
              

 
 

FTESË PËR APLIKIM  
 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale fton të 
gjitha bizneset në komunat Vushtrri, Ferizaj dhe Gjakovë që kanë vende të lira të punës të bëhen pjesë e 
programit të praktikës në punë për të rinj të papunësuar. Kohëzgjatja e këtij programi është tre (3) muaj, nga 1 
tetor – 31 dhjetor 2016. Programi do të angazhojë si praktikantë 130 të rinj të papunësuar të moshës 18-24 
vjeçare në këto tri  komuna.  
 
Qëllimi i programit të praktikës në punë synon t’u mësojë të rinjve të papunësuar shkathtësitë praktike, njohuritë 
dhe kompetencat e nevojshme për vende pune dhe procese pune specifike, si dhe aplikimin e tyre në praktikë në 
vendin e punës. Pra, bizneset kanë përfitime të ndryshme nga pjesëmarrja në këtë program: fuqi punëtore me 
energji dhe ide të reja, punëtorë të ardhshëm të kualifikuar dhe fuqizim të biznesit.   
 

Rreth aplikimit  
 
Të drejtë aplikimi kanë të gjitha bizneset e regjistruara në Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve. Bizneset e 
interesuara duhet të aplikojnë pranë Zyrave të Punësimit në komunën ku ato veprojnë. Bizneset që nuk kanë 
bashkëpunuar më herët me Zyrat e Punësimit, duhet fillimisht të regjistrohen dhe më pas të aplikojnë për të 
përfituar nga ky program.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Përzgjedhja  
 
Përzgjedhja e bizneseve përfituese do të bëhet në nivel rajonal dhe në bashkëpunim me Odat Ekonomike. Paneli 
përzgjedhës do të ketë në përbërje edhe përfaqësues të Qendrave Rinore dhe Drejtorive Komunale për Zhvillim 
Ekonomik përkatëse.  
 

Pas përzgjedhjes  
 
Praktikantët e angazhuar në programin e praktikës në punë nëpër bizneset e përzgjedhura do të marrin 
kompensim mujor prej njëqind e njëzetë (120) Euro në muaj. Ky kompensim mbulon shpenzimet e udhëtimit dhe 
të ushqimit. Në muajin e parë, praktikantët kompensohen nga biznesi ku janë të angazhuar, ndërsa në muajin e 
dytë dhe të tretë kompensohen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

 

Afati për aplikim: 05 – 19 shtator 2016 

Aplikimet bëhen pranë Zyrës për Punësim në 

komunën përkatëse ku vepron ndërmarrja / 

biznesi juaj 

 

 

Bizneset duhet të plotësojnë këto kushte: 
 

• Një mentor me përvojë,  
• Vend të përshtatshëm të punës,  
• Mjedis të punës i cili ofron mundësi 
stimuluese për mësim për praktikantin 
 

Aplikimet bëhen pranë Zyrës për Punësim në 

komunën përkatëse ku vepron ndërmarrja / 

biznesi juaj 

 



              

 

Shfrytëzojeni mundësinë për të përfituar fuqi punëtore energjike dhe me ide inovative per biznesin 
tuaj  dhe jepni kontribut për zhvillimin ekonomik të rajonit tuaj!  

 
Ky program mbështetet dhe realizohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Projekti për Promovimin e 
Punësimit të të Rinjve” - GIZ  në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  
 
Për më shumë informata, kontaktoni me:  

Zyra e Punësimit Gjakovë: 0390-325-161 e-mail: kujtim.dula@rks-gov.net  
Zyra e Punësimit Ferizaj:  0290-320805    e-mail:    kemajl.shabani@rks-gov.net 
Zyra e Punësimit Vushtrri: 028 571 624    e-mail: feride.pllana@rks-gov.net  
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