
Helvetas Swiss 
Intercooperation është 
një nga organizatat më 
me përvojë dhe më të 
mëdha të zhvillimit në 
Zvicër. 

Vizioni ynë është një 
botë e drejtë në të cilën 
të gjithë burrat dhe gratë 
përcaktojnë rrjedhën e 
jetës së tyre në dinjitet 
dhe siguri, duke përdorur 
burimet mjedisore në 
mënyrë të qëndrueshme.

Helvetas Swiss 
Intercooperation - 
Kosovo zbaton projekte 
të cilat kontribuojnë në 
realizimin e këtij vizioni 
në Kosovë.

Qëllimi i APR është zvogëlimi i varfërisë në zonat 
rurale të Kosovës, përmes rritjes së mundësive 
për punësim dhe gjenerim të të ardhurave. Kjo do 
të arrihet duke trajtuar të dy anët, kërkesën dhe 
ofertën e tregut të punës – duke stimuluar zhvillimin 
lokal ekonomik (kërkesën) dhe përmirësimin e 
aftësive të popullatës lokale (furnizimin). Fokusi do 
të jetë tek  të rinjtë, gratë dhe minoritetet.

APR synon përfshirjen e komunitetit të gjerë në 
trajtimin e problemit të vështirë të papunësisë. 
Projekti zbatohet nëpërmjet ofruesve lokal të 
shërbimeve që identifikojnë përfituesit dhe ofrojnë 
zhvillimin e aftësive, si dhe duke u angazhuar me 
sektorin privat.

Na KoNtaKtoNI:

HELVETAS Swiss Intercooperation
Aftësitë për Punësim Rural
Tel: + 381 (0) 38 517 715 ext: 108
Fax: + 381(0) 38 518 833
Rr. Nazim Gafurri Nr.33, PO Box 2, 10000 Prishtinë, 
Republika e Kosovës

Kamenicë:  + 377 44 615 397/+ 386 49 379 048
Novobërdë:  + 377 44 675 992/+ 386 49 675 992
Dragash:    + 377 44 198 881/+ 386 49 199 653
Shtërpce:     + 377 45 571 721

www.helvetas-ks.org/s4re



Mënyra juaj për punësim
Nëse jeni të rinjë, të papunë dhe entuziast për të 
fituar aftësi për punësim, atëherë ne ju ofrojmë një 
mundësi. 

Ajo që ju duhet është:
	Gatishmëri për të mësuar
	Krijo një grup të të rinjve
	Identifiko nevojën dhe kërkesat tuaja 
	Vlerëso mundësitë e tregut
	Merr pjesë në mënyrë aktive në trajnime

Mënyra juaj për të rritur 
prodhimtarinë e biznesit
Nëse ju keni një biznes dhe dëshironi ta rrisni 
produktivitetin e punonjësve, ju mund të arrini këtë 
duke punuar me ne. APR siguron zhvillimin e aftësive 
për të punësuarit tuaj të tanishëm dhe  për të 
punësuarit potencial të ri.

Mënyra për të rritur 
furnizimin tuaj
Duke punuar me ne mund të arrini përfitime më 
të mëdha në biznesin tuaj. Ju lutem na kontaktoni 
nëse keni një biznes të vogël familjar që furnizon 
bizneset pjesë e njërit nga gjashtë zinxhirët e vlerës: 
Produkte Pyjore Jo Drusore, manaferra dhe fruta, 
qumësht dhe blegtori, mjaltë, tekstile dhe artizanale, 
TI dhe shërbime financiare.  APR ofron trajnime dhe 
mbështetje të tjera për biznesin tuaj.

Promovo shërbimet tuaja 
APR kërkon individë me aftësi teknike të dalluara, të 
cilët janë të gatshëm të transferojnë zanatin e tyre 
tek të rinjtë. Bashkëpunimi reciprok mund të çojë në 
rritjen e mundësive për të rinjtë dhe veten tuaj. 

Rasti i të rinjve nga fshati 
Hogosht, Kamenicë  

Të rinjtë fillojnë biznesin

Një sërë takimesh janë mbajtur 
në këtë zonë në  muajin 
mars  duke rezultuar në një 
takim sensibilizues me rininë 
vendase. Një grup prej dhjetë 
të rinjve vlerësuan një numër 
të mundësive dhe vendosën  
të ndjekin prodhimin e vezëve 
si një aktivitet në grup.  

Pas disa takime me grupin e dhjetë të rinjve, duke 
parë motivimin e tyre dhe besimin e fortë në idenë 
e tyre, në prill projekti vendosi  t’i  sigurojë trajnim 
grupit. Trajnimi teknik zgjati gjithsej shtatë sesione. 
Pas kësaj, grupi u trajnua për të përgatitur një 
plan biznesi të cilin ata e  dorëzuan  te APR për 
mbështetje financiare. APR miratoi kërkesën e tyre 
dhe kontribuoj me pulat dhe kafazet.  Në mënyrë 
që të përmbushë kriteret e APR për mbështetje 
dhe për të kontribuar financiarisht për zbatimin,  
grupi mori një kredi, bëri rehabilitimin e objektit, 
bleu gjërat të tjera të nevojshme dhe e bëri fermën 
funksionale. 

Nisma e të rinjve përfundoi në vitin 2013, me 
hapjen e fermës së pulave me emrin “Golden Egg” 
në Hogosht. Aktualisht, pesë të rinjtë janë duke e 
zhvilluar biznesin me kapacitet prodhues me 850-
900 vezë në ditë.

Çfarë bëjmë ne
APR ka për qëllim zvogëlimin e varfërisë në 
zonat rurale të Kosovës përmes trajnimeve 
dhe zhvillimit të aftësive, duke çuar në rritjen 
e punësimit.

Projekti ka katër komponentë kryesore:  
•	 Grupet	e	mësimit	që	synojnë	të	

rinjtë e papunë 
•	 Programet	e	trajnimit	të	sektorit	

privat për punonjësit e ri dhe 
ekzistues 

•	 Fuqizimin	e	lidhjes	në	zinxhirin	e	
furnizimit

•	 Ngritja	e	kapaciteteve	të	ofruesve	
lokal të shërbimeve 

Projekti ynë synon 
të përfshijë:

•	 Të	rinjtë,	të	papunë
•	 Bizneset	ekzistuese	
•	 Aktorët	e	zinxhirit	furnizues	p.sh.	

fermerët
•	 Ofruesit	lokal	të	shërbimeve	

Ku punojmë ne:
Projekti ynë është aktiv në katër komuna:

•	 Kamenicë
•	 Novobërdë
•	 Dragash
•	 Shtërpce

Partneret tanë:
	Komunat 
	Qendrat Publike të Punësimit 
	Qendrat Rinore 
	Sektori	Privat


