
 

Thirrje për Programin e Praktikave për të Rinjtë 

 

Ftojmë të gjithë të rinjtë nga Rajoni Lindor për t'iu përgjigjur thirrjes për programin për praktikë 

të projektit “Të rinjtë në Agrobiznes- Regjioni Ekonomik Lindor,” i cili ju mundëson të rinjve të 

kenë një eksperiencë në fushën e agrobiznesit, veçanërisht në përpunimin e pemëve dhe 

perimeve, përpunimin e qumështit, përpunimin e mishit, përpunimin e drithërave dhe 

thertoreve. 

Projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian, menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në 

Kosovë dhe zbatuar nga Komuna e Gjilanit si palë kryesore, në bashkëpunim me komunat: 

Kaçanik, Hani i Elezit, Viti, Shtërpcë, Partesh, Kllokot, Ranillug , Kamenicë dhe Novobërdë. 

Qëllimi i kësaj praktike është që praktikantët e suksesshëm të gjejnë një punë të përhershme. 

Praktika do të zgjatë tre muaj dhe është me pagesë. 

Në këtë program të praktikave do të përfshihen 100 të rinj ku: 30 do të jenë në përpunimin e 

pemëve dhe perimeve, 30 në përpunimin e qumështit, 15 në përpunimin e mishit, 15 në 

përpunimin e drithërave dhe 10 në thertore. 

Praktikantët duhet të jenë të moshës 18-30 vjeç, prioritet do t'u jepet atyre që kanë diplomuar 

nga shkolla profesionale bujqësore, që nuk kanë përvojë, që vijnë nga zonat rurale dhe në 

momentin e aplikimit kanë një deklaratë të papunësisë nga Zyra e Punësimit. 

 

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në linkun e mëposhtëm:  

ENG: https://goo.gl/forms/5JvD6bCdsQHmqGDA2 

ALB: https://goo.gl/forms/RsIa1B5T7iGxhzxQ2 

SRB: https://goo.gl/forms/SA5Z73oLhXLNWRGX2 

 

Ose përmes dorëzimit të aplikacionit ne Zyrën e Kryetarit, Bulevardi i Pavarësisë, pn, Gjilan 

Perioda e Aplikimit: 21 Janar 2019- 21 Shkurt 2019 
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Të rinjtë në Agrobiznes- Regjioni Ekonomik Lindor 

Aplikacion për Programin e Praktikës të Rinjtë 

Informacione Personale 

Emri dhe Mbiemri  

Mosha  

Adresa/ Qyteti  

Numri i Telefonit  

E-mail   

Profesioni:  

Edukimi 

Shkolla e Mesme:  

Drejtimi:  

Fakulteti:  

Drejtimi:  

Eksperienca në Punë 

A keni të përfunduar ndonjë praktike/ 

punë? (Nëse po, ju lutem shënoni më 

poshtë) 

 

1. Pozita, Vendi, Kompania, Data e 

fillimit- Data e përfundimit 

 

2. Pozita, Vendi, Kompania,  Data 

e fillimit- Data e përfundimit 

 

3. Pozita, Vendi, Kompania,  Data 

e fillimit- Data e përfundimit 

 

Aktivitetet 
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Dokumentet që duhet të bashkëngjiten me formular: 

 

1. Një Dokument Identifikimi Kopje (Letërnjoftimi ose Pasaporta) 

2. Evidence nga praktikat e mëparshme (nëse ekziston)  

3. Deklarata e Papunësisë nga Zyra e Entit të Punësimit ( nëse jeni të regjistruar) 

 

Përzgjedhja e praktikantëve do të bëhet në bazë të kritereve te mëposhtme: 

1. Mosha (prej 18 deri ne 30 vjeç) 
40 

2. Edukimi (Shkolla Profesionale e Bujqësisë) 
30 

3. Vendbanimi (Nëse aplikuesi vjen nga zona rurale) 
10 

4. Eksperienca (Me më pak eksperiencë) 
10 

5. Deklarata e Papunësisë nga Zyra e Entit të Punësimit 
10 

 

Në çfarë lloj pune jeni të interesuar të 

fitoni  përvojë dhe trajnim (shënoni një 

ose më shumë) 

1. Përpunimin e pemëve dhe 

perimeve 

2. Përpunimi i qumështit 

3. Përpunimi i mishit 

4. Përpunimin e drithërave 

5. Thertore 

 

Po/JO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

A keni qene përfitues të ndonjë 

projekti? 
 

Nëse po, titulli i projektit: 
 

Përshkrimi i projektit: 
 

Emri i donatorit: 
 


