
      

 
                                                             

Projekti “Trajnimi Rajonal për Zhvillimin e Aftësive për Punësim” (RED-T)” 

UDHËZUES PËR APLIKIM 

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
Projekti “Trajnimi Rajonal pë Zhvillimin e Aftësive për Punësim” (RED-T) ofron trajnim profesional për 

130 kandidatë të papunë, me arsim fillestar, nga komuna e Gjilanit, Vitisë, Hanit të Elezit, dhe 

Kaçanikut. Projekti RED-T financohet nga USAID Empower Private Sector Kosovë në partneritet 

me Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete dhe implementohet nga RIT Kosovo 

(A.U.K). Qëllimi i projektit është të pajisë pjesëmarrësit me aftësitë e nevojshme të buta dhe 

teknike për të ju mundësuar tranzicion më të lehtë në tregun e punës duke rritur mundësinë e tyre 

për punësim në sektorin e TIK në bizneset që ofrojnë shërbimin e tyre në Kosovë ose në Qendrat e 

Thirrjeve. 

KRITERET PËR PRANIM DHE PËRZGJEDHJA 
Në mënyrë që kandidatët të pranohen në program, aplikantët duhet: 

• Të jenë 18 – 35 vjeç; 

• Të jetojnë në komunën e Gjilanit Vitisë, Kaçanikut dhe Hani i Elezit 

• Të kenë nivel fillestar të shkollimit 

Përparësi për pranim do të kenë:  

 aplikantët që vijnë nga grupe të margjinalizuara   

 të papunësuarit,  

 kandidatët e regjistruar në skemën sociale apo me të ardhura të ulëta.  

PËRMBAJTJA DHE OFRIMI I TRAJNIMIT 
Trajnimi do të mbahet në Kaçanik / Han të Elezit, Vitisë dhe Gjilan për rreth pesë muaj (146 orë trajnimi). 

Tabela më poshtë përmban informata të kurseve që do të ofrohen si pjesë e këtij progami: 

Moduli 1: KURSE TË TRAJNIMIT TË PËRGJITHSHËM ORËT E 

TRAJNIMIT Të gjithë 130 aplikantët  

 Aftësite e buta (Aftësitë e Komunikimit / Zhvillimi Personal dhe Marketing / 

Aftësitë e Menaxhimit, Mendimi Kritik) Gjithsej 56 

orë mësimore 

në klasë  
 Shitjet dhe Kujdesi ndaj Klientit

 Modulet bazë ECDL

Moduli 2: KURSE PROFESIONALE 
TRAINING 

HRS 

65 aplikantë 65 aplikantë 



      

 
                                                             

2.1 Bazat e Web dhe Mobile Development 
2.2 Profili i gjuhës 

Gjermanisht për 

Qendrat e Thirrjeve 

Simulimi i Thirrjeve 

dhe Trajnimi i 

Intervistave të Punës 

90 orë 

trajnimi secila 

 Kursi në gjuhën angleze 

 Hyrje në programimin Java 

 Hyrje në zhvillimin e Web-it(HTML5, CSS3, 

JavaScript) 

 

Të gjithë 130 pjesëmarrësit do të marrin pjesë në modulin e Edukimit të Përgjithshëm i cili do të ofrohet në 

gjuhën shqipe. Pas përfundimit të programit mësimor të përgjithshëm, kandidatët do të ndahen në dy grupe 

në bazë të preferencës së tyre. Një grup do të marrë pjesë në Bazat e Web-it dhe Mobile Development në 

gjuhën angleze. Grupi tjetër do të marrë pjesë në profilin e gjuhës gjermane që do të ligjërohet në gjuhën 

gjermane.  

Në mënyrë që trajnimi të jetë më i përshtatshëm për kandidatë, tajnimet do të mbahen në Gjilan, Viti dhe 

Kaçanik në objektet e komunave përkatëse.  

TAKIMET INFORMUESE: 
Ekipi i projektit do të prezantojë programin dhe informojë të gjithë të interesuarit për procedurën e aplikimit 

përmes takimeve informuese në secilën komunë. Në tabelën më poshtë i gjeni informacionet për takimet 

informuese që do të mbahen: 

Komuna Data Ora Vendi 

Gjilan 10 Tetor, 2018 13:00 Bibloteka e Qytetit 

Hani I Elezit 11 Tetor, 2018 13:00 Në Komunë (Salla e takimeve) 

Kaçanik 11 Tetor, 2018 15:00 Në Komunë (Salla e Kuvendit) 

Viti 12 Tetor, 2018 14:00 Në Komunë (Salla e Kuvendit) 

 

APLIKIMI: 
Periudha e aplikimit është nga 8 tetor 2018 deri më 19 tetor 2018, në ora 16:00. 

Aplikacionet mund të dorëzohen: 

• në mënyrë elektronike përmes aplikimit online në: http://tdi.auk.org/aplikimi-red-t/ 

• fizikisht tek zyret e komunës  

Vërejtje: Ju lutem bashkangjitni edhe Kopjen e letërnjoftimit/pasaportës dhe dëshminë që jeni të papunë 

(nga Zyra Komunale Për Punësim) me formën e aplikimit fizik.  

KONTAKTI 
Leonora Çerreti 

E-mail: red@auk.org; Telefon: 049 774 110 

mailto:red@auk.org

