


 

Projekti "EURIBOR: Promovimi i aktiviteteve të qëndrueshme për të forcuar grupet 
vulnerabël të grave të reja" synohet për gratë e moshës 15 deri në 29 vjeç që nuk 
janë të punësuara, që nuk studiojnë ose nuk janë në trajnim (i ashtuquajturi grupi 
NEET) të cilat janë në rrezik: të papunë me afat, migrantë ose minoritete, jetojnë në 
qytete të vogla ose zona rurale dhe janë nëna me shumë përgjegjësi familjare. 

Nëpërmjet bashkëpunimit transnacional dhe rajonal të partnerëve të projektit me 
aktorët përkatës lokalë, EURIBOR do të përshpejtojë punësimin e grave të reja, do 
të rrisë numrin e grave që do të përfshihen socialisht dhe do të përmirësojë 
bashkëpunimin transnacional në lidhje me tregun e punës. 
 

GRUPI I OBJEKTIVIT TË PROGRAMIT ËSHTË: 

- Gratë e reja nga 15 deri në 29 vjeç. 

- I papunësuar ose me pak përvojë pune. 

- Ata jetojnë në fshat ose qytetet më të vogla. 

- Janë në pozitë të cenueshme, pakicë apo me prejardhje migrante. 

- Nënat dhe gratë me çdo përgjegjësi familjare. 

- Gratë që janë të përjashtuara nga shoqëria. 

- Ata përballen me pengesa për t'u integruar në shoqërinë civile ose në 
mjedisin e punës. 

 
PËRMBAJTJA E PROJEKTIT: 

- Ndihmë adekuate në gjetjen e një vendi pune (familjarizimi me mundësitë e 
punësimit, shkrimi i një CV, përgatitja për intervista, hapja e kanaleve të 
komunikimit me punëdhënësit, etj.). 

- Ndihmë në zgjidhjen e pengesave administrative dhe të tjera (gjithashtu 
gjuhësore, kulturore) që pengojnë aksesin në tregun e punës. 

- Përfshirja në arsim dhe trajnim (gjithashtu me kurse online), ku do të 
nevojiten si arsimi i përgjithshëm ashtu edhe arsimi i thelluar në tregun e 
punës. 

- Programet e sipërmarrjes, ku trajnimi do të plotësohet me mentorim dhe 
ndihmë për fillimin e një biznesi. Pesë pjesëmarrës do të marrin gjithashtu 
ndihmë financiare dhe hapësinore për fillimin e një biznesi. 

 
QËLLIMET E PROJEKTIT: 

- Përmirësimi i punësueshmërisë. 
- Rritja e integrimit social në mjedisin rajonal. 
- Ulja e të ashtuquajturit kërcënim social Grupet NEET. 
- Të përmirësohet bashkëpunimi transnacional në lidhje me tregun e punës. 
- Rritja e strukturës arsimore, njohurive profesionale dhe njohurive 

kompjuterike. 
- Të përmirsojnë njohuritë për mjedisin gjuhësor dhe kulturor. 

 
KONSORCIUM PARTNER: 

- Formac Limited Company limited joint-stock partnership – Poland 

- Nationwide Convent of Employment Agencies - OKAP – Poland 

- Active Europe Region - Reattiva – Italy 

- Agency for Regional and Economic Development - ARIR – Bulgaria 

- Bulgarian German Center for Vocational Traning - DP BGCPO – Bulgaria 

- HERMES Corporation LTD – Malta 

- Institute of the Brothers of the Christian Schools – La Salle – Spain 

- Vocational Center Obala - PCO  – Slovenia 

- Austrian Young Workers Movement - OJAB – Austria 

- Training Center of theSaxon economy – BSW – Germany 

 
DËSHIRONI TË BËheni PJESË E PROJEKTIT? 
APLIKONI: 

PCO – Poklicni center Obala, Ulica IX korpusa 24A, 6310 Izola 

Tel: 058 2 53 126  // 041 405 811  mail: info@pco.si  

mailto:info@pco.si

