
PAKTI TERRITORIAL I PUNËSIMIT  
Komuna e Vitisë 

 

Veprimi nr. 5 
Promovimi i mundësive të punësimit për gratë që angazhohen në 

prodhime organike dhe artizanale bujqësore  

FORMULARI I APLIKIMIT 

Emri dhe mbiemri: 

Pjesa A1
 Gjinia: M   F  Datëlindja:                 

dd____/mm____/19___ 

Nr. LNJ: 

____________________ 

Gjendja civile: 

______________________________ Vendbanimi: ____________________________________ (fshat/qyteti)  

Nr i anëtarëve të familjes:  

_____________ 

Numri i telefonit: ___________________________________ 

 

Nr i vartësve në familje: ___________ Vite të kryera të shkollimit: 1-4  5-8/9  8/9-12  më shumë  

A keni ndjekur trajnim profesional më 

parë?  Po   Jo  

Nëse po, sqaroni cilin kurs dhe cilin vit:   

A merr aktualisht familja juaj asistencë sociale?  Po    Jo  

Sipas vlerësimit tuaj, sa kanë qenë të hyrat mesatare mujore të familjes në 6 muajt e fundit?    € __________,_____ 

Ju lutemi shënjo njërën nga kutitë, për të identifikuar se cilit grup etnik ju i përkisni:  

Shqiptar  RAE  Goran  Boshnjak  Serb i Kosovës  Të tjera, specifiko ______________________ 

A keni ndonjë  paaftësi?   Po  Jo  

Nëse po, tregoni: 

______________________________ 

A jeni fizikisht i shëndoshë për të punuar në bujqësi?   

 

 Po  Jo 

A keni punuar më parë formalisht apo jo formalisht?  Po  Jo 
Të plotësohet nga ZP: 

Informata e dhënë është: 
Nëse po, tregoni se a keni qenë: 

  I papunë për  12 muajt e fundit apo më shumë, ose  

  keni punuar gjatë 12 muajve të fundit, por më pak se 25% të kohës; ose 

  asnjëra nga këto. 

 E saktë 

 E pasaktë 
Sqaro: ______________________ 

________________________________ 

Ju lutemi shënjoni kategorinë që i përkisni:  

  Kam më shumë se dy vite trajnim dhe/ose përvojë pune;   

  Kam më shumë se 1 por më pak se dy vite të trajnimit/përvojës së punës; 

  Nuk kam trajnim dhe/ose përvojë pune.   

 

 E saktë 

 E pasaktë 
 

Sqaro: ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 
A keni përfituar më parë nga programet për promovim të punësimit që i ka 

organizuar Zyra për Punësim ose organizatat tjera?   Po  Jo 

 

 E saktë 

 E pasaktë 
 

Sqaro: ______________________ 
___________________________ 

Nëse jeni përgjigjur PO, tregoni kur: (m/v)____________________________ 

 
 

      ____________________________________________________               ________/___________/2019                                                        

_____________________________________________________________________________  

                  Nënshkrimi i aplikuesit                                           data                                                    emri/mbiemri i personit që i ndihmon aplikantit (nëse ka mundësi) 

                                                 
1 Informatat e dhëna në PJESEN A  kanë të bëjnë me cenueshmërinë e aplikuesit. Të verifikohet me Tabelën e profilit 



Të kompletohet nga zyrtari mbështetës i projektit komunal të UNDP-së:  

Sipas deklarimit të aplikuesit, a i plotëson aplikuesi kushtet për tu shqyrtuar për faza tjera të vlerësimit për të përfituar nga 

veprimi:  

 Po  Jo 

Nëse jo, specifiko:   
 

Data dhe nënshkrimi: ________________________ 

FORMULARI I APLIKIMIT Pjesa B 

Kriteret e pranueshmërisë 
 

Ju lutemi shënoni nëse është e aplikueshme  
 

 Jam banor i Komunës së Vitisë; 

 Familja ime ka së paku 2 anëtarë të moshës së punës (+16 vjeç), njëra prej tyre femër; 
 Familja ime zotëron të paktën 0.3 ha tokë të punueshme në territorin administrativ të Komunës së Vitisë 
(verifikuar nga dokumenti i pronës) (prona mund të jetë në emër të kërkuesit ose të afërmit e ngushtë: 
prindërit ose gjyshërit), ose vërtetim nga pronari që provon se ka dhënë me qira aplikuesit tokën e 

punueshme për një periudhë minimale prej 3 vjetësh;  
 Aktualisht prodhoj / përpunoj produkt bujqësor artizanal (të sqarohet): ______________________ 

Përshkrim i aktivitetit bujqësor *  
* Nëse keni shenjuar të gjitha kutitë në pjesën e Kritereve të kualifikimit, tani jepni informacione për aktivitetin tuaj bujqësor  

 
 

Shkurtimisht përshkruani aktivitetin bujqësor, duke përfshirë edhe informacionin e mëposhtëm:  

- Përshkruani prodhimin tuaj, procesin e prodhimit/përpunimit, kushtet aktuale dhe sfidat  

- Madhësia e prodhimit,  

- Numri i anëtarëve të familjes të përfshirë në këtë aktivitet;  

- Përshkruani tregun e produktit tuaj  

- Toka e punueshme në përdorim;  

Informata të tjera relevante që mendoni se mund të forcojnë aplikacionin tuaj ... 
 

 

 

 

 

Jepni një faqe shtesë të hapësirës dhe tregoni se mund të shkruajnë në anën e pasme të faqes së fundit - nëse është shumë e 

nevojshme ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PËRSHKRUAJ SHKURTIMISHT NEVOJAT TUAJA PËR TRAJNIM - Kjo nuk ka të bëjë me procesin e 

vlerësimit.   

- 

 

      ______________________________________________               ________/___________/201____                                         

____________________________________________________________  

                  Nënshkrimi i aplikuesit                                           data                                                    emri/mbiemri i personit që i ndihmon aplikantit (nëse ka mundësi) 

 


