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E TË RINJVE

Your Job Shqipëri

SIPËRMARRJET E TË RINJVE

PËRQASJA E PROGRAMIT TË INKUBIMIT

Mbështetja e të rinjve për ngritjen e sipërmarrjeve me impakt
social është një ndër komponentët më të rëndësishëm të
projektit YOUR JOB.

Programi i inkubimit të biznesit është i strukturuar në pesë faza kryesore, si
më poshtë:
i.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij komponenti është fuqizimi
i aftësive të sipërmarrjes së të rinjve, nxitja e zhvillimit të
nismave të sipërmarrjes që kanë potencial për të ndikuar
pozitivisht në vetëpunësimin e të rinjve dhe gjenerimin
e ndikimit pozitiv shoqëror, ekonomik dhe/ose mjedisor në një mënyrë
financiarisht të qëndrueshme.
•

ii. Sesione intensive mbështetje (bootcamp) për formulimin dhe modelimin
e biznesit (përfshirë trajnimin intensiv, mentorimin dhe këshillim për
formulimin dhe zhvillimin e elementeve kryesore të biznesit);
iii. Eksplorimi i tregut dhe planifikimi i biznesit (përfshirë analizën e tregut /
klientëve, përmirësimin e modelit të biznesit dhe përfundimin e detajeve të
planifikimit të biznesit);

Përmes këtij komponenti pritet që të rinjtë të përfitojnë inkubim biznesi,
këshillim dhe mbështetje për fillimin e nismave të tyre të qëndrueshme të
biznesit me impakt social dhe/ose të vetëpunësimit.

iv. Lehtësim i aksesit në financim fillestar dhe mbështetje për themelimin/
regjistrimin e biznesit;

Më konkretisht, gjatë këtij programi pritet që:
Mbi 20 të rinj do të fillojnë nismat e tyre të biznesit dhe/ose vetëpunësimit;

•

50% e atyre që përfitojnë nga programi i inkubimit të biznesit janë femra.

PËRMBAJTJA

FAZAT

PËRFITUESIT

•

>150

>60

Të rinj marrin pjesë në
trajnimet intensive të
biznesit (BootCamps)

Ide & mundësi

Të rinj do të mbështeten
në realizimin e planeve të
biznesit

Burime

Ndërgjegjësim, frymëzim &
zhvillim idesh
• Frymëzim & motivim
• Identifikim & vlerësim i
mundësive
• Zhvillim i kreativitetit
dhe vizionit

v. Mbështetje pas financimit për ngritjen, zhvillimin dhe rritjen e biznesit.

>75

Të rinj përfitojnë
informim ndërgjegjësim
inspirim

Fushatë informimi, insipirimi dhe rritje e ndërgjegjësimit mbi mundësitë e
zhvillimit të nismave të sipërmarrjes nga të rinjtë;

Formulim biznesi
(Boot camp)
•
•
•
•
•
•

Të kuptuarit e klientit
Modelimi i biznesit
Prototipi fillestar & testimi
Plani i aktiviteteve
Burimet & partnerët
Struktura e kostove

20
Të rinj fillojnë të zhvillojnë
nismat e tyre të sipërmarrjes
sociale ose të vetëpunësimit

Në veprim

Eksplorim tregu &
planifikim biznesi

Akses në financim
& fillim biznesi

Identifikimi i klientëve
Rimodelim biznesi
Përmirësim prototipi
Përmirësim i Planit të
Punës
• Qartësim i financave
dhe investimeve

• Regjistrimi & fillimi i
biznesit
• Akses në financim fillestar
• Këshillim i personalizuar
për sipërmarrësin &
biznesin

•
•
•
•

Ngritja & rritja
e biznesit
• Këshillim për
sipërmarrësin
• Ndjekje dhe asistencë
për biznesin
• Ndihmë për rrjetëzim,
lidhje biznesi &
promovim

