
   

 

 

 

 

CONFERENCE - YOURJOB 2 
 

TERMAT E REFERENCËS 

QËLLIMI: Institucioni i Caritas Shqiptar kërkon të realizojë një Konferencë në kuadër të hapjes 

së fazes së dytë të projektit rajonal YOURJOB2 - FUQIZIMI I TË RINJVE RAJONAL TË 

PAPUNË NËPERMJET MUNDËSIVE TË PUNËSIMIT NË VENDET E BALLKANIT 

Vendi / Rajoni i implementimit të projektit: 

Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosovë , Serbi  

Periudha e planifikuar e realizimit të projektit: 

01/11/2022 - 31/10/2025 (36 muaj) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programi do të zbatohet në kuadrin e një shkallë të lartë papunësie të grave / burrave të rinj të 

prekur në rajonet e synuara në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi, dhe në të 

njëjtën kohë kur kompanitë kanë nevojë për punëtorë të kualifikuar.  Në shkolla nuk ofrohet 

asnjë sistem i orientimit profesional; nxënësit largohen nga shkollat me një hendek të aftësive. 

Të rinjtë nuk kanë mundësi të mbledhin përvoja të shkurtra punë pasi nuk ka sistem stazhi dhe u 

mungojnë kontaktet dhe rrjetet për të gjetur një punë ose për të krijuar fillimin e tyre. 

Programi do të kontribuojë në punësimin e të rinjve dhe krijimin e mundësive konkrete për punë 

për të rinjtë (SDG 1, 4, 5 dhe 8) në Evropën Juglindore. 

Rezultatet e programit 

OP 1.1. Të rinjtë vulnerabël kanë marrë orientim profesional dhe udhëzime cilësore në karrierë 

dhe janë të vetëdijshëm për potencialin e tyre 

OP 1.2. Të rinjtë vulnerabël janë regjistruar/kanë përfunduar trajnimin për aftësitë e punës në 

përputhje me 

tregun lokal të punës 

OP 1.3. Të rinjtë vulnerabël bënë përvojat e para të punës, fituan aftësi praktike dhe ishin 

lidhur me punëdhënësit e mundshëm 



OP 1.4. Të rinjtë vulnerabël u angazhuan në procesin e këshillimit/inkubacionit të biznesit dhe 

kanë filluar biznesin e tyre 

OP 2.1. Dialogu/bashkëpunimi politik ndërmjet institucioneve publike, agjencive lokale të punës 

dhe arsimit 

është themeluar ofruesit 

OP 2.2. Fushata rajonale avokuese të kryera për të nxitur mobilizimin e palëve të interesuara 

drejt gjinisë 

dhe vulnerabiliteti integrimi i tregut të punës për të rinjtë 

KONFERENCA E KËTIJ PROGRAMI DO TË ZHVILLOHET NË 

TIRANE nga data 26 shkurt 2023 -01 mars 2023 

Nëpërmjet këtij tenderi kërkohet: 

SHËRBIM AKOMODIMI nga data 26 Shkurt 2022 – 01 Mars 2023,  

PËRDORIMI I SALLAVE DHE VAKTET E DREKAVE PËRGJATË KONFERENCËS SI 

DHE PUSHIMI I KAFES.  

Realizimi i këtij shërbimi do të mundësojë realizimin e konferencës në kushte optimale.  

 

DETYRAT:  

Në këtë shërbim kërkohet: 

1. Akomodim  

2. Vakti i mëngjesit 

3. Dreka 2 dite (28 shkurt dhe 1 mars) 

4. Darka  1 dite ((27 shkurt)  

4. Sallë për afërsisht 100 persona per daten 01 Mars 2023 

5. Dy salla për grupe të vogla, një sallë max deri në 15 persona dhe një sallë max 10 persona për 

data 28.02.2023 

 

Akomodim   Dhoma teke 

26 shkurt  2 

27 shkurt  20 

28 shkurt 25 

01 mars 25 
 



Dreka  

  

28 shkurt 27 persona 

01 mars 100 persona 
 

Darka  

  

27 shkurt 22 persona 
 


