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Qendra Rinore në Viti “Alternativa Rinore”, 
ka përfunduar me sukses ciklin e trajnimit 
të grupit të mundësive me grupet e të 
rinjve, duke u dhënë atyre mundësinë për 
të fituar aftësi teknike, sipërmarrëse dhe 
jetësore me qëllim të angazhimit të të 
rinjve të papunë në aktivitetin ekonomik. 
225 të rinj morën certifikata gjatë cere-
monisë së organizuar nga Qendra Rinore, 

për përfundimin e suksesshëm të trajni-
meve në profesione si ngrohje qendrore, 
instalimet elektrike, kontabiliteti, dizajni 
grafik, parukeri, rrobaqepësi etj. Të dhënat 
e monitorimit nga partneri lokal tregojnë 
se mbi 20% nga të trajnuarit e vitit 2017 
kanë gjetur punë ose janë vetëpunësuar 
pas përfundimit të trajnimit. Partneri po 
punon me të trajnuarit e diplomuar, duke 

ndërmjetësuar me sektorin privat dhe 
duke lehtësuar qasjen në financa për të 
pasur rezultate më të mira në përqindjen 
e punësimit/vetëpunësimit. APR ka ofruar 
asistencë teknike dhe këshillim për part-
nerin lokal gjatë zbatimit të programeve të 
trajnimit të cilat janë bashkëfinancuar nga 
komuna e Vitisë.

PARTNERËT LOKALË PËRVETËSOJNË  
QASJEN E PROJEKTIT APR

Skills for Rural Employment aims to address skills related constraints 
undermining income and employment generation for youth, rural households 
and businesses, in particular women and minorities, living in rural areas.
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GLV-të në Kosovë janë përfaqësues të pranuar të komu-

nitetit. Këto subjekte janë çelësi i zhvillimit lokal pasi ato puno-
jnë për gjenerimin dhe zbatimin e një sërë projektesh lokale, 
sipas Strategjive të tyre të Zhvillimit Lokal. Duke marrë para-
sysh rëndësinë e rolit që GLV-të kanë në komunitet, Ministria 
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) ka bërë 
përpjekje në forcimin e kapaciteteve të GLV-ve, duke përdorur 
qasjen LEADER1 . 

 Dymbëdhjetë nga tridhjetë e tetë komuna në Kosovë kanë 
përfituar nga kjo qasje, çdo vit, nën lehtësimin e GLV-ve. Katër 
komuna ku operon projekti APR, ku nuk ishin në gjendje 
të bëhen përfitues të LEADER-it deri më tani për shkak të 
mungesës së bazës strategjike, Strategjisë së Zhvillimit Lokal 
(SZHL). 

Për të plotësuar këtë boshllëk, Rrjeti i Zhvillimit Rural i Re-
publikës së Kosovës (RRZHRK) i ngarkuar për të përfaqësu-
ar dhe koordinuar pjesëmarrësit në zonat rurale është duke 
punuar me GLV-të për të siguruar kapacitetet institucionale 
dhe teknike për të kryer rolin e tyre në zhvillimin rural, prandaj, 
procesi i zhvillimit/azhurnimit të SZHL-ve për komunat 

1   http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.html

Dragash, Kamenicë dhe Novobërdë është iniciuar dhe po 
përparon. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018, RRZHRK-ja së 
bashku me GLV-në organizuan një sërë takimesh, tryezash të 
rrumbullakëta dhe punëtori me qëllim zgjerimin e anëtarësimit 
të GLV-së në nivel lokal dhe rritjen e pjesëmarrjes së sektorit 
privat dhe publik për të synuar më mirë nevojat dhe prioritetet 
e komunitetit lokal. Për më tepër, nën drejtimin e RRZHRK-së, 
janë mbajtur seminare pjesëmarrëse me anëtarë të GLV-së në 
tri komuna, duke krijuar grupe punuese të cilat kanë punuar 
në identifikimin e prioriteteve që duhet të përfshihen në SZHL. 
I gjithë procesi është lehtësuar përmes ekspertizës teknike të 
angazhuar nga RRZHRK.

SZHL-të e finalizuara do të shërbejnë si bazë për GLV-të 
në rrugën e tyre për akreditim, duke u mundësuar atyre që të 
sigurojnë mbështetje për komunat e tyre përkatëse sidomos 
përmes zbatimit të projekteve të vogla.

FUQIZIMI I 
GRUPEVE LOKALE 
TË VEPRIMIT 
(GLV)
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Gjatë dy viteve të fundit, APR-ja ka mbështetur funksion-

alizimin e Zyrës për Investime dhe Mbështetje të Bizneseve 
në komunën e Vitisë. Zyra po tregohet shumë e suksesshme 
në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të menaxhimit të 
projektit në emër të komunës. Në fillim të vitit 2018, APR-ja 
lehtësoi një shkëmbim të përvojave në mes të komunës së 
Kamenicës dhe Vitisë, në të cilën u zhvillua një prezantim dhe 
një diskutim i hollësishëm për themelimin dhe arritjet e ZIMB-it 
në Viti. Kjo vizitë rezultoi me dëshirën e shprehur për të kopjuar 
strukturën e ZIMB në komunën e Kamenicës, duke parë ndik-
imin e një zyre që do të shërbente si një zyre me shërbime për 
të gjitha aktivitetet e menaxhimit të projektit, si dhe mbështet-
jen e biznesit, dhe duke kanalizuar më mirë përpjekjet për zh-
villimin ekonomik lokal. 

Pas disa muajsh bashkëpunimi të ngushtë, në maj të vitit 
2018, komuna e Kamenicës ka formalizuar krijimin e Zyrës për 
Investime dhe Mbështetje të Bizneseve, nën lehtësimin e pro-
jektit APR. Zyra ka nëpunësit e saj me anëtarë të kualifikuar të 
stafit, të cilët kanë filluar të ndërmarrin me sukses aktivitetet 

lidhur me përgatitjen e projekt propozimeve, trajtimin e organi-
zatave donatore dhe ofrimin e ndihmës bizneseve për qasje në 
skemat e granteve që janë në dispozicion. 

Zyra ka nëpunësit e saj me anëtarë të kualifikuar të stafit, të cilët kanë filluar të 
ndërmarrin me sukses aktivitetet lidhur me përgatitjen e projekt propozimeve, 

trajtimin e organizatave donatore dhe ofrimin e ndihmës bizneseve për qasje në 
skemat e granteve që janë në dispozicion. 

Krijimi i Zyrës për Investime dhe 
Mbështetje të Bizneseve (ZIMB) në 
Kamenicë  

Një replikim nga komuna e Vitisë
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Platforma për ofruesit e trajnimeve

https://www.trajneriyt.com

Platforma për ofruesit e trajnimeve është operacio-
nale nga janari 2018, me qëllim të krijimit të një tregu 
lokal të trajnimeve ku mund të ndodhë shkëmbimi i 
dobishëm për të gjithë dhe mund të ndërtohen mar-
rëdhënie reciproke të dobishme. 

TrajneriYt.com ofron një platformë të dizajnuar në 
mënyrë specifike për të përmbushur në mënyrë efek-
tive nevojat e trajnimit të të rinjve, fermerëve dhe bi-
zneseve në nivel lokal dhe rajonal, në dobi të atyre që 
kërkojnë shërbime trajnimi dhe ofruesve të trajnimit.

Platforma gjithashtu është projektuar për të 
ndihmuar ofruesit e trajnimit të promovojnë dhe të 
tregtojnë shërbimet e tyre. Duke u regjistruar në plat-

formë, ata mund të informohen për kërkesat e trajnim-
it. Ata mund të tregojnë aftësitë, njohuritë dhe përvo-
jën e tyre. Platforma ndihmon ofruesit e trajnimit të 
ndërtojnë karrierën dhe reputacionin e tyre. 

Poashtu, platforma ndihmon akterët lokalë, në or-
ganizimin dhe ofrimin e programeve të trajnimit për 
komunitetin lokal, partnerët strategjikë të APR-së, për 
të identifikuar ofruesit e trajnimit sipas kërkesave të 
trajnimit.

TrajneriYt.com është projektuar me qëllim të vetëm - 
të ndihmojë lidhjen e ofruesit të trajnimit dhe kërkuesit 
të trajnimit.

S4RE Newsletter

https://www.trajneriyt.com




