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Përmbledhje e projektit - 2013 

 

Titulli i Projektit  Aftësitë për Punësim Rural (APR) 

Lokacioni i projektit Malet e Sharrit 

 Komuna e Dragashit 

 Komuna e Shtrpcës 

Rajoni Verilindor 

 Komuna e Novobërdës 

 Komuna e Kamenicës 

Qëllimi i Projektit Zvogëlimi i varfërisë në Kosovën rurale nëpërmjet trajnimit dhe 

zhvillimit të aftësive, që do të rezultojë me rritjen e mundësive për 

punësim 

Rezultatet e Projektit 1. Grupet Mësimore me synim të rinjtë e papunë 

2. Programe trajnimi për Sektorin Privat për punëtorët e rinj dhe 

aktualë 

3. Fuqizimi i Lidhjeve të Zinxhirit Furnizues 

4. Zhvillimi i kapaciteteve të ofruesve vendorë të shërbimeve 

Përfituesit e synuar 
(2013) 

Rezultati 1: 

 200 Pjesëmarrës në së paku 10 Grupe Mësimore 

 50% femra / 25% minoritete 

 60%  të punësuar / të vetë-punësuar 

Rezultati 2: 

 300 pjesëmarrës nga bizneset e mëdha dhe të vogla 

 5 marrëveshje me biznese të medha 

Rezultati 3: 

 500 ofertues të përfshirë në trajnim dhe lidhje të tregut 

 5 zingjirë të vlerës të përfshirë 

Rezultati 4: 

 Ofruesit e shërbimeve ekzistojnë në të gjitha komunat 

Buxheti (2013) CHF 427,629 
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1 Pasqyrë e përgjithshme 

Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) filloi fazën e zbatimit në janar të vitit 2013 me 

financim nga Fondacioni Medicor, Fondacioni Julius Baer dhe HELVETAS Swiss 

Intercooperation. Ky raport përmban një përmbledhje të aktiviteteve kryesore, të arriturave 

dhe mësimeve të nxjerra nga gjysma e parë e vitit. 

Rezultatet kanë qenë shumë pozitive, me të gjitha objektivat në rrugë të duhur për t’u arritur 

deri në fund të vitit. Ekipi i projektit ka zhvilluar marëdhënie të forta me komunitetet vendore 

dhe grupet e interesit, dhe ka arritur një dukshmëri të lartë në rajonet e synuara; duke 

përfshirë edhe me bizneset, komunat, dhe ç’është më me rëndësi, me të rinjtë dhe të 

papunët. Nën Rezultatin 1, trajnimi ka shfrytëzuar hapësirat e ofruara falas nga komunat. Në 

rastin e Kamenicës, komuna gjithashtu ka mbështetur grantet për bujqit për blerjen e 

koshereve të bletëve nën Rezultatin 3. Sektori privat gjithashtu është duke i mbështetur 

aktivitetet e projektit, duke ofruar ekspertizë për Grupet Mësimore, lidhje për marketing dhe 

qasje në hapësira për mbajtje të programeve të trajnimit.  

Me ndonjë projekt të ri, sidomos ndonjë si APR i cili përdor metodologjinë e re të zbatimit, 

gjithmonë do të ketë modifikime të cilat kërkohen për zbatim. Komentet për këto modifikime 

të vogla janë komentuar nën secilin rezultat. 

Mbështetja nga konsulentët ndërkombëtarë dhe menaxhmenti i HELVETAS Swiss 

Intercooperation ka qenë e rëndësishme per ekipin e projektit, me 4 misione të përmbushura 

në gjysmën e parë të vitit. Ralph Rothe mbajti trajnimin për Metodologjinë e Grupeve 

Mësimore për stafin dhe facilitatorët në shkurt, i mbështetur nga Peter Porten. Stuart 

Pettigrew ndihmoi në përgatitjen e planit vjetor të punës  për vitin 2013 gjatë një vizite në 

shkurt/mars. Bachu Mubarak, që ka zbatuar Grupet Mësimore në Afrikë, mbajti një trajnim 

më intenziv në prill. 

Sistemet e monitorimit janë vendosur për të percjellur rezultatet e projektit dhe menaxhimin 

financiar. Është zhvilluar një bazë e shënimeve për menaxhimin e numrit të madh të 

kontratave dhe marrëveshjeve, si dhe informatave të përfituesve të projektit. 

2 Raporti Narrativ 

Seksioni në vijim evidenton rezultatet  dhe aktivitetet e secilit nga 4 Rezultatet e Projektit, si 

dhe komentet përkatëse për zbatimin dhe mësimet e nxjerra gjatë fazës fillestare të projektit 

APR.  

Më tepër fakte dhe shifra për secilin Rezultat janë të evidentuara në Shtojcat e këtij raporti. 

Rezultati 1  

Projekti APR do të stimulojë & mbështesë  grupet e të rinjëve të papunë për të zhvilluar aftësitë 

vendore të kërkuara: teknike, të ndërmarrësisë dhe jetësore; që do të rezultojë me përmirësimin e 

mundësive për punësim dhe të ardhura 

Rezultatet 

Gjithsej 19 Grupe Mësimore janë themeluar në 6 muajt e parë të projektit APR, me  213 

pjesëmarrës që i’u kanë nënshtruar trajnimit dhe zhvillimit të aftësive (objektivi 200). 7 grupe 

kanë përfunduar ciklin e trajnimit dhe 12 janë në vazhdim e sipër. Shtojca 2 ofron informata 

të detajuara  lidhur me statusin e këtyre grupeve dhe sektorët në të cilat ata janë përfshirë. 
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Nga pjesëmarrësit, 56% janë femra (objektivi 50%) dhe 36% minoritete (objektivi 25%). 

Projekti APR synon një objektiv prej 60% të pjesëmarrësve të cilët përfundojnë trajnimin në 

mënyrë që të gjejnë punë apo vetë-punësohen. Meqenëse shumica e grupeve janë në 

vazhdim e sipër të trajnimit, apo rishtazi e kanë përfunduar atë, nuk është e mundshme të 

vlerësohet punësimi i tyre. Sidoqoftë, 4 femra të reja nga një grup i pastiçerisë/gatimit janë 

punësuar menjëherë pas përfundimit të trajnimit (referohuni në Shtojcën 4). 

Një studim gjurmues është përpiluar për Rezultatin 1,dhe të gjithë pjesëmarrësit kanë 

plotësuar pyetësorin para gjurmues. Një pyetësor shoqërues do të përdoret përafërsisht 6 

muaj pas përfundimit të punës së grupeve për te gjurmuar ndikimet nga ky projekt. 

Komentet dhe Planifikimi 

Grupet Mësimore janë një metodologji e re zbatimi për Kosovën, dhe në gjashtë muajt e 

parë të zbatimit ka filluar  ‘mësimi’ i projektit. 

Projekti ka përzgjedhur dhe trajnuar 11 facilitatorë nga 4 komuna për të ndihmuar me 

zhvillimin dhe menaxhimin e grupeve mësimore. Përvoja tani tregon se një numër më i vogël 

i facilitatorëve, të punësuar drejtëpërdrejtë nga projekti, do të jenë zgjidhja më e mirë. Në 

muajt e fundit të vitit 2013, do të punësohet nga 1 facilitator në secilën komunë, me një 

facilitator të ri (në përvojë) poashtu të punësuar në Dragash dhe Kamenicë. Ky ndryshim do 

të ndihmojë në koordinimin ndërmjet projektit dhe facilitatorëve, por nuk do të ndikojë në 

buxhetin e përgjithshëm të projektit. 

Nga 4 komunat e synuara, 2 janë zhvilluar në mënyrë rapide (Kamenica dhe Dragashi) por 2 

janë më pak aktive (Novobërda dhe Shtrpce). Në rastin e Novobërdës, kjo shumë ka të bëjë 

me numrin e vogël të popullsisë dhe mundësive të kufizuara. Në Shtrpce, çështja ka të bëjë 

më shumë me përkatësinë etnike në rajon. Në Shtrpce, popullsia serbe janë shumicë, dhe 

kjo kërkon qasje më të ndryshme për zbatim të projektit. Punësimi i drejtëpërdrejtë i një 

facilitatori  është shumë me rëndësi për përmirësimin e zbatimit të projektit në këtë rajon. 

Është zbatuar poashtu një qasje më formale për zhvillimin e programit mësimor për secilin 

grup mësimor. kolegët nga HELVETAS Swiss Intercooperation kanë trajnuar stafin e 

projektit APR për procesin e zhvillimit të programit mësimor, dhe kjo është implementuar për 

grupin e parë (rritja e pulave) në qershor, dhe do të përdoret për të gjitha programet e 

trajnimit në të ardhmen. 

Rezultati 2 

APR do të bashkëpunojë me bizneset ekzistuese (duke përfshirë edhe të vetë-punësuarit) për të 

zhvilluar programet e trajnimit të synuara të cilat kanë për qëllim të përmirësojnë produktivitetin, 

punësimin dhe kushtet e punësimit. 

Aktivitetet & Planifikimi 

Një vlerësim i bizneseve është ndërmarrë në 4 komuna, duke identifikuar partnerët e 

mundshëm për projektin APR. Kjo ka rezultuar me qasjen në 23 biznese, si dhe me 

diskutimet e mbajtura në lidhje me bashkëpunimin me projektin. Deri në fund të qershorit, 

janë nënshkruar 6 (objektivi 20) Memorandume të Mirëkuptimit (MM) të cilat përshkruajnë 

aktivitetet e përbashkëta të dakorduara  siç është trajnimi i stafit në akreditim me HACCP, 

me marrëveshje të mëtutjeshme për t’u nënshkruar gjatë korrikut.  

Rezultati 2 ka përfshirë punën me grupe të vogla biznesi. Kjo është dëshmuar si më e 

vështirë; kështuqë aktivitetet do të modifikohen në mënyrë që të shtohet numri i 

pjesëmarrësve në bizneset e mëdha  për të siguruar se objektivi i përgjithshëm për vitin e 
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parë është arritur. Një strategji e rishikuar për angazhimin me bizneset e vogla do të 

zhvillohet për vitin 2014. Për shembull, ndryshimi për punësimin e drejtëpërdrejtë të 

facilitatorëve i përmendur nën Rezultatin 1 shihet gjithashtu si i dobishëm për Rezultatin 2 

për të fuqizuar rrjetin lokal të kontakteve me bizneset më të vogla. 

Rezultati 3 

Integrimi i zinxhirit të furnizimit nëpërmjet të zhvillimit të aftësive të ndërmarrjeve të vogla në dy 

zonat e përqëndruara me kompanitë vendore dhe rajonale do të përmirësojë mundësitë e vetë-

punësimit. 

Rezultatet 

458 prodhues nga gjithsej 29 grupe janë përfshirë në programet e trajnimit (objektivi 500) 

duke mbuluar 4 zinxhirë të vlerës -  mbledhja e produkteve pyjore jo-drurore (PPJD), 

mjedrave, mjaltës dhe prodhimeve të qumështit. Janë aranzhuar seancat dhe takimet e 

sensibilizimit me blerësit dhe bujqit për kultivimin e PPJD, por deri më tani asnjë grup nuk ka 

filluar me këtë aktivitet. 

Një faktor me rëndësi për suksesin e këtyre programeve të trajnimit ka qenë përfshirja e 

drejtëpërdrejtë e akterëve të tregut (blerësve). Në rastin e programit për prodhimet e 

qumështit, blerësi, qendra për mbledhjen e qumështit, personi burimor vendor dhe fermerët  

kanë qenë të gjithë të përfshirë në identifikimin e nevojave për trajnim, dhe për të zhvilluar 

programin e trajnimit. 

Një grup i bletarëve i’u qas me sukses Komunës së Kamenicës për të marrë bashkë-

financim për kosheret e reja të bletëve. Mbështetja e projektit APR ka qenë e rëndësishme 

për të përgatitur një analizë të qartë të kostos dhe përfitimit për bashkë-financim, dhe ofrimi i 

trajnimit teknik poashtu ka përmirësuar mundësitë për sukses nga perspektiva e komunës. 

Edhe në gjysmën e dytë të vitit 2013, në vazhdimësi do të promovohet ndihmesa për 

përfituesit për të gjetur burime të reja financimi për aktivitetet e tyre. 

Komentet & Planifikimi 

Një qasje më sistematike për zhvillimin e programit mësimor për çdo aktivitet të trajnimit 

është identifikuar si një nevojë nën Rezultatin 3. Një program mësimor i ri do të zhvillohet 

duke përdorur të njëjtën metodologji si nën Rezultatin 1, ngase disa programe kanë 

elemente të përbashkëta. 

Për secilin grup, një Pako e Trajnimit zhvillohet dhe ajo përfshin jo vetëm programin e 

trajnimit por edhe pak investim në materialet për trajnim. Madhësia dhe ndarja e 

shpenzimeve e këtyre investimeve është e ndryshme për secilin grup, ngase nuk është e 

mundshme për projektin të bëjë investime të mëdha. Prandaj, është shumë e rëndësishme 

që projekti të krijojë lidhje me burime tjera të financimit në mënyrë që të mundësojë 

përshkallëzimin e aktiviteteve përtej ndërhyrjeve tona të drejtëpërdrejta. 

Rezultati 4 

Projekti APR do të mbështesë ofruesit vendorë të shërbimeve për të ofruar shërbime trajnimi dhe 

për aftësi të cilat janë më shumë të bazuara në aktivitetet e lidhura me trajnimin praktik dhe 

sektorin privat, dhe janë pjesë përbërëse e sistemit formal të ATP-së 
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Aktivitetet dhe Planifikimi 

Projekti promovon aktivitetet e veta nëpërmjet të uebfaqes dhe faqes së vet në Facebook, 

me ngjarjet dhe arritjet e projektit të cilat i promovon rregullisht tek të gjitha grupet e interesit. 

Në vijim janë vegëzat në Uebfaqe dhe në Facebook: 

http://www.helvetas-ks.org/s4re/  
 

Është krijuar një bazë e shënimeve ku menaxhohen dhe monitorohen të gjitha aktivitetet e 

projektit si dhe kontratat që kanë të bëjnë me personat burimorë dhe ofruesit e shërbimeve.  

Informatat e personave burimorë dhe ofruesve të shërbimeve (16) ndodhen në uebfaqen e 

projektit. 

Ngjarja e parë për rrjetëzim për personat burimorë dhe ofruesit e shërbimeve do të 

organizohet në fund të shtatorit në vend të qershorit, meqenëse shumica e trajnimeve të 

Grupeve Mësimore do të jenë përfunduar deri atëherë. Kjo ngjarje do të ketë të kombinuar 

një seminar dhe shpërndarje të informatave, si dhe një mundësi për të sjellë disa shembuj të 

ofruesve të suksesshëm të shërbimeve në Kosovë të cilët mund të shpjegojnë se si e kanë 

zhvilluar biznesin e tyre. 

http://www.helvetas-ks.org/s4re/
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Shtojcat 

Shtojca 1: Fleta e Monitorimit për projektin APR 

Shtojca 2: Fakte & Shifra për Rezultatin 1 

Shtojca 3: Pasqyrat Financiare 

Shtojca 4: Studime Rastesh 

Shtojca 5: Fotografi 
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Shtojca 1: Fleta e monitorimit për projektin APR 

Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) – Fleta e monitorimit 

 2013 2014 2015 Total 

2013-2015 

 Indikatori Objektivi 

2013 

Për 

gjysmën e 

vitit 

Vjetor Objektivi 

2014 

Për 

gjysmen e 

vitit 

Vjetor Objektivi 

2015 

Për 

gjysmën e 

vitit 

Vjetor Total 

 

1.1 # grupe mësimore te krijuara 10 19  30   40    

            

1.1 # facilitatorë të formuar 8 10  0   0    

            

1.2 # të rinj të papunë kanë 

përfunduar trajnimin 

200 59  600   800    

            

1.2 % femra të reja dhe të papuna të 

trajnuara 

50 56%  50   50    

            

1.2 % minoritete - të rinj dhe të 

papunë të trajnuar 

25 36%  25   25    

            

1.3 %  të të rinjëve të papunë 

kalojnë në vetë-punësim apo 

punësim 

60 7%  60   60    

            

1.3 # MM e nënshkruar me një  

partner  IMF 

1 0  1   1    
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2.1 # MM të nënshkruara me 

bizneset e sektorit privat 

5 6  8   7    

            

2.2 # punonjës të bizneseve të 

mëdha  (të rinj dhe aktualë) të 

trajnuar 

100 0  150   150    

            

2.2 # punonjës të NVM (të rinj dhe 

aktualë) të trajnuar 

200 0  200   200    

            

2.2 % të punonjësve të rinj të 

trajnuar 

25% -  25%   25%    

            

2.3 # kontrata të nënshkruara me 

ofruesit e trajnimeve për 

punonjës 

5 -  0   0    

            

2.3 # kontrata të nënshkruara me 

ofruesit e trajnimeve për 

planifikim të biznesit 

5 1  0   0    

            

3.1 # ZV të identifikuar dhe MM e 

nënshkruar 

6 4  0   0    

            

3.1 # përfitues të trajnuar - PPJD 200 122  400   500    
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Mbledhja e egër 

3.1 # përfitues të trajnuar - PPJD të 

kultivuara 

50 0  100   100    

3.1 # përfitues të trajnuar - 

Manaferra & Fruta 

100 105  100   100    

            

3.1 # përfitues të trajnuar  - 

Prodhimet e qumështit & 

Blegtori 

100 142  200   200    

            

3.1 # përfitues të trajnuar- Mjaltë 50 95  100   100    

            

3.1 # përfitues të trajnuar – Tekstil 

& Punëdore 

0 0  50   50    

            

3.1 # përfitues të trajnuar  - 

Shërbime (TI/Financa) 

0 0  50   50    

            

3.2 # grupe të ofertuesve me aftësi 

të përmirësuara 

30 29  60   60    

            

4.1 # ofrues të trajnimeve  të 

fuqizuar 

4 2  3   3    

            

4.1 % ofrues të trajnimeve të 50% 20%  50%   50%    
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angazhuar në projekte tjera 

përpos në APR 
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Shtojca 2: Fakte & Shifra për Rezultatin 1 

Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) 

Monitorimi i informatave për Rezultatin 1 

Azhurnuar në korrik 2013 

Komuna Profesioni 

Grupet Mësimore Cikli i Trajnimit të 
Grupit 

Planet e Biznesit të 
Grupeve 

Përkatësia etnike 
(Grupet) 

Gjinia 
(Grupet) 

Punësimi 
(Individët) 

Numri Pjesëmarrësit Në 
vazhdim 
e sipër 

I 
përfunduar 

Në 
vazhdim 
e sipër 

I 
përfunduar 

Shqip. Serb. Tjerë M F Orar 
i 

plotë 

Gjysëm 
orari 

Vetë 

Kamenica 

Pastiçeri/Gatim 2 26 1 1 1  1 1  0.5 1.5 4   

Prodhimi i luleve 2 21  2 1  1 1  1 1    

Stolitë 1 13  1 1  1    1    

Bletari 1 10 1    1   1     

Rritja e pulave 1 10  1 1  1   1     

Kamerierë 1 12 1    1   1     

                

Novobërdë Teknologji 

informative 
1 15  1 1  1   1     

                

Shtrpce 

Prodhimi i luleve 1 6  1 1   1  0.5 0.5    

Dekorimi i 

ëmbëlsirave 
1 7 1  1   1   1    

                

Dragash 

Mjedrat 1 16 1  1  1   1     

Rregullimi i 

flokëve 
5 50 5  3  4  1  5    

Ngrohje 1 14 1  1  1   1     
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qendrore 

Instalimi elektrik 1 13 1  1  1   1     

Në total 19 213 12 7 13 0 14 4 1 9 10 4 0 0 
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Shtojca 3: Pasqyrat Financiare 



Skills for Rural Employment (S4RE) 

 

 

Half Year Report 2013  P a g e  | 16 

Raporti i Monitorimit të Shpenzimeve të Projektit APR - Semestri i I-rë 2013 
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Shtojca 4: Studime Rastesh 

Grupi Mësimor në Kamenicë – Femrat e reja duke mësuar aftësi 
të reja 

Historiku 

Kamenica është një komunë multi-etnike në verilindje të Kosovës. Me një popullatë prej 

36,000 banorësh dhe me përafërsisht 5,000 të rinj të papunë (femra dhe meshkuj), është një 

rajon i rëndësishëm për projektin APR. Në mars dhe prill, një seri takimesh janë mbajtur në 

atë rajon, duke rezultuar me një seminar të sensibilizimit me rininë lokale. Dy nga Grupet 

Mësimore që rezultuan nga ky seminar ishin një grup për punën me stoli, i përbërë prej 13 

femrave shqiptare, dhe një grup i 12 femrave të reja serbe që deshiruan të zhvillojnë aftësitë 

në përgatitjen e ëmbëlsirave (pastiçeri). Në të dy grupet, shumica e anëtareve janë ose 

studente ose kanë përfunduar shkollën tetëvjeçare, duke dhënë indikacion se qasja në 

shkollim nuk është çështja kryesore në Kamenicë, por më tepër mundësitë e përshtatshme 

apo mungesa e aftësive relevante. 

Ndërhyrja nga projekti APR 

Motivimi për grupin për punë me stoli erdhi nga 

njëra prej femrave të reja në takimin sensibilizues 

e cila tha se në Kamenicë nuk ka stoli të punuara 

në nivel vendor. Së bashku me Facilitatorin e 

mësimit, ata bashkuan një grup shokësh, dhe 

zhvilluan një program trajnimi. Projekti APR 

mbështeti grupin me sesione trajnimi me një 

punues stolish me përvojë nga Prishtina, si dhe 

me financim të disa mjeteve dhe materialeve. Në 

rastin e grupit të Pastiçerisë, propozimi për një 

grup erdhi nga një akter ekzistues i tregut. 

Jadranka Vasic e cila tash vonë kishte hapur një dyqan në Kamenicë, për përgatitje të 

ëmbëlsirave dhe shujtave, si dhe për të shërbyer shkollat lokale me dreka. Investimi i saj 

përfshinte një kuzhinë, por asaj i mungonte stafi dhe aftësitë e nevojshme për të 

maksimizuar kthimin në investimin e bërë. Projekti APR angazhoi një trajner të jashtëm, dhe 

si kthim për përdorimin e lokalit të saj dhe bashkëfinancimin e materialeve për trajnim, 

Jadranka do të pajisej me aftësi të reja si dhe me trajnimin e një grupi femrash vendase. 

Rezultatet e bashkëpunimit 

Investimi i përgjithshëm për secilin grup 

ishte €1,430 dhe €1,590. Grupi i punës 

me stoli përfundoi me sukses një 

ngjarje promovimi të produkteve të tyre 

në Kamenicë, dhe përmes shitjeve 

lokale shitën stoli në vlerë të përafërt 

me €300. Rezultatet nga ky grup priten 

të jenë modeste, por disa nga anëtarët 

janë duke promovuar prodhimet e tyre 

dhe kanë për qëllim t’a bëjnë këtë 

burimin e tyre themelor të të ardhurave. 

Grupit te pastiçerisë i’u kanë punësuar me orar të plotë 4 anëtare nga Jadranka me pagë 

mujore €150. Anëtare tjera të Grupit Mësimor mund të angazhohen më vonë nëse biznesi 

zgjerohet me ofrimin e drekave shkollore në rajonin përreth. Pos kësaj, Jadranka do të 
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angazhohet si person burimor për grupin e dytë të pastiçerisë në Kamenicë, kësaj rradhe i 

fokusuar në komunitetin shqiptar. 

OJQ Ikebana – Mbledhja dhe procesimi i qëndrueshëm i 

produkteve pyjore jo-drurore 

Historiku 

Shoqata e grave OJQ ‘Ikebana' nga Shtrpce ka 20 

anëtare, përfaqësuese të komuniteteve serbe dhe 

shqiptare. ‘Ikebana’ mirret me aktivitete të ndryshme 

bujqësore, dhe tash vonë ka filluar të bëjë mbledhjen 

dhe procesimin e produkteve pyjore jo-drurore. Ata 

kanë marrë mbështetje nga donatorët e ndryshëm 

për trajnim si dhe kanë blerë disa pajisje. Një nga 

pjesët e pajisjeve ishte ajo për tharjen, deponimin 

dhe bluarjen e produkteve pyjore jo-drurore. Për 

shkak të mungesës së trajnimit dhe lidhjeve me 

tregun, ato nuk kanë qenë në gjendje t’a shfrytëzojnë këtë investim si duhet. 

Ndërhyrja nga projekti APR 

Projekti APR ka mbështetur OJQ ‘Ikebana’ në 

zhvillimin e kapaciteteve të domosdoshme 

nëpërmjet të angazhimit të një ofruesi të 

shërbimeve për një program trajnimi 3 ditor. 

Trajnimi është fokusuar në kërkesat e tregut, siç 

është procesimi, paketimi dhe deponimi, por 

poashtu edhe në aspektet teknike të identifikimit 

të kulturave, kohës së mbledhjes dhe metodave 

të tharjes (temperatura, kushtet atmosferike). Me 

mbledhje-korrjet e tepërta si kërcënim ndaj 

resurseve natyrore te Kosovës, dhe me rritjen e 

kërkesës nga tregjet e eksportit në gjurmimin e produkteve, një element i rëndësishëm i 

trajnimit  ishte fokusuar në mbledhje të qëndrueshme të produkteve të egra. Për më tepër, 

projekti APR mbështeti OJQ ‘Ikebana’ edhe me organizimin e një vizite terreni për 

demonstrimin e mbledhjes së vërtetë dhe identifikimin e kulturave, si dhe me krijimin e 

lidhjeve të përmirësuara me blerësit përfundimtarë të këtyre produkteve. Në total, kontributi i 

projektit për këtë aktivitet ka qenë €260.  

Rezultatet e bashkëpunimit 

Pak mbështetje me të holla, por bëri një ndryshim 

të madh në pozitën në treg të kësaj shoqate. 

Aftësitë e anëtareve të OJQ ‘Ikebana’ janë 

përmirësuar dukshëm në nivele të ndryshme: në 

identifikimin e PPJD, mbledhjes së qëndrueshme, 

transportimit, deponimit, tharjes, procesimit dhe 

bërjes gati të produkteve për treg. Anëtaret e OJQ 

‘Ikebana’ tani janë në gjendje të përdorin pajisjet e 

tyre të dhuruara ashtu si duhet. Nëpërmjet këtij 

trajnimi dhe bashkëpunimi, projekti atyre i’u ka 

mundësuar ndërtimin e lidhjeve me blerës të 
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ndryshëm dhe tashmë ato kanë marrëveshje të shitjes me Natyra BMA nga Novobërda për 

produkte të ndryshme dhe për tërë sasinë që mund të mbledhin dhe përgatisin për sezonën 

e ardhshme. Raporti shoqëror është përmirësuar në të mirë nëpërmjet të shkëmbimit të 

përvojave  në mes të dy komuniteteve  dhe përfshirjes së përbashkët  duke punuar në një 

vend me të njëjtin biznes. 
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Shtojca 5: Fotografi 

 

Takim sensibilizimi me komunitetin/të rinjtë, Dragash 

 

Takim sensibilizimi me të rinjtë, Kamenicë 

 

Grup Mësimor – Kultivimi i luleve 

 

Grup  Mësimor –duke praktikuar punën me stoli me 

rruaza 

 

Grup Mësimor duke praktikuar punën e  

pastçerisë/gatimit 

 

Prodhuesit në Shtrpce të trajnuar për prodhimin e 

mjedrës  

 

Praktikimi i punës për prodhimin e mjedrës 
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Një grup i trajnuar per bletari 

 


