REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DEPARTAMENTI I RINISË/ DEPARTMAN MLADIH/ DEPARTMENT OF YOUTH

FTESË PËR PROJEKT PROPOZIM PËR TRAJNIME PËR NDËRMARRËSI

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)/Departamenti i Rinisë (DiR), duke u bazuar në
Strategjinë Kosovare për Rini 2013-2017 dhe Planin e Veprimit për Rini 2016-2017, si dhe në
Rregulloren Nr.09/2015 për subvencionimin në fushën e Kulturës, Trashëgimisë Kulturore,
Rinisë dhe Sportit fton organizatat/kompanitë që veprojnë si ofruese të trajnimeve që të
dizajnojnë dhe të ofrojnë trajnime për ndërmarrësi dhe zhvillim të planeve të biznesit për rinjtë
(e moshës 18-24 vjeç).
Trajnimi i zhvilluar enkas për të rinj duhet të përmbajë module të veçanta trajnimesh të
hartuara nga ekspert të fushave përkatëse dhe duhet të zgjasë përafërsisht 2 javë për secilin
grup. Qëllimi I trajnimit është të përgatisë ndërmarrës të rinj duke i përgatitur jo vetëm për
themelimin e biznesit, por edhe për zhvillimin e biznesit.
Numri i synuar i pjesëmarrësve nëpër rajone
Trajnimet do të u ofrohen 100-150 të rinjve nga 7 (shtatë) rajonet kryesore të Kosovës
(Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Gjakovë) dhe në 1 (një) komunë me shumicë
serbe.
Shërbimet që duhet ofruar
 Gjatë ofrimit të shërbimeve, ofruesi i trajnimeve do të bashkëpunojë ngushtë me
zyrtarët përgjegjës në DiR për të koordinuar dhe implementuar me sukses aktivitetet në
kuadër të shërbimeve.
 Në mënyrë të veçantë ofruesi i trajnimeve do të jetë përgjegjës për detyrat e
mëposhtme:
 Përgatit kurrikulat për modulet që shihen të domosdoshme të përfshihen në trajnim,
sipas standardeve.
 Të propozojë kriteret për trajnim si dhe një proces objektiv, transparent dhe efikas gjatë
tërë procesit,
 Siguron që së paku 30 për qind e të trajnuarve të jenë femra,
 Siguron pjesëmarrjen e të rinjve të margjinalizuar (të rinjtë nga komunitet pakicë, të
rinjtë me nevoja të veçanta dhe të rinjtë nga zonat rurale),
 Në bashkëpunim me MKRS/DiR, të finalizohen kriteret e përzgjedhjes për të trajnuarit
dhe të bien dakord për një proces të përzgjedhjes objektive, transparente dhe efikase,
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Finalizon / përmirëson kurrikulat e paraqitura në projekt-propozimet duke mbajtur
parasysh kërkesat potenciale të tregut,
 Organizon vendin dhe objektin e përshtatshëm për mbajtjen e trajnimit dhe pajisjet e
nevojshme (projektor, flipchart, lapsa, fletore, materialet e moduleve etj) dhe kushet
për ofrimin e trajnimit (p.sh. salla, ushqim, ujë të pijshëm),
 Angazhon trajnerët kompetent të cilët së paku posedojnë nivel master të studimeve në
fushën përkatëse,
 Siguron staf të kualifikuar mbështetës për ofrimin e trajnimeve,
 Siguron mjetet dhe materialet e nevojshme për organizimin dhe ofrimin trajnimit, sipas
renditjes së kurrikulës, pa kosto të trajnuarve. Shënon nevojën potenciale për trajnimin
që do të dorëzohet në gjuhën shqipe dhe serbe sipas nevojës,
 Njofton publikisht të rinjtë e interesuar mbi trajnimin që do të organizohet, në gjuhën
shqipe dhe serbe në të njëjtën kohë, e gjithashtu materialet dhe ofrimi i trajnimit bëhet
në gjuhën shqipe dhe serbe, qoftë drejtpërdrejtë apo nëpërmes përkthimit simulant,
 Dizajnon dhe lëshon certifikatat për pjesëmarrjen në trajnim për të gjithë
pjesëmarrësit/et (detajet e formatit dhe mënyra duhet të diskutohen më vonë me
MKRS/DiR),
 Krijon një sistem për sigurimin e raporteve për MKRS/DiR, përmes e-mail ose në një
web-bazuar në sistemin e menaxhimit të të dhënave dhe për të lehtësuar qasjen e
MKRS/DiR për të monitoruar projektin,
 Të gjitha ndryshimet e mundshme qoftë sa i përket rrjedhës së procesit apo edhe
ndërrimit të trajnerëve duhet të bëhen në konsultim me DiR, sepse në të kundërtën do
të merren masa të menjëhershme,
Deri në fund të zhvillimit të trajnimeve secili pjesëmarrësi do të:
 Kuptoj bazat e zhvillimit të ndërmarrësisë dhe të kuptoj mundësitë potenciale për të
zhvilluar biznes,
 Zhvilloj dhe finalizoj së paku një plan të biznesit të zbatueshëm në tregun lokal,
rajonal apo ndërkombëtar,
 Aftësohet për të ndërmarr vendime të përshtatshme për zbatimin e planit të biznesit
në mënyrë efektive,
Aplikuesit duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:
 Projekti Propozimi, i punuar me të gjitha elementet e strukturës së Projektit
 Certifikatën e regjistrimit dhe të numrit fiskal ,
 Kopjen e dokumentit të identifikimit të personit përgjegjës të organizatës/kompanisë,
 Kopjen e kartelës bankare të organizatës/kompanisë,
 Së paku tre (3) referenca për trajnime në fushën e Ndërmarrësisë,
 CV-të e trajnerëve për secilin modul që do ligjërohet gjatë trajnimit, si dhe kopjet e
diplomave të tyre në nivel magjistraturë/master në lëmit e lartshënuar,
 CV-të e anëtarëve të ekipit zbatues të projektit,
 Planin e detajuar të punës
 Kompanitë duhet të dëshmojnë se kanë aktivitet dhe veprimtarinë e tyre ofrimin e
shërbimeve të trajnimeve.
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 Kriteret e vlerësimit:
Me rastin e vlerësimit të propozimeve për trajnime në Ndërmarrësi, Komisioni
vlerësojë me sa vijon:

do të

1. A posedon organizata përvojë të mjaftueshme dhe kapacitet profesionale për të kryer
aktivitetet e planifikuara të projektit /programit (a kanë aftësitë e duhura dhe aftësitë
për zbatimin e projektit, si dhe njohuri në lidhje me çështjet që trajtohen në këtë
thirrje)?
2. A posedon kapacitete të menaxhimit të mjaftueshme organizata (duke përfshirë
personelin, pajisjet dhe aftësinë për të udhëhequr me buxhetin e
projektit/programit)?
3. A ka një strukturë të qartë që do të merret me menaxhimin e projektit? A është e
përcaktuar qartë ekipi i projektit dhe detyrimet e anëtarëve të ekipit?
4. A posedojnë kualifikime dhe ekspertizë të nevojshme trajnerët e përfshirë në projekt?
5. Sa relevant është projekt-propozimi për qëllimet dhe fushat prioritare të thirrjes (a
ndërlidhen projekti me aktivitetet e parapara në Strategjinë Kosovare për rini 20132017 dhe Planin e Veprimit për Rini 2016-2017)?
6. Çfarë metoda dhe metodologji do të përdoren që të arrihen objektivat e projektit, si
dhe çfarë idesh dhe qasje të re janë përdorur deri në përfundim të projektit.
7. Çfarë module dhe tema do të përdoren në trajnim. Çfarë tema trajtojnë ato dhe si
ndikojnë ato tek të rinjtë që do të trajnohen?
8. A janë aktivitetet e projektit / programit të qarta, të arsyeshme, të kuptueshme dhe të
zbatueshme?
9. A ka arritur projekti/programi të përcaktojë në mënyrë të qartë përdoruesit (numrin,
moshën, gjininë, etj)? A përcakton dhe në çfarë mase adreson problemet dhe nevojat
e tyre projekti?
10. Deri në çfarë mase janë rezultatet e projektit të qëndrueshme? A janë të dizajnuara
mirë mekanizmat e menaxhimit të rrezikut në zbatimin e projektit?
11. A janë kostot e projektit/programit reale në lidhje me rezultatet specifike dhe
kohëzgjatjen e pritshme të projektit?
12. A janë kostot e projektit në përputhje me aktivitetet e planifikuara të
projektit/programit?
Dorëzimi Projekt propozimet duhet të dërgohen në formë të shkruar dhe të mbyllura në zarf në
3 (tre) kopje me mbishkrimin: Trajnime për Ndërmarrësi - në adresën e poshtëshënuar, më së
largu deri me 19 Maj 2017 deri në ora 15:00. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit/Departamenti i Rinisë, kati 1, zyra nr. 22 Sheshi Nëna Terezë, 10000, Prishtinë
Projekt propozimet nuk pranohen përmes postës dhe emalit.
Dokumentet e pa kompletuara dhe që nuk plotësojnë ndonjërin nga kriteret teknike, si dhe
organizatat që kanë të hapur projekt në MKRS nuk do të shqyrtohen.
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