Data: 24/02/2020
PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR PERSONA TE RIATDHESUAR

Thirrje për Aplikim
Trajnim për Vetëpunësimit/Ndërmarrësi
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK) në bashkëpunim me Programin për
Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), shpallin thirrjen e hapur për të gjithë personat e
riatdhesuar të regjistruar si punëkerkues që të shprehin interesimin për Trajnim
Vetëpunësimit/Ndermarrësisë ne kuader të Qendrave të Aftësimit profesional në rajonet:
Prishtinë , Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Pejë, Prizren dhe Gjakovë.
Kush mund të aplikoj:
-

Kandidatët e kualifikuar dhe pjesëmarrës në trajnimin e Vetëpunesimit duhet të jenë
persona të riatdhesuar(të kthyer në Kosovë nga data 1 Janar 2017 deri me sot )të
regjistruar në Sistemin e Menaxhimit të Rasteve në Komunen e tyre përkatese dhe te
regjistruar si të papunë në Zyrat e Punësimit (ZP).

Kandidatët e riatdhesuar, të cilët planifikojnë të aplikojnë në Programin e Vetëpunesimit ne
shpalljen e hapur për vitin 2020, ne menyrë që të kualifikohen të dorezojnë planet e biznesit
duhet të kenë të kryer trajnimin “Vetë-Punësimit-Ndermarrësisë” në Qendrën e Aftësimit
Profesional, në rajonin e tyre përkates. Perfundimi i ketij trajnimi ju mundeson te drejten e
aplikimit në program ne menyrë që të konkurojn me aplikantet tjerë.
Mbështetja nga Programi
Programi i vetëpunësimit do të sigurojë mjete dhe paisje teknike bazike për fillimin e një
biznesi fillestar sipas profileve të pranuara nga Programi për çdo plan të biznesit të
zhvilluar me sukses i cili miratohet në kuadër të procesit të përzgjedhjes.
Data e fundit e dorëzimit të aplikimeve është E Premte ,13 Mars 2020, në orën 14:00 në
zyret e punesimit në gjithë territorin e vendit .

Vërejtje:Programi është konkurues, përfundimi i Trajnimit Vetëpunësim/Ndermarrësi nuk
nënkupton se aplikanti e ka të garantuar grantin. Trajnimi krijon mundësinë për aplikim në një
proces të hapur dhe konkurues , ku secili plan biznesi vlerësohet me kujdes.

Trajnimi “Vetëpunësim” ose “Ndërmarrësi” për të interesuarit ,të cilët nuk e kanë
përfunduar të mbahet ne grupe sipas orarit në vijim:
1.Qëndra e Aftësimit Profesional Prishtinë :
Grupi I paradite : Nga data 16 Mars deri me datën 27 Mars

2.Qëndra e Aftësimit Profesional Mitrovicë :
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
3.Qëndra e Aftësimit Profesional Mitrovicë/Dolan (Trajnimi mbahët ne zyret e UNDP-së në
Zubin Potok) :
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
4.Qëndra e Aftësimit Profesional Pejë:
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
5.Qëndra e Aftësimit Profesional Prizren :
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
6.Qëndra e Aftësimit Profesional Gjilan :
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
7.Qëndra e Aftësimit Profesional Ferizaj:
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
8.Qëndra e Aftësimit Profesional Gjakovë:
Grupi I paradite: Nga data 16 Mars deri ne datën 27 Mars
Verejtje : Trajnimi “Vetëpunësim” ose “Ndërmarrësi” fillon vetem ne datat e cekura lartë ne
menyrë të organizuar , aplikantet mund të fillojn trajnimin vetem me datën 16 Mars.
Këshilltarët për punësim do të sigurojnë sesione këshillimi gjatë të cilave punëkërkuesit
informohen nëse i plotësojnë kushtët të aplikojnë në këtë Program si dhe do aranzhojnë grupet e
punëkeruesve në kordinim me QAP përkates për te vijuar trajnimin “Vetëpunësim” ose
“Ndërmarrësi” ne datat e cekura me lartë gjatë kesaj shpallje për aplikim.

PROFESIONET E PRANUARA PËR TË CILAT OFROHEN MJETE DHE PAISJE SIPAS
SEKTORËVE:

•

•

•

•
•
•
•

Përpunimi i ushqimit dhe industria e paketimit:
- Përgaditja e ëmbëlsirave
- Përgaditja e ushqimeve të shpejta
- Përpunimi i mishit (përgaditja e produkteve të bluara)
TIK krahas me kontraktimin e jashtëm të proceseve të biznesit dhe sektori i qendrave të
mbështetjes për konsumatorë:
- Zhvillimi i Programeve
- Servisimi i paisjve në kuadër të TIK
- Printimi i dizajneve për produkte të tesktilit
Ndërtimtaria:
- Instalues i ngrohjes qendrore
- Suvatues dhe Fasadues
- Instalues i sanitarisë/Qeramikës
- Instalues elektrik
- Murator
Industria e përpunimit të metalit:
- Saldues/Metalpunues
Industria e tekstilit:
- Rrobaqepësi
- Qëndisje
Industria e përpunimit të drurit:
- Zdrukthëtari/Mobileri
Tjera:
- Floktare/Berber,
- Auto-Mekanik,
- Auto-Ngjyrosje,
- Gomister,
- Auto-Larje.

Vërejtje: Aplikanti duhet të zgjedh vetem njerin nga profilet e lejuara psh: nese është në
profilin e Ndertimtarisë zgjedh vetem njerin nga pesë profesionet e lejuara nga profili
ndertimtarisë listuar në listen me lartë ose ne kuader të sektoreve tjerë vetem njerin nga
profilet ,të cilët mbeshteten nga programi. Profile tjera që nuk janë listuar në ketë list nuk
mbeshtetën nga Programi.
Ofertat/faturat nuk pranohen si dokumentacion përbërës në kuadër të aplikimit; pako e
paisjeve është e përcaktuar sipas profilit.

