesit e
PmAK,

o Fushata e personalizuar për avokim / sensibilizim për të drejtën për punë të PmAK,

o Prodhimi dhe shpërndarja e materialeve të fushatës.

PmAK-të kanë zhvilluar profesionalizmin e nevojshëm dhe janë të integruar në tregun e punës.

Janë promovuar dhe zhvilluar mundësi të reja pune:

o Krijimi i një ekipi shumëdisiplinor të ekspertëve për përgatitjen e IPP-ve,
o Identifikimi dhe përzgjedhja e grupit të përfituesve PmAK- që do të integrohen në tregun e punës,
o Zbatimi i IPP-ve përmes ngritjes së kapaciteteve,
o Kombinimi i shërbimeve për t�i ndihmuar PmAK-të që të hyjnë në tregun e punës dhe për të ndjekur atë,
o Konferenca përfundimtare.

1: Përfaqësuesit e target grupit dhe përfituesit e drejtpërdrejtë që ndjekin Aktivitetin Nr. 2.2; 

2: Përfaqësuesit e target grupit dhe përfituesit e drejtpërdrejtë që ndjekin Aktivitetin Nr. 2.3. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

1. Dhënia e dokumenteve dhe raporteve të bazuara në mesazhet tematike të përbashkëta dhe të analizuara me të
gjitha palët e interesuara në bazë të perspektivave të tyre të ndryshme, të cilat janë thelbi i fushatës së
personalizuar të avokimit / sensibilizimit për të drejtën e punës për Njerëzit me Aftësi të Kufizuara.

2. Fushata e personalizuar për avokim / sensibilizim mbi të drejtën për punë të PmAK-ve dhe materialet e fushatës
janë prodhuar dhe shpërndarë.

3. Është krijuar ekipi shumë-disiplinor i ekspertëve për përgatitjen e IPP-ve.

4. Janë  identifikuar dhe të përzgjedhur përfituesit e grupit të PmAK-ve që do të integrohen në tregun e punës.

5. Implementimi i IPP-ve përmes ngritjes së kapaciteteve.

6. Kombinimi i shërbimeve që ndihmojnë PmAK-të për të hyrë në tregun e punës dhe ndjekjen e tij.

7. Konferenca përfundimtare.

 kryesor:

Inst

Ekspertë që mund të trajnojnë përfshirjen e P



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

"Ekziston nevoja e dukshme për sensibilizimin 
e të gjitha autoriteteve dhe aktorëve të 

përfshirë në lidhje me të drejtën për 
punësimin e PmAK-ve. E kam kuptuar 

nevojën për avancimin e mëtejshëm të nivelit 
tim të arsimit ". 

(Darko Stojanovski, pjesëmarrës në punëtori)

ORGANIZATAT PARTNERE:

LëvizjakundërPaaftësisë 'Polio Plus'�Shkup 

Qëndrueshmëria: 

1. Partnerët kanë ofruar mbështetje teknike në aspektin e biznesit
dhe planit financiar për PmAK.

2. Bashkëpunimi me institucionet kombëtare dhe kompanitë private
siguron mobilizimin e burimeve financiare.

3. Është krijuar një protokoll i ri, i harmonizuar për përfshirjen e
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, një model i
politikave të reja që nga niveli lokal mund ta arrijnë atë kombëtar

-

4. Qëndrueshmëria institucionale sigurohet nga pjesëmarrja, duke
ndarë me transparencë të gjithë informacionin, përfshirjen e grupit
më të cenuar dhe palëte interesuara.

5. Është kontribuuar në promovimin e nismave për të zhvilluar dhe
konsoliduar respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të
Personave me Aftësi të Kufizuara, duke harmonizuar legjislacionin
e brendshëm me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat
e Personave me Aftësi të Kufizuara, respektivisht asistencën sociale
dhe mbrojtjen pa diskriminim, në të gjithë territorin.

"Të gjithë aktorët dhe autoritetet duhet të 
përfshihen në procesin e përgatitjes së IPP-

ve duke pasur parasysh aspektin 
shumëdimensional të stërvitjes së PmAK-ve 
nëpërmjet rrugëve të tyre të fuqizimit drejt 

punësimit dhe përfshirjes së tyre në tregun e 
punës". 

(Veljka Juran, ekspert i TiT-it) 

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

SipërmarrësiadheShoqata e Biznesit 'Link' � Mostar 

Përfaqësuesit e target grupit dhe përfituesit e drejtpërdrejtë që 
ndjekin Aktivitetin Nr. 2.3.1. 
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T  rritet pjesëmarrja e gruas rurale nga komunitetet 
etnike në tregun e punës duke krijuar mundësi dhe 
duke mundësuar mjedisin për punësimin dhe 
vetëpunësimin e tyre.
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Qëllimi i Përgjithshëm: 

Të lehtësojë integrimin dhe përfshirjen e romëve të 
rinj që nuk janë në arsim, punësim apo trajnim në 
tregun e punës dhe të rrisin shanset e tyre për 
punësim. 

 SPECIFIKE:

1. Përmirësimi i potencialeve të punësimit të të
rinjve romë që nuk janë të arsimuar, punësim apo
trajnim.

2. Forcimi i kapaciteteve të profesionistëve që
punojnë me të rinjtë e pafavorizuar.

1. Të rinjtë romë që nuk janë në arsim, punësim apo trajnim
(NEET) në Shkup.

2. Profesionistët, stafi dhe vullnetarët që zbatojnë projektin.

3. NEET dhe familjet e tyre; Komuniteti lokal në Tophanë;
Institucionet dhe OJQ-të me mision për të përmirësuar
punësimin të NEET-it të Romëve.

Lokacioni  Veprimit:

Shkup, lagje Tophanë (e banuar kryesisht nga 
popullata e margjinalizuar rome). 

 Pjesëmarrësit e kursit të parukierëve / grimit dhe kursit të qepjes në qendrën e formimit profesional EVA. 

VITAL PËR TË ARDHMEN 

Numri identifikues I thirrjes:EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Numri i kontratës:12-8356/1

Kohëzgjatja:12 muaj  

Periudha: 24.12.2016 � 23.12.2017

Fusha e politikave:Përfshirja sociale 

Nën-fusha e politikave:Përfshirja e Romëve në 

tregun e punës  

Buxheti:208,656.00 EUR

Kontributet e BE-së:198,223.20EUR

   



Rezultatet dhe aktivitetet e zbatuara: 

1. Përgatitja e suksesshme e trajnerëve tëpunës për detyrat:

o Trajnime të trajnerëve të punës me ekspert gjerman,

o Zhvillimi i materialeve metodologjike.

2. Zbatimi i kurseve të trajnimit për shkrim-lexim, kompjuter dhe aftësi të buta:

o Kursi për shkrim-lexim - pjesëmarrësit marrin mësim për të ngritur njohuritë e tyre në gjuhën maqedonase,
o o Kursi kompjuterik - pjesëmarrësit fitojnë njohuri në aftësitë themelore kompjuterike (duke përdorur MS Office,

duke përdorur e-mail etj.) për të qenë në gjendje të shkruajnë aplikacione për punë ose të komunikojnë me
punëdhënësit,

o o Kursi i shkathtësive të buta - ndihmon pjesëmarrësit të fitojnë më shumë aftësi në komunikim dhe punë në
ekip, saktësi, besueshmëri..

3. Fuqizimi:

o Kompetencat personale (vetëbesim etj.), njohuritë personale: të drejtat civile, të drejtat e grave, sigurimi social,
etj., trajnimi i aplikimit.

4. Trajnime profesionale për pjesëmarrësit:

o Floktari, grim, manikyr, qepje dhe rrobaqepësi,,

5. Ngritja e vetëdijes për targetgrupin dhe projektin përmes internetit dhe shfaqjeve publike në TV dhe radio.

1: Trajnimi i trajnerëve të punës dhe zhvillimi i materialeve të njohurive; 2: Fotosesion për kurs kozmetike; 3: Kursi IT. 

Outputet kryesore / Rezultatet: 

1. Kontratat me anëtarët e stafit, përshkrimi i procesit, reklamimi i projektit (në stacione televizive dhe radio).

2. Trajnerë të përgatitur për punë, staf dhe vullnetarë.

3. Pjesëmarrësit për programin e përfshirjes profesionale.

4.Uebsajt, fletëpalosje dhe posterë.

5. Profilet e punës, planet individuale të edukimit, orientimi profesional.

6. Certifikata për trajnerë të punës.

7. Certifikatat profesionale për pjesëmarrësit.

8. Certifikatat për pjesëmarrësit të cilët përfunduan programin me sukses.

9. Plani i veprimit me rekomandime për projekte të ngjashme

10. Një broshurë me vegël për mënyrën se si të zbatohet një program i kombinuar i punës në terren dhe programit të
përfshirjes profesionale për të rinjtë e pafavorizuar në vend (në proces).

 Kryesor:

1. Trajnimi i trajnerëve të punës.

: 6.

2. Numri i pjesëmarrësve të interesuar � NEETS � si pjesëmarrës shumë të motivuar gjatë tërë programit.

 50 pjesëmarrës të interesuar. : 45.

3. Numri i grave që marrin certifikatën (raporti femra / meshkuj).

 22 gra marrin certifikatë. : 32 gra.



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT: 

http://fit-for-the-future.org.mk/ 
https://www.facebook.com/Fit-for-the-Future-
263982184042774/?fref=ts

ORGANIZATAT PARTNERE: 

IrhomTopaana � Shkup 

BlagojaParovi  13-2/9,1000 Skopje, 

+38971 262-221
https://www.facebook.com/Association-of-citizens-Irhom-
Topaana-267534847042

Qëndrueshmëria: 

1. Kontakti me kompanitë për të siguruar punësimin e
mundshëm në të ardhmen.

2. Forcimi i kontakteve me përfituesit, kompanitë lokale dhe
komunitetin.

3. Krijimi i një vegle për organizatat e interesuara ose palë të
tjera. 

"Përvoja që kam fituar këtu është shumë e 
rëndësishme për ta përmirësuar karrierën 
dhe CV-në time për të gjetur një punë më të 
mirë me kualifikimin tim më të lartë". 

(Meri Demo, 25 vjeçe, pjesëmarrëse në IT 
dhe kurse për floktare.)

"Falë projektit, pjesëmarrësit janë më të 
sigurt dhe janë gjithashtu në gjendje të 

punojnë me kompjuterë dhe të kenë aftësi të 
përmirësuara të shkrim-leximit. Këto janë të 
nevojshme për punë në supermarketin tonë. 

5 nga pjesëmarrësit përfunduan 2 javë 
trajnime në tregjet tona të vendosura në 
zonat ku jetojnë romët. Plani im është të 

punësojë të paktën 2 prej tyre. " 

(Fatmir Arifi, pronar i 
SupermarketitGrapromSHPKSHV)

ORGANIZATATUDHËHEQËSE: 
Internationaler Bund e.V., IB Süd � Stuttgart 

Heusteigstraße 90/92, 70180 Stuttgart, Germany 

+49711 645-4401

https://www.internationaler-bund.de 

Pjesëmarrësit, familjet e tyre dhe trajnerët tanë të punës në një 
piknik 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Kontributi në përfshirjen e Komunitetit Rom në tregun e 
punës. 

Qëllimet Specifike: 

Rritja e shkathtësive të grave rome dhe anëtarëve të 
komunitetit egjiptian të vetë deklaruar për vetë 
(punësim). 

Target Grupet / Përfituesit: 

1. P ullsia rome dhe egjiptianët e vetë deklaruar (

për Rajonin Jugperëndimor), si gratë dhe burrat; 2.
Deri në 25% të target grupit mund të vijnë nga

anëtarët e grupeve të tjera etnike, duke ndarë të
njëjtin interes dhe synime për (vetë) punësim dhe
përfshirje sociale.

Lokacioni i veprimit: 

Rajoni i Shkupi tdhe Rajon i Jugperën dimor. 

Trajnime për rritjen e potencialeve për gjetjen e punës dhe gjetjen e aftësive për vetëpunësim.

QASJA E ROMËVE NË (VETË) PUNËSIM 

Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/136351/ID/ACT/MK  

Numri I kontratës:12-8404/1

Kohëzgjatja: 12 m

Periudha: 27.12.2016 � 27.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Përfshirja e Romëve në 

tregun e punës 

Buxheti:151,580.85 EUR

Kontributi i BE-së:144,001.81 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Rritja e potencialeve për gjetjen e punësimit të romëve:

o Identifikimi dhe përzgjedhja e romëve të papunë për rritjen e shkathtësive të punësimit,

o Dispozita e trajnimit / praktikës në vendin e punës,

o Trajnim për gjetjen e punës dhe aftësive komunikuese. 

2. Rritja e aftësive të vetëpunësimit për sipërmarrësit potencial romë:

o Identifikimi i fillestarëve dhe sipërmarrësve,

o Trajnim për aftësitë sipërmarrëse.

3. Janë zhvilluar aftësitë profesionale midis komunitetit rom dhe egjiptianëve të vetë-deklaruar: 

o Identifikimi i ofruesve të mundshëm të trajnimit profesional, 

o Trajnim për aftësitë e profesionit.

4. Janë adresuar faktorët motivues për regjistrimin e bizneseve fillestare: 

o Janë kryer intervista me fillestarët dhe sipërmarrësit, 

o Analiza mbi pengesat për fillimin e regjistrimit të biznesit dhe vetë (punësimi),

o Prezantimi i rezultateve të projektit dhe analizës. 

Anëtarët e target grupit që marrin pjesë në trajnime për gjetjen e aftësive të punësimit dhe të komunikimit, aftësitë e sipërmarrjes 
dhe trajnimin në vendin e punës. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

1. Trajnimi në vendin e punës / praktika (identifikimi i organizatave të romëve dhe egjiptianeve të vetëdeklaruar, zhvillimi i pyetësorit dhe profileve, 
shpërndarja trajnimit për punësim dhe komunikim, si dhe praktikat në vendin e punës).

2. Pronarët e bizneseve të themeluara dhe fillestarët romë të profilizuar dhe të trajnuar; janë zhvilluarplanet e biznesit.
3. Trajnime profesionale të ofruara për anëtarët e targetgrupit.
4. Intervistat, një sondazh dhe një analizë lidhur me pengesat e (vetë)punësimit për romët dhe egjiptianët e vetëdeklaruar.
5. E organizuar ngjarja përfundimtare. 

 Kryesor:

Zhvillohet pyetësori  

 

Fillimi i thirrje  

Trajnim 2-  

Targeti: 30. Arritja: 143% (70). 

argeti30. Arritja: 100%. 

. Arritja: 227% (68). 

 

 Në vazhdimësi: do të organizohet një prezantim i planeve të biznesit dhe do të jepen 3 shpërblime për planet më të mira të biznesit.

 Identifikimi i ofru  

 

 Në vazhdimësi: 17 anëtarë të targetgrupit do të marrin certifikatë për përfundimin me sukses të trajnimit profesional të nivelit bazë.

 Në vazhdimësi: do të zhvillohen 20 intervista me pronarët e bizneseve të vogla, target grupet dhe sipërmarrësit, pronarët e mikro bizneseve, 
bizneset e paregjistruara në mënyrë specifike nga target grupi.

Në vazhdimësi: do të bëhet një studim mbi një mostër përfaqësuese për analizimin e pengesave (vetë) të punësimit të popullsisë rome në vend 
dhe popullsisë së vetë deklaruar egjiptiane. 

Në vazhdimësi: 1 analiza do të printohet dhe do t'u shpërndahettarget grupeve të organizatave civile, institucioneve publike, organeve shtetërore
përkatëse që punojnë në politikat e tregut të punës, përfshirjen sociale dhe arsimin. 

Në vazhdimësi: do të organizohet një ngjarje përfundimtare ku do të paraqiten rezultatet e projektit dhe gjetjet.

e do të vazhdojë në të ardhmen t�i zbatojë veprimet për përfshirjen sociale.

LDA Struga në Rajonin Jugperëndimor është vazhdimisht e përfshirë në zbatimin e projekteve të përfshirjes sociale.

Metodologjia e përdorur (mentorimi dhe trajnimet profesionale) do të përdoren në projektet e mëtejshme të zbatimit.

Metodologjia e përdorur në projekt është e hapur dhe do të përsëritet në projekte të tjera që synojnë rritjen e shkathtësive të punësimit.



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

"Përvoja ime me këtë trajnim në vendin e 
punës ka qenë deri tani një nga përvojat më 
interesante profesionale që kam hasur. Më 

mëson diçka të re çdo ditë dhe ka më shumë 
për të mësuar, jam i sigurt. " 

(AlenUmer, pjesëmarrëse në trajnimin 2-
mujor në vendin e punës në Shtëpinë e 

 

ORGANIZATAT PARTNERE:

AgjenciapërZhvillimin e ShoqataveLokale�Strugë 

"Ky është një nga programet më të 
dobishme në të cilën Shtëpia e Kursimeve 

n së bashku. Të 
dy pjesëmarrësit me se sigurt treguan 

angazhim të madh,dheishin në ndihmë të 
madhe për punonjësit tanë gjatë trajnimit në 

vendin e punës ". 

(SuzanaKostova, Drejtore e Burimeve 
Njerëzore në Shtëpinë e Kursimeve 

 

ofruesi i trajnimi 2-mujor në vendin e punës / 
praktikë  

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

FondacioniMaqedonaspërZhvillimin�Shkup 

Dhënia e certifikatave për përfundimin e suksesshëm të trajnimit në 
gjetjen e aftësive të punësimit dhe komunikimit në Rajonin e Shkupit 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Të kontribuojë në integrimin e qëndrueshëm të 
romëve në tregun e punës, duke përmirësuar 
punësimin e tyre në sektorin e ndërtimit të banesave 
dhe sektorin e efikasitetit të energjisë. 

Qëllimet Specifike: 

1. Të rriten potencialet e punësimit të romëve
që sigurojnë kapacitete personale të
përshtatshme dhe të vlefshme në treg.

2. Të lehtësojë qasjen në tregun e punës me
fokus në sektorin e ndërtimit.

Target Grupet / Përfituesit: 

Burra dhe gra rome të përfshira në projekte dhe 
grupe të tjera të margjinalizuara që do të përfitojnë 
nga modeli i zhvilluar i punësimit. 

Lokacioni i veprimit: 

Kumanovë dhe
Prilep. 

Meshkujt romë fitojnë aftësi praktike në ndërtimin e mureve me gips karton në Prilep. 

Numri identifikues I thirrjes:EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Numri i kontratës:12-8407/1

Kohëzgjatja:12 m

Periudha:01.01.2017� 31.12.2017

Fusha e politikave:Përfshirja sociale 

Nën-fusha e politikave:Përfshirja e Romëve në 

tregun e punës 

Buxheti: 181,282.50 EUR  

Kontributet e BE-së:168,592.73 EUR

ZHVILLIMI I NJË MODELI TË QËNDRUESHËM 
PËR PUNËSIMIN E ROMËVE 



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Kompetencat në aftësitë ndërtimore dhe metodat e zhvilluara në target grupet:

o Vlerësimi i nevojave për trajnim u krye në mesin e punëtorëve romë të parazgjedhur,

o Trajnime teorike në punimet e fasadave dhe në ndërtimin e mureve me gips kartonë, muratori dhe instalimet e
dyerve dhe dritareve,

o Trajnim praktik në punimet e fasadave dhe në ndërtimin e mureve me gips karton, në muratori dhe instalimet e
dyerve dhe dritareve.

2. Rrjeti i punësimit në ndërtimtarika themeluar:

o Hartimin e kompanive lokale të ndërtimit dhe palëve të interesuara,

o Punëtori për mësim ndërkulturor,

3. Data baza e  punëtorëve të certifikuar dhe zhvillimi ikompanive të ndërtimit.

o Vetëbesim për gjetjen e punës:

o Trajnimi për punësim,

o Panairet e punës për sektorin e ndërtimit,

o Përputhja e punonjësve dhe punëdhënësve potencial.

Njerëzit romë fitojnë aftësi praktike për
masonerinë Prilep.

Outputet Kryesore / Rezultatet:

1. 67 burra romë të trajnuar në punimet e fasadave dhe në ndërtimin e mureve prej gips kartoni, muratori,
instalime të dyerve dhe dritareve.

2. 43 punëtorë ndërtimtarie të certifikuar.

3. 74 meshkuj dhe 48 gra kishin forcuar aftësitë e tyre të kërkimit të punës.

4. 20 kompani lokale të ndërtimit të angazhuara në Veprim nëpërmjet takimeve dhe punëtorive lokale.

5. Zhvillohet baza e të dhënave të punëtorëve të certifikuar të ndërtimit dhe të kompanive lokale të ndërtimit.

Kryesor:

1. Numri i romëve që përfunduan trajnimin dhe programin e ndërtimit të kapaciteteve.

 120. Arritjet deri më tani: 110 (92%).

2. Numri i grave dhe burrave romë që përfunduan trajnimin në punësueshmëri

120. Arritjet deri më tani: 74 (62%).

 120. Arritjet deri më tani: 48 (240%)

3. Rrjeti ndërtimor funksional dhe i mbushur me personel.(në zhvillim)

4. Indikatori: data-bazës e dhe regjistri i të hyrave..(në zhvillim)



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

"Unë jam Aliu dhe në këtë projekt jo vetëm se 
kam mësuar se si të bëj fasadë dhe ndërtimin 

e murit me gips kartonë, por edhe si të jem 
profesional kur kërkoj punë. Në të ardhmen, 
dua të bëhem krye shef dhe të hap biznesin 

tim të ndërtimit ". 

(AliAjdarovski, përfituesi përfundimtar)

ORGANIZATAT PARTNERE:

ZBK �Kreacij�a � Shkup

RCC �Drom� � Kumanovë

Qëndrueshmëria: 

Trajnime në aftësitë e punësimit.

Certifikimi i 43 punëtorëve ndërtimor në Kumanovë dhe
Prilep.

Databaza e punëtorëve të ndërtimtarisë të certifikuar dhe 
të kompanive lokale të ndërtimit. 

"Romët me trajnim të përshtatshëm mund të 
mësojnë të bëhen punëtorë të dalluar dhe të 

besueshëm. Ky projekt do t�i  ndihmojë 
punëtorëve romë në lidhjen me kompanitë 

lokale të ndërtimit në Prilep dhe do të krijojë 
bazën e punëtorëve që do të kërkojnë 

punësim brenda sektorit. " 

(Goce Stojanovski, pronar i Rabusplast, Rrjeti 
për  punësimin e omëve në ndërtimtari)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

Habitat for Humanity Macedonia � Skopje 

Rom që punon në instalimin e dritareve në Kumanovë.



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Promovimi i mundësive të barabarta në punësim për 
gratë dhe burrat romë, duke përkrahur të rriturit 
romë për ta përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm 
dhe duke i fuqizuar ata për qasje më të mirë në 
tregun e punës përmes trajnimeve dhe veprimeve të 
komunitetit. 

Qëllimet Specifike: 

1. Rritja e integrimit të të rriturve rom në tregun
e punës përmes rritjes së zhvillimit të aftësive
themelore, edukimit dhe trajnimit me qëllim
sigurimin e diplomave të shkollave fillore dhe
të mesme.

2. Fuqizimi i grave dhe burrave romë për ta
luftuar diskriminimin gjinor dhe etnik në
tregun e punës përmes krijimit të grupeve të
komunitetit që nxisin edukimin e
vazhdueshëm dhe rrugët për punësim.

Target Groupet / Përfituesit: 

1. 125 të rritur romë, mosha 18-40 vjeç (80%
femra) me arsim fillor jo të plotë, që mbulojnë 9 
lokalitete. 

2. 70 të rritur romë, 18-40 vjeç (37.1% gra)
me arsim të mesëm jo të plotë, që mbulojnë 9 
lokalitete, 

3. Familjet e target grupit, mësuesit dhe
administratorët e shkollave nga lokalitetet e 
përzgjedhura, tregjet lokale të punës dhe bizneset dhe 
zyrat lokale të punësimit. 

Lokacioni i Veprimit: 

Tophanë e Romëve në Shkup, Manastir, Prilep, 
Delçevë, Pehçevë, Berovë dhe Vinicë. 

Gratë rome ndjekin seancën e provimeve në gjuhën dhe gramatikën maqedonase. 

Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Numri I kontratës:  12-8409/1

Kohëzgjatja: 12 m

Periudha: 28.12.2016 � 29.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Përfshirja e Romëve në tregun e punës 

Buxheti: 215,342.95 EUR 

Kontributi i BE-së: 199,913.95 EUR

PËRFUNDIMI I SHKOLLËS SI 
RRUGA DREJT PUNËSIMIT 



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

125 të rritur romë 18-40 vjeç (80% femra) do të marrin diplomën e tyre të arsimit fillor:

o Organizohet klasa e arsimit fillor për të rriturit në rajonet e synuara.

70 të rritur romë të moshës 18-40 vjeç (37.1% femra) do të marrin diplomën e tyre të arsimit të mesëm:

o Organizohet klasa e arsimit të mesëm për të rriturit në rajonet e synuara.

Janë krijuar pesë grupetë fuqizimit dhe mbështetjes së komunitetit të përbërë nga së paku 15 pjesëmarrës të shkollave të
mesme:

o Janë  organizuar 30 takime dhe punëtori për ta promovuar edukimin e vazhdueshëm dhe rrugët për punësim.

Minimum 75 të rritur (të paktën 60% femra) do t�i përfundojnë trajnimet për aftësitë e buta dhe trajnimin e kërkimit
aktiv të punës:
o Janë organizuar 60 trajnime për fuqizimin dhe punësimin me qëllim të rritjes së aftësive të buta dhe kërkimit

aktiv të punës (komunikimi, menaxhimi i kohës dhe aftësitë e kërkimit të punës).

Forcimi i bashkëpunimit dhe rritja e rrjetëzimit me zyrat lokale të punës dhe bizneset:

Janë organizuar 30 takime dhe punëtori për të promovuar edukimin e vazhdueshëm dhe rrugët për 

Gratë rome që praktikojnë intervistë për punë dhe aplikim formal për punë. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

1. Rritja e integrimit të të rriturve rom në tregun e punës përmes rritjes së zhvillimit të aftësive
themelore, edukimit dhe trajnimit me qëllim sigurimin e diplomave të shkollave fillore dhe të
mesme.

2. Fuqizimi i  grave dhe burrave romë për të luftuar diskriminimin gjinor dhe etnik në tregun e punës
përmes krijimit të grupeve të komunitetit që nxisin edukimin e vazhdueshëm dhe rrugët drejt
punësimit.

TREGUESIT KRYESORË: 

1. Të rriturit romë të moshës 18 deri në 40 vjeç (të paktën 60% femra rome) me arsim fillor të pa kompletuar
kanë marrë diplomë për arsim fillor.

o Targeti: 125.  Arritja: 125 (100%)
2. Të rriturit romë të moshës 18 deri në 40 vjeç (të paktën 60% femra rome) me arsim të mesëm të pa

kompletuar, përfunduan arsimin e mesëm.
o Targeti: 70.  Arritja: 70 (100%)

3. Janë mbajtur takime / seminare dy mujore që synojnë rritjen e aftësive të buta dhe kërkimin aktiv të punës,
nëpërmjet rrjetëzimit dhe përfshirjes aktive të aktorëve lokalë dhe punëdhënësve potencialë.

o Targeti: 90.  Arritja: 90 (100%)
4. Janë themeluar grupet e fuqizimit dhe mbështetjes së komunitetit, të përbërë prej të paktën 15 pjesëmarrës

të shkollave të mesme, me theks të veçantë në fuqizimin e grave (të paktën 60% femra).
o Target:5  Arritja: 5 (100%).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

 

 

"Tani mendoj se kam vetëbesim më të lartë 
për t'u ballafaquar si me anëtarët e familjes, 
por edhe me punëdhënësit të cilët zakonisht i 

diskriminojnë gratë rome në fillim të 
aplikimit të tyre për punë". 

(Amela Demirova, nxënëse e shkollës fillore
, nëna e tre fëmijëve, pjesëmarrëse në 
trajnimin për punësim dhe fuqizim, Manastir)

Shoqata për Zhvillimin e Komunitetit Rom 'Sumnal'� Shkup 

Qendra Rome përKulturëdheArsim 'Ternipe' � Delçevë

IRHOMTOPAANA � Shkup 

Qëndrueshmëria: 

1. Janë lehtësuar takimet ndërmjet grupit mbështetës të komunitetit
dhe aktorëve kyç si Agjencia e Punësimit dhe komuniteti i biznesit
ndërtojnë një trend dhe traditë të organizimit të takimeve
tremujore që do të praktikohen pas mbylljes së projektit, si dhe me
qëllim të vëzhgimit të mundësive dhe ofrimit të vendeve të punës.

2. Universiteti  i hapur Civil Për Mësim Gjatë Gjithë jetës "VançoPrke"
Shtip dhe të tri organizatat partnere të përkushtuara për ta
mbështetur dhe përgatitur të gjithë të diplomuarit e shkollave të
mesme të cilët dëshirojnë të hyjnë në provimin e diplomimit në
qershor 2018 pas mbylljes zyrtare të projektit.

3. 30 anëtarë të Komunitetit Rom kanë filluar të përdorin masa aktive
për punësim si rezultat i marrëveshjeve të ndjekjes së grupeve të
mbështetjes së komunitetit.

.

"Duke pasur që të dyja, certifikatën për 
arsimin fillor dhe trajnimin e përfunduar për 
punësim duhet të jetë një qasje sistematike. 
Ka shumë gra që kërkojnë të regjistrohen në 

mes të projektit, sepse ata bëhen të 
vetëdijshme se kjo mundësi ofron bazë për 

fillimin e biznesit të tyre " 

Ermina Rexhepova, Koordinatore Lokale, 
OJQ "Ternipe", Delçevë)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

Fondi i Edukimit për Romë � 
BudapestBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe

Punëtori për kualifikimin e mëtejshëm të të rinjve romë të papunë 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Të mbështesë gratë rome për ta rritur pavarësinë e 
tyre ekonomike duke i ndërtuar dhe rritur aftësitë e 
tyre të biznesit dhe të jetës duke ju ofruar mundësi 
punësimi që  ato të jenë të vetëmjaftueshme në 
mënyrë të respektueshme dhe fuqizuese. 

Qëllimet Specifike: 

1. Të rritet mundësia e punësimit të grave rome në
sektorin e trajtimeve paliative nëpërmjet
promovimit të modelit të ndërmarrjeve sociale.

2. Të forcohen kapacitetet e OShC-ve në krijimin e
ndërmarrjeve sociale dhe punësimin e grave
rome.

Target Groupet / 
Përfituesit:

1. Gratë rome.
2. Autoritetet lokale në Shkup.
3. OShC të interesuara për krijimin e

ndërmarrjeve sociale.
4. Të moshuarit.
5. Shoqata për Arsim dhe Hulumtim

Shëndetësor - HERA.

Lokacioni i Veprimit: 

Shkup. 

Gratë rome të angazhuara në Ndërmarrjen Sociale të sapo krijuar "Nega +" në foto sesion për video promovuese. 

FUQIZIMI I GRAVE ROME PËRMES KRIJIMIT TË 
NDËRMARRJEVE SOCIALE 

Numri identifikues i thirrjes:EuropeAid/136315/ID/ACT/MK 

Numri I kontratës: 12-8411/1

Kohëzgjatja:12 muaj

Periudha: 27.12.2016 � 27 .12.2017 

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Përfshirja e Romëve në 

tregun e punës 

Buxheti: 125,915.00 EUR  

Kontributi i BE-së: 112,579.80 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. 20 gra rome janë të trajnuar dhe kualifikuar për ofrimin e kujdesit paliativ:

o Punë në Punëtori për integrim,
o Edukimin në trajtimin paliativ,
o Themelimi i ndërmarrjeve sociale.

2. Analizimi situatës dhe plani i biznesit për ndërmarrjet potenciale sociale që mbështesin punësimin e grave rome:

o Vlerësimi i nevojave dhe hulumtimi i tregut,

o Planet e biznesit për OSHC-të

3. Bashkëpunimi ndërmjet komunës së Qendrës dhe HERA-s drejt krijimit të ndërmarrjeve sociale:

o Strategjia e Ndërmarrjeve Shoqërore për Inovacionin me veglën e mikrofinancimit,

o Ditë informacioni mbi ndërmarrjet sociale dhe stërvitja individuale e OSHC-ve.

4. 80 stafi të OSHC-ve janë trajnuar për zbatimin e strategjisë së ndërmarrjeve sociale që i punësojnë gratë rome:

o Organizatat e Shoqërisë Civile krijuan plane biznesi dhe krijuan shoqëri sociale që punësojnë gra rome.

5. OSHC-të kanë njohuri dhe kapacitete të përpilojnë dhe krijojnë ndërmarrje shoqërore:

o Trajnime në sipërmarrjen sociale,

o Udhëzues i Ndërmarrjeve Sociale.

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

1. 4 ditë informacioni. 

2. Manual për organizatat joqeveritare që dëshirojnë të themelojnë ndërmarrje shoqërore për punësimin e personave në nevojë
(ISBN 978-608-4598-77-0; http://bit.ly/2xIqFGm).

3. Subdomain i Projektit http://bit.ly/2kSGRnf.

4. Projekti faqja e Facebookuthttps://www.facebook.com/otvoramemoznosti/. 

5. Publikimi: Analiza e Nevojave për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Shoqërore në Republikën e Maqedonisë (ISBN 978-608-4598-85-5;
http://bit.ly/2gJB7I9). 

6. 4 Integrimi në Punë Trajnime Profesionale për Gratë Rome. 

7. 4 Punëtori për zhvillimin e biznesit social për OSHC-të.

8. 16 Plane të Biznesit të zhvilluara nga OSHC-të. 

9. Trajnimi pasues për Plani të Biznesit dhe Zhvillimin e Kërkimit të Tregut.

10. 10 gra rome morën certifikata për programin e përfunduar me sukses në kujdesin paliativ profesional.

11. Hulumtimi i tregut për 'Nega +'. 

12. Themelohet Ndërmarrja sociale 'Nega +' http://bit.ly/2zbvQAO; http://bit.ly/2fYtpck; http://bit.ly/2xIlciL.

 kryesor:

1. .% e femrave rome që kanë përfunduar trajnimin profesional.

o 43 gra ose 53.75%. 

2. % e grave rome morën certifikata për kujdesin paliativ dhe u punësuan.

o 10 gra morën certifikata ose 50%; 10 gra janë punësuar ose 100%.

3. % e grave rome të angazhuara në ndërmarrjen sociale në kujdesin paliativ.

o 10 gra ose 100% 

4. Numri i OSHC-ve që punojnë me romët të trajnuar në krijimin e ndërmarrjeve sociale.

o 56 personel të OShC-ve të trajnuar ose 70%. 

5. Numri i OShC-ve të që krijuan ndërmarrjet shoqërore që punësojnë gratë rome. 

o 1 OShC ose 100% 



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

"Isha duke 
kërkuarpunëpërnjëkohëshumëtëgjatëdhenuk
mundtëgjejaasnjë. U bashkova me Nega +, 
moradiplomëndhetanijam e gatshmetë jap 

kujdesshtëpiakpërtëmoshuarit ". 

(IdafeteBerisha, kujdestare, Nega +)

ORGANIZATAT PARTNERE:

Insertion et Alternatives Group SOS � Paris

KomunaQendr - Shkup

Qëndrueshmëria: 

1. Marrja e lokaleve (zyra administrative) nga Komuna e
Qendrës për 'Nega +'.

2. Politikat lokale për sipërmarrjen sociale të zhvilluara
bashkërisht me autoritetet lokale.

3. Vegëlmikrofinanciare për mundësimin e mjedisit financiar të
OSHC-ve të gatshëm për të krijuar ndërmarrje shoqërore të
zhvilluara, të gatshme për avokim të mëtejshëm në sektorin e
korporatave / bankave.

"Kemi punuar shumë me ekipin" Nega + "për 
katër muaj. Ky trajnim dëshmoi edhe një 

herë se profesionalizmi nuk është i lidhur me 
sfondin etnik, ngjyrën e lëkurës apo statusin 
shoqëror, e gjitha që duhet është dashuria e 

madhe për këtë punë ". 
(StankaBozhinovska, Specialiste e 
Infermierisë, Trajner në OJQ 'Humanost') 

"Kjo ndërmarrje është e ndryshme nga 
format tradicionale të ndërmarrjeve në atë 
që udhëhiqet nga misioni i saj shoqëror, e 
cila mbështet dhe ndihmon gratë rome në 

punësimin e tyre. Fitimi i krijuar nga 
ndërmarrja është e dedikuar ekskluzivisht 

për mbulimin e të ardhurave mujore të grave 
rome të punësuara dhe për kostot 

operacionale të nevojshme për ofrimin 
cilësor të këtyre shërbimeve. " 

(BlagicaPetrova, Sipërmarrëse Sociale, Nega 
+)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

ShoqatapërEdukimitdheKërkimShëndetësor H.E.R.A. 

- Shkup

Trajnimi në Konceptin e Ndërmarrjeve Shoqërore, qershor 2017, 
Hotel Arka - Shkup. 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Për ta nxitur përfshirjen sociale të romëve të rinj përmes 
edukimit të sipërmarrjes sociale. Projekti ka për qëllim t�i 
fuqizojë romët për t'u bërë akterë aktivë të shoqërisë 
përmes hyrjes në fushën e sipërmarrësisë shoqërore dhe 
për të krijuar mjedis për zhvillimin e sipërmarrjes 
shoqërore përfshirëse rinore. 

Qëllimet Specifike: 

1. Të ofrohen trajnime të përshtatura për
zhvillimin e sipërmarrjes sociale për romët dhe NEETs.

2. Themelimi i qendrave të sipërmarrjeve sociale
në Shkup dhe Shtip për mbështetjen e sipërmarrësve të
rinj me fokus në grupet e pafavorizuara të të rinjve.

3. Të organizohet SE konkurrencë, ku
pjesëmarrësit do t�i zbatojnë njohuritë e tyre në
praktikë.

4. Të fillohet një fushatë ndërgjegjësimi për
integrimin e romëve përmes sipërmarrjes sociale.

5. Të përfshijë aktorët kryesorë në vend për
përkrahjen afatgjate të Qendrave të Informacionit.

Lokacioni i veprimit: 

1. Shkup dhe Shtip - krijimi i SS Qendrave dhe punëtori
5-ditore të qëndrueshmërisë.

2. Shkup, Shtip, Kumanovë, Manastir dhe Strumicë -
Trajnime 3-ditore në SS. 

3. Shkup - TiT (Trajnimi i trajnerëve) dhe SS
konkurrenca;

Në nivel nacional - ngjarje të shumta promovuese

Target Grupet / Përfituesit: 

Përfaqësuesit e rinj të papunë nga pakica rome dhe të 
rinjtë e tjerë të pafavorizuar, sidomos NPAT (nuk janë në 
punësim, arsim apo trajnim. 

 Promovimi i projektit dhe konkurrenca e SS në trajnim tre ditor në Manastir 27-29.06.2017. 

NGRITJA! - PËRFSHIRJA E ROMËVE PËRMES 
SIPËRMARRJES SOCIALE 

Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Numri I kontratës: 12-8412/1 

Kohëzgjatja: 12 m

Periudha: 28.12.2016 � 27.12.2017

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Përfshirja e Romëve në tregun e punës 

Buxheti:192,625 EUR

Kontributi i BE-së: 182,988 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Rritja e nivelit të shkathtësive, njohurive dhe përvojës në sipërmarrje dhe sipërmarrjen sociale:

o VNT (Vlerësimi i Nevojave të Trajnimit) dhe zhvillimi i një metodologjie trajnimi të përshtatur,

o Përzgjedhja e trajnerëve dhe TiT (Trajnimi i trajnerëve),

o Zbatimi i gjashtë trajnimeve 3-ditore me 180 të pjesëmarrës romë.

2. Krijimi i SS Qendrave në Shkup dhe Shtip:

o Organizimi i objekteve dhe pajisjeve; rekrutimi i punonjësve dhe vullnetarëve,

o Zhvillimi i një Plani Strategjik të Punës për SSQendrat.

3. Janë zhvilluar të paktën dhjetë SS ide biznesi:

o Organizimi dhe promovimi i konkurrencës SS,

o Përzgjedhja e propozimeve më të mira dhe shpërblimi i tri vendeve të para.

4. Ngritja e vetëdijes për integrimin e romëve dhe vetëpunësimin përmes sipërmarrësisë sociale:

o Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promovuese në internet dhe ato të shtypura,

o Evenimente të shumëfishta të informimit dhe promovimit,

o Aktivitetet e shpërndarjes, zhvillimi i faqes së internetit dhe kanaleve të mediave sociale.

1: Takimi i komunitetit dhe promovimi i projektit, Shtip 19.05.2017; 2: Nënshkrimi i Memorandumit të 

 Mirëkuptimit me palët e interesuara. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

VNT (Vlerësimi i Nevojave të Trajnimit). Pyetësori i VNT; studim paraprak; Raporti i VNT.

Moduli i Trajnimit. Materialet për TiT dhe trajnimet; 12 trajnues në TiT morën certifikata; 180 trajnues në trajnimet 3-ditore
morën certifikata.

Strategjia e Qendrës SS për Qëndrueshmëri. Plani Strategjik i Punës dhe Plani i Veprimit.

Strategjia e Promovimit dhe Shpërndarjes. Fletëpalosjet e projektit, banderola, broshura, materiale promovuese me logo të
shtypur të projektit, 6 gazeta, postimemediale dhe njoftime për shtyp; gazeta "Trajtimi i përfshirjes sociale të romëve dhe
margjinalizimi me sipërmarrjen sociale" të paraqitura për botim në gazetën akademike "Mendimi ekonomik dhe praktika"
("Ekonomskamisao i praksa"), që do të publikohet si pjesë e botimit të dhjetorit 2017.

 Kryesor:

1. Moduli i trajnimit u testua me sukses gjatë TiT.

o Arritja 100% (të gjithë 12 pjesëmarrësit e vlerësuan pozitivisht).

2. U hapën 2 qendra sociale dhe filluan aktivitetin.

o Arritja 100% (Qendrat e SS në Shkup dhe Shtip janë plotësisht funksionale).

3. 2 qendra ofruan 4 vendosje pune.

o Arritja 100% (Qendrat e SStë mbushura me personel që nga fillimi i projektit).

4. 2 qendra ofruan 10 vendosje vullnetare.

o Arritja 100% (Ky indikator do të tejkalohet për kohën e përfundimit të projektit).

5. 180 të rinj marrin pjesë në trajnime me sukses dhe plotësisht.

o Arritja 100%.

6. Më shumë se 10 ide të paraqitura dhe të vlerësuara nga projekti.

o Ky indikator do të tejkalohet; deri tani janë dorëzuar më shumë se 10 ide.



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

ORGANIZATA PARTNERE:

YouNet � Bologna, Italy 

Qëndrueshmëria: 

Shtyllat kryesore për sigurimin e qëndrueshmërisë së projektit janë SS 
Qendrat që do të mbeten aktive, të arritshme dhe të hapura për 
përfshirje pas përfundimit të projektit. 

1. Stafi i Qendrës janë trajnuar përmes punëtorive të
qëndrueshmërisë 5-ditore.

2. Është zhvilluar Plani Strategjik i Punës për Qendrat SS, duke
përfshirë planin e detajuar të Veprimit për vitin e ardhshëm (2018).

3. Janë krijuar lidhje me aktorë të ndryshëm dhe janë nënshkruar
memorandume mirëkuptimi.

"Ky projekt adreson margjinalizimin dhe 
mungesën e shkathtësive të punësimit dhe 
vetëpunësimit të komunitetit rom në vend 
përmes edukimit të sipërmarrjes sociale, 
duke krijuar një ambient për zhvillimin e 

mëtejshëm përfshirës të të rinjve". 

(ErolAdemov, Kryetar i Shoqatës së 
Shoqërisë Multietnike për të Drejtat e Njeriut 

dhe Zyrtar i Lartë për Marrëdhëniet me 
Komunitetet në Komunën e Shtipit, aktor në 

takimet e komunitetit dhe trajner në 
trajnimet 3-ditore)

"Trajnimi më dha njohuri të reja rreth 

sipërmarrësisë sociale, si dhe aftësi të 

vlefshme për zhvillimin e mëtejshëm dhe 

zbatimin praktik të ideve të mia për biznes". 

(Gari Muslievski, trajnues në trajnimin 3-

ditor në Kumanovë)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE 

National Centre for Development of 
Innovation and Entrepreneurial Learning � Skopje 

Promovimi i Strategjisë së Sipërmarrësisë për Romët në Manastir, 
25.08.2017. 



Qëllimi i Përgjithshëm: 

Lehtësimi i përfshirjes së të rinjve romë në tregun e 
punës që jetojnë në komunat me popullsi të 
konsiderueshme rome. 

Qëllimet Specifike: 

1. Rritja e aftësive dhe kuptimi i punësimit në
përputhje me kërkesat e tregut të punës nëpër
komuna.

2. Ndërtimi të një sistemi lokal për zhvillimin e
fuqisë punëtore.

3. Zhvillimi i udhëzuesit strategjik lokal për
përfshirjen sociale në tregun e punës të

target grupit.

Target Grupet / Përfituesit: 

1. Të rinjtë romë të papunë (mosha 15-35 vjeç) që
jetojnë në Shkup, Koçan, Tetovë dhe Manastir.

2. Komunat e Shkupit, Koçanit, Tetovës dhe
Manastirit; MPPS, ZHEL (MLSP, LED) dhe sektori i
shoqërisë civile në komunat e synuara; biznes
sektori, Agjencia e Punësimit.

Lokacioni i Veprimit: 

Komunat e Shkupit, Koçanit, Tetovës dhe 
Manastirit. 

Vendosja praktike e të trajnuarve në OSHC Sumnal - Manastir, CEA - Shkup, BamikaMedika - Tetovë, 
Avokati Vladimir Petkovski - Manastir dhe Merkator - K oçan.

PUNËSIM PËR ROMËT E RINJ 

Numri identifikues i thirrjes: EuropeAid/136315/ID/ACT/MK 

Numri I kontratës:  12-8413/1

Kohëzgjatja: 12 muaj 

Periudha : 27.12.2016 � 26 .12.2017 

Fusha e politikave: Përfshirja sociale 

Nën fusha e politikave: Përfshirja e Romëve në tregun e punës 

Buxheti:158.297,34 EUR  

Kontributi i BE-së: 150.382,47 EUR



Rezultatet dhe Aktivitetet e Zbatuara: 

1. Janë përkufizuar boshllëqet midis nevojave të tregut të punës dhe aftësive ekzistuese të punës dhe lehtësimin e mundësive  për 
"përshtatjen e punës" midis punëdhënësve dhe të rinjve romë si punonjës potencialë:

o o Studim kërkimor mbi tregun e punës në komunat e synuara, 
o o Profilizimi i karakteristikave të targetgrupit, 
o o Katër Ngjarje Promocionale për përputhjen e ofruesve të punëdhënësve / trajnimeve dhe punonjësve / trajnerëve

potencialë.

2. Themelimi i sistemit për zhvillimin e aftësive personale, të kryera trajnimet me porosi për segmente specifike të targetgrupeve dhe
programit praktik të trajnimit dhe punësimit kalimtar:

o Vendosja e 4 pikave të punësimit,
o Identifikimi i pjesëmarrësve të target grupit, 
o Zbatimi i trajnimit i bazuar në gjetjet,
o Mundësimi itrajnimit praktiknë sektorin e biznesit / OJQ-ve, 
o Ofrimi i punësimit / trajnimit kalimtar.

3. Analiza e sistemit aktual për përfshirjen sociale të targetgrupit të përgatitur dhe Udhëzuesi Strategjik Lokal, plani i veprimit të
zhvilluar:

o Analiza e shërbimeve të tregut të punës, politikave nacionale dhe lokale dhe stimujve relevantë ndaj nevojave të punësimit
të popullatës së synuar,

o Zhvillimi i Udhëzuesit Strategjik dhe planit të veprimit për përfshirjen e rinisë rome në tregun e punës (në vazhdim, do të
zhvillohet në mes të nëntorit).

4. Rritja e ndërgjegjësimit midis targetgrupit dhe aktorëve të tjerë të Aktiviteteve të Veprimit dhe ngritjen sensibilizimit publik nga
nevoja për përfshirjen sociale të të rinjve nëpërmjet punësimit:

o Katër Ngjarje Promovuese dhe promovimi i materialit promovues për vizibilitet të aktivitetit,
o Konferencë për shtyp për aktivitetet e Veprimit dhe Strategjisë Lokale (në vazhdim),

1: Ngjarje promovuese në Manastir; 2: Promovimi në Koçan; 3: Sesioni i trajnimit 2 - Aftësitë ndërpersonale dhe të buta; 4: Sesioni i 
trajnimit 4 - Qasja në Financim. 

Outputet Kryesore / Rezultatet: 

1. Studimi i nevojave të tregut të punës në komunat e synuara, Karakteristikat e kërkesës së punës: ndërmarrjet e vogla
dhe mikro (ISBN 978-608-4731-31-3; http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017 /05/1 .-Business-Labor-Demand-
Emplyment-Roma-Wo-logo-WCip.pdf) .

2. Profilizimi i karakteristikave të target grupit, Profili i të rinjve romë të papunë nga Shkupi, Manastiri, Koçani dhe
Tetova (ISBN 978-608-4731-32-0; http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/Profile-Labor-Supply-.1.pdf)

3. Analizat e shërbimeve të tregut të punës, politikave nacionale dhe lokale dhe stimujve relevantë për nevojat e
punësimit të popullatës së synuar (ISBN 978-608-4731-35-1; http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Analiza-
na-nacionalnite-uslugi-i-politiki-za-socijalna-zastita-.pdf).

4. Udhëzuesi Strategjik Lokal dhe Plani i Veprimit për përfshirjen sociale dhe të tregut të punës të të rinjve romë (në
vazhdim).

 kryesor:

1. Targeti: 40 intervista me bizneset në Shkup, Tetovë, Koçan dhe Manastir. Arritja: 40 (100%).

2. Targeti: 80 intervista me përfaqësuesit. Arritja: 85(106%).

3. Targeti: 20 përfaqësues nga sektori i biznesit lokal në ngjarje promovuese. Arritja: 22 (110%).

4. Targeti: 4 ngjarje promovimi. Arritja: 4, (100%).

5. Targeti: 80 të rinj të papunë romë për sesionin e trajnimit. Arritja: (79, 99%).

6. Targeti: 20 të rinj romë për trajnime në OShC. Arritja: 15 (75%) (në vazhdim).

7. Targeti: 20 të rinj romë për trajnime në sektorin e biznesit. Arritja: 15 (750% ) (në vazhdim).



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

"Dua të theksoj se ndihem i privilegjuar që 
jam zgjedhur si praktikant dhe isha pjesë e 

programit të praktikës përmes projektit 
Punësimi për Rininë Rome në OSHC - CEA në 
Shkup. Kjo praktikë më ndihmoi të njihesha 

me programin SPSS dhe me mundësitë e 
ofruara nga programi përmes ushtrimeve të 

programit për qëllimet e hulumtimit që 
punoja. Kjo është veçanërisht e rëndësishme 

për mua në mënyrë që të përmirësoj 
njohuritë e mia teknike dhe statistikore. Për 
më tepër, unë kam mësuar se si të organizoj 
dhe cilat qasje për ti përdornë hulumtimet në 

terren. Me siguri mund të them se pas 2 
muaj praktikë kam fituar më shumë besim 

dhe njohuri më të mirë në fushën e shkrimit 
të letrave për qëllime kërkimore ". 

(ElsonIljaz, praktikant në Qendrën për 
Analiza Ekonomike në Shkup)

ORGANIZATAT PARTNERE:

Shoqata e Zhvillimit Demokratik të Romëve 'Sonce' � Tetovë 

Shoqata për Zhvillimin e Komunitetit Rom 'Sumnal' � Manastir

Center for Culture, Communication and Education of the Roma �SvetlaIdnina� � Koçan

Qëndrueshmëria: 

1. Përgatitja, paraqitja e dokumenteve strategjike rajonale dhe
planeve të veprimit të cilat mund të përdoren nga aktorë të
ndryshëm (në vazhdim).

2. Të pajisur dhe pajisjet e transferuara për operacione të
mëtejshme në organizatat partnere.

3. Veprime të vazhdueshme për rritjen e punësimit te romët e
rinj.

"Do të doja të theksoja dhe do të avokoj 
fuqishëm që stazhi që do të kryhet në 
sektorin e biznesit dhe OShC-të lokale 

brenda Komunës së Koçanit do të jetë me 
rëndësi vendimtare për të rinjtë romë të 

papunë ku do të kenë mundësi të jenë pjesë 
e projektit dhe të fitojnë përvojë dhe aftësi 

praktike. Nga këndvështrimi im, ka një 
interes të madh, sidomos nga të rinjtë romë 

në moshën 20-25 vjeçare për stazh me 
mundësi punësimi në të ardhmen ". 

(ManuealaSaidova, Mentor Lokal në OSHC 
'SvetlaIdnina' nga Koçani, pjesë e projektit)

ORGANIZATAT UDHËHEQËSE:  

Qendra për Analiza Ekonomike - Shkup

Palët e interesuara diskutojnë dhe informojnë për qëllimin dhe 
qëllimet e projektit, Koçan. 





 

 

 

EuropeAid/135012/M/ACT/MK

12-914 /1

 

" 

  



 :



 

 

 



Të promovojë përfshirjen sociale nëpërmjet 
forcimit të kapacitetit të grupeve të interesit 
lokal.
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20  months

04.01.2016 � 04.09.2017
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123,229.97 EUR

117,068.47 EUR



 

 



 

 



NDIHMA TEKNIKE 

NË MENAXHIMIN E PROJEKTIT DHE MONITORIMIN 

E SKEMËS SË GRANTIT "MBËSHTETJA E PËRFSHIRJES SOCIALE" 
Numri identifikues i thirrjes:EuropeAid/132633/C/SER/MULTI  Fusha e politikës: Përfshirja Sociale 

Numri i kontratës:12-8028/1  Nën-fusha e politikës: Projekti i Asistencës Teknike 

Kohëzgjatja: 24muaj Buxheti: 202.785 EUR 

Periudha: 26.11.2015 � 25.11.2017 Kontribut i BE-së: N/A 

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM:

Një seri Trajnimesh për Menaxhimin e Grantit dhe Seminaret e Lidershipit dhe Menaxhimit si një aktivitet i rregullt në 
kuadër të Projektit të Asistencës Teknike.  

QËLLIMET SPECIFIKE: 

 

TARGET GRUPET / PËRFITUESIT:
LOKACIONI I VEPRIMIT: 



Gjatë vizitave në vendndodhje u siguruan Shumë verifikime procedurale dhe shumë stërvitje praktike. OUTPUTET KRYESORE / REZULTATET: 

 KRYESOR: 

o

oTargeti

o

o

oTargeti

o

o

oTargeti o

oTargeti

o

o

oTargeti

o

REZULTATET DHE AKTIVITETET E ZBATUARA:



DETAJET E KONTAKTIT TË PROJEKTIT:

NËN KONTRAKTUES LOKAL:

Qendra e Shërbimit të Kongresit � Shkup 

QËNDRUESHMËRIA: "Të gjitha 26 projektet e granteve për të cilat u ofrua Asistenca 
Teknike kishin qasje në mbështetje të vazhdueshme që mbulonte 

çështjet që dalin gjatë zbatimit të projektit dhe udhëzimin nëpër të 
gjitha fazat e ciklit të projektit. Unë i konsideroj këto si përfitime 
shumë të vlefshme jo vetëm për suksesin e projekteve, por edhe 

për organizatat dhe institucionet e përfshira, duke u ofruar atyre 
mundësi për të mësuarit organizativ dhe burimet që mund t�i 

përdorin në të ardhmen. 
Fushat e veçanta ku këshillimi dhe mbështetja e ekspertëve ishin 
të një rëndësie kyçe janë monitorimi, raportimi dhe treguesit. U 

dizajnuan punëtoritë e bashkuara dhe trajnimet për të kontribuar 
në mësim dhe në zbatimin praktik të njohurive të reja, duke pasur 

aspektin e rrjetëzimit si vlerë të shtuar. " 

ska, aktore e projektit, Këshilltarët rezidentë, 
TACSO)

"Vizitat në vendndodhje nga Projekti i Asistencës Teknike kanë 
qenë shumë të rëndësishme për projektin tonë të granteve, pasi na 

tregoi rrugën e duhur se si të zbatojmë siç duhet aktivitetet tona 
në përputhje me rregullat relevante të menaxhimit të granteve të 
BE-së. Ne kemi ndjekur nga afër të gjithë rekomandimet që janë 

dhënë nga dy ekspertët e Projektit të Asistencës Teknike, gjë që na 
ndihmoi të përmirësojmë metodologjitë tona të punës dhe të 

arrijmë rezultate më të mira. 
Ne jemi vërtet shumë mirënjohës për ndihmën teknike që na është 

ofruar ". 

(LjupkaPetkovska, përfituesee projektit, Kryqi i Kuq i RM)

PARTNERITETI I:

AECOM Zhvillimi Internacional Evropa - Madrid 

Të rinjtë me aftësi të kufizuara në vendosjen e trajnimit në vendin e 
punës, duke ndarë përvojat e tyre pozitive dhe shpresat për një të 
ardhme më të mirë, MakedonskiBrod, 07.06.2017.
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