
 

 

 

 

 
                Komuna e Istogut 

                                                                                                                                                                              Opština Istok  

FTESË PËR SHPREHJE INTERESIMI 

Programi i Vetëpunësimit për Personat e Riatdhesuar 

 

Në kuadër të projektit “Kthimi i Qëndrueshëm i Personave të Riatdhesuar përmes Riintegrimit Socio-
Ekonomik” (SUREP) bëjmë thirrje për shprehje interesimi për pjesëmarrje në programin e vetëpunësimit për 
personat e riatdhesuar në Komunën e Istogut. Projekti financohet nga Caritasi Zviceran dhe bashkë-
implementohet me dy organizatat partnere: Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë (APPK) dhe Qendra 
Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT). Përmes projektit SUREP synojmë  
mbështetjen e individëve të cënueshëm dhe familjeve të tyre të riatdhesuar nga Evropa Perëndimore në 
Kosovë. Në programin e vetëpunësimit, personat e riatdhesuar kanë mundësinë që të fitojnë shkathtësi dhe 
krijojnë mundësi për të gjeneruar të ardhura për ta dhe familjet e tyre. Prandaj inkurajojmë të gjithë personat e 
riatdhesuar, të cilët i plotësojnë kriteret e mëposhtme, që të shprehin interesimin e tyre për pjesëmarrje në 
programin e vetëpunësimit të projektit SUREP. Projekti bashkëfinancohet nga komuna e Istogut bazuar në 
marrëveshjen e nënshkruar me nr. 01-016-22047 me datë 30.05.2019.  

 

Kush mund të aplikoj? 
 Personat e Riatdhesuar në vitin 2018 ose më vonë (data e regjistrimit në ZKKK në Komunën e Istogut); 
 Personat e Riatdhesuar të regjistruar si punëkërkues (të papunë) në Zyrën e Punësimit në Komunën e 

Istogut (mbi moshën 18 vjeçare); 
 Personat e Riatdhesuar të cilët nuk kanë përfituar ende grant për vetëpunësim që nga data e regjistrimit në 

ZKKK; 
 

Çka përfshinë programi? 
 Takime informuese për programin e vetëpunësimit në komunën tuaj; 
 Këshillim për Riintegrim Ekonomik nga Këshilltarët Profesional të projektit; 
 Aplikimi me ide biznesi për trajnim; 
 Mundësi për pjesëmarrje në trajnim për Themelim Biznesi (me shpenzime të trajnimit, ushqimit dhe 

udhëtimit të mbuluara nga projekti); 
 Pas përfundimit të trajnimit, mundësi aplikimi me plan biznesi për grant; 
 Mundësi për përfitim të mjeteve dhe/apo pajisjeve teknike për fillimin e një biznesi fillestar në bazë të profilit 

të personit të riatdhesuar në vlerë prej 3,000 €; 
 Mentorim dhe Këshillim përgjatë 12 muajve të parë të Themelimit të Biznesit tuaj. 
 
Si të aplikoni? 
Kandidati/ja i/e interesuar për t’u bërë pjesë e programit të vetëpunësimit të projektit SUREP, duhet të 
lajmërohet në Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim në Komunën e Istogut. Ju mund të regjistroheni 
vetëm me detajet kontaktuese (pa ndonjë dokument shtesë). 

 

Deri kur mund të aplikoni?  
Thirrja për shprehje të interesimit do të jetë e hapur nga data 28 tetor 2019 deri më 8 nëntor 2019, ora 16:00.   

 

Çka pas aplikimit? 
Kandidatët të cilët shprehin interesimin për pjesëmarrje në programin e vetëpunësimit, do të kontaktohen nga 
ekipi i projektit SUREP për të marrë pjesë në takimin informues i cili do të organizohet në Komunën e Istogut, 
me datën 15.11.2019, ora 14:00. Në këtë takim ju mund të informoheni për të gjitha aktivitetet dhe proceset se 
si të vini deri tek themelimi i biznesit. 

Nëse keni ndonjë pyetje, ju mund të kontaktoni ekipin e projektit në numrat e telefonit: 044 767 882; 038 55 41 
55 ose në email adresën: surep@appk.org  

 
Ky projekt realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)  

dhe bashkëfinancohet nga Komuna e Istogut. 
 
 
 


