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1 Hyrje
Ky manual operacional ofron përmbledhje të rregullave për procesin e zbatimit të masës
Praktike në Punë (në tekstin e mëtejmë PNP). Manuali Operacional (MO) është përgatitur
me qëllim që të lehtësojë punën e Zyrtarëve për Shërbime të Punësimit (ZSHP) dhe
Zyrtarëve për Trajnim në Qendrat për Aftësim Profesional (QAP), si dhe përcaktojë
procedurat hap-pas-hapi për të siguruar konsistencë dhe cilësi gjatë të ofrimit të shërbimeve
të PNP-ës për punëdhënësit, të papunësuarët e regjistruar në të gjitha zyrat e punësimit.
MO përmban informacione, procedura, formularë dhe udhëzime për zbatimin e masës PNP.
Sipas rregullores (MPMS) Nr. 01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës (MATP),
“praktika në punë definohet si masë e tregut të punës që iu ofron pjesëmarrësve (të
papunësuarëve të regjistruar) mundësinë e fitimit të përvojës së nevojshme në mjedisin e
punës për të filluar në një profesion të caktuar ose në një fushë të karrierës. Praktikë në
punë ofrohet për të rritur aftësitë dhe perspektivat e sapo diplomuarve për punësim duke
ofruar qasje në mjedisin e punës dhe të krijojnë përvojë dhe kontakte me punëdhënësit në
mënyrë që të përmirësojnë mundësitë e ardhshme për punësim.”
Pra, qëllimi kryesor i PNP-së është të iu ofroj mundësi të sapo diplomuarëve të kenë qasje
në trajnim dhe kontaktojnë punëdhënësit, ashtu që të përmirësojnë mundësitë e punësimit të
tyre në të ardhmen dhe të fitojë një vend pune.
Ky manual është përgatitur me punën e përbashkët me Agjencionin e Punësimit në
Republikën e Kosovës (APRK), Departamentin e Punës dhe Punësimit në MPMS, Zyrat e
Punësimit, Qendrat e Aftësimit Profesional, me mbështetjen e Organizatës Gjermane për
Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) përmes projektit Rinia, Punësimi dhe Aftësimi profesional
(Youth Employment and Skills). Ky manual, me udhëheqjen e përgjithshme të APRK-së do
të rishikohet të paktën një herë në vit dhe të përditësohet nëse është e nevojshme.
Ky manual operacional është përgatitur duke u bazuar në Rregulloren No.01/2018 për Masat
Aktive të Tregut të Punës. Sipas kësaj Rregullore 01/2018 kohëzgjatja e Praktikës në Punë
është paraparë të jetë 6 – 12 muaj, me mundësi të vazhdimit edhe për një vit.
Manuali përbëhet nga pesë seksione duke përfshirë hyrjen, përkufizimet dhe terminologjia,
rregullat kyçe ose specifike të masës, udhëzimet hap-pas-hapi dhe rolet dhe përgjegjësitë e
ndryshme të akterëve të përfshirë, dhe shtojcat që janë të nevojshme për të zbatuar masën
e praktikës në punë (PNP).
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2 Përkufizimet
I papunësuar i regjistruar - çdo person i moshës prej tetëmbëdhjetë (18) deri
gjashtëdhjetekatër (64) vjeç, i papunësuar dhe i regjistruar në APRK-ë;
Punëkërkuesi i regjistruar – çdo person që kërkon punë prej moshës pesëmbëdhjetë (15)
deri tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, personat që punojnë me orar të plotë apo gjysmë orari,
personat që janë suspenduar përkohësisht nga puna, të cilët janë të regjistruar në sistemin e
shërbimeve online të APRK;
Pjesëmarrësit - personat e papunësuar të regjistruar dhe punëkërkuesit e regjistruar të cilët
marrin pjesë në masat aktive të tregut të punës.
Punëdhënësi i regjistruar - personi fizik ose juridik i cili i siguron punë punëmarrësit dhe i
paguan pagën për punën ose për shërbimet e kryera, dhe i cili regjistrohet në Zyrën e
Punësimit personalisht ose në sistemin e shërbimeve online të APRK;
Grupet e cënueshme - personat e klasifikuar nga zyrtarët për shërbimet e punësimit që
kanë më shumë vështirësi në gjetjen e punës, siç janë të papunët nën njëzetepesë (25) vjeç,
të papunët afatgjatë të regjistruar mbi dymbëdhjetë (12) muaj, të papunët pa kualifikime
profesionale, të papunët me aftësi të kufizuara, dhe përfitues nga asistenca sociale, etj;
Personat me aftësi të kufizuara – persona që kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale
apo shqisore afat-gjatë të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të pengojnë
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët;
Praktikë në punë – masë aktive e tregut të punës që iu ofron pjesëmarrësve mundësinë e
fitimit të përvojës së nevojshme në mjedisin e punës për të filluar në një profesion të caktuar
ose një fushë të karrierës. Praktikë në punë ofrohet për të rritur aftësit ëdhe perspektivat e të
diplomuarëve për punësim, duke ofruar qasje në mjedisin e punës dhe të krijojnë përvojë
dhe kontakte me punëdhënësit në mënyrë që të përmirësojnë mundësitë e ardhshme për
punësim.
Praktikantë - sipas ligjit të punës Nr. 03/L-212, Neni 16. Praktikanti i cili ka lidhur kontratë
pune me punëdhënësin, i realizon të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës
sikurse të punësuarit e tjerë.
Puna praktike e praktikantit me përgatitje pasuniversitare, universitare dhe të lartë mund të
zgjasë më së shumti një (1) vit, ndërsa puna praktike e praktikantit me shkollim të mesëm
mund të zgjasë më së shumti gjashtë (6) muaj.
Punëdhënësi i cili pranon praktikantë në ndërmarrjen e tij, është i detyruar që të ofrojë
mbrojtje dhe siguri në punë duke u bazuar në Ligji Nr. 2003/19 për siguri në punë, mbrojtje
të shëndetit të punësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të punës.
Shënim: fjalët të cilat përshkruajnë një gjini nënkuptojnë edhe gjininë tjetër, si edhe ato që
janë të prezantuara në njëjës, nënkuptojnë edhe në shumës dhe anasjelltas.

3 Rregullat kyҫe dhe specifikat e PNP
3.1 Kushtet e përgjithshme për të papunësuarë të regjistruar dhe
punëdhënës
Të papunësuarët e regjistruar me drejtë aplikimi:
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Të gjithë papunësuarët e regjistruar (aktiv) të diplomuar nga shkollat profesionale,
QAP, institucionet e arsimit të lartë dhe trajnime tjera profesionale të akredituara nga
AKK kanë të drejtë të jenë pjesë e PNP-së.

Të papunësuarët e regjistruar PA të drejtë aplikimi:






Të papunësuarët që nuk janë të regjistruar në ZP, dhe nuk janë aktiv;
Të papunësuarë të regjistruar të cilët kanë përfituar nga masa e PNP dy herë
rradhazi;
Të papunësuarët e regjistruar që kanë marrëdhënie të ngushta familjare me
punëdhënësin (kuptimi i familjes së ngushtë: bashkëshorti/ja, fëmijët martesor dhe
jashtë martesor, fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe prindërit)1;
Të papunësuarët e regjistruar të cilët janë larguar2 nga masa PNP si rezultat i mosrespektimit të rregullave të brendshme të punës së punëdhënësit, mos-respektimit të
dispozitave të marrëveshjeve për angazhim të masave aktive të tregut të punës. Të
gjitha rastet e mos-respektimit duhet të evidentohen me dëshmi nga punëdhënësit
dhe ZSHP-të.

Punëdhënësit me të drejtë aplikimi:
Të gjithë punëdhënësit nga sektori privat, sektori publik, si dhe nga sektori jo-fitimprurës
(OJQ-ët) kanë të drejtë të jenë pjesë e PNP-së.
Para se të hyjnë në një marrëveshje për PNP, një proces para- vlerësimi duhet të kryhet për
të siguruar që punëdhënësi i plotëson kërkesat minimale për të ofruar PNP. Këto kërkesa
minimale janë si më poshtë:
 Nëse punëdhënësi është nga sektori privat, atëherë, ndërmarrja duhet të jetë i
regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe funksionon në mënyrë
aktive;
 Nëse punëdhënësi është nga sektori jo-fitimprurës, atëherë shoqata/fondacioni duhet
të jetë i regjistruar në Ministrinë e Administratës Publike dhe funksionon në mënyrë
aktive.
 Punëdhënësi është në gjendje dhe i përkushtuar të trajnoj të papunësuar të
regjistruar dhe të përcaktoj një mbikëqyrës/mentor për mbikëqyrjen e punës së
pjesëmarrësit;
 Punëdhënësi është në gjendje dhe i përkushtuar të sigurojë hapësirën e duhur të
punës dhe pajisjet e nevojshme për praktikantin/ët.

Punëdhënësit pa të drejtë aplikimi:




Çdo punëdhënës, i cili nuk është në gjendje të përmbushur kriteret e përmendura më
lartë, duke përfshirë edhe ata që operojnë në sektorin joformal.
Çdo punëdhënës që është gjetur duke keqpërdorur masën3
Punëdhënësit, në rastin kur pronar ose menaxher i lartë (zyrtar i lartë në sektorin
publik ) është anëtar i afërt i familjes së pjesëmarrësit të propozuar.

1

Ligji I punës Nr. 03/L-212, Neni 3. Paragrafi 1.16.
Përjashtimi i praktikantit/es nga masa për herë të parë bëhet me një kohëzgjatje prej më së paku një vit, për
herë të dytë për më së paku pesë vite.
3
Përjashtimi i punëdhënësit nga masa për herë të parë bëhet me një kohëzgjatje prej më së paku një vit, për herë
të dytë për më së paku pesë vite
2
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Grupet prioritare për PNP:
MPMS-ja dhe APRK-ja do të aplikojnë grupet prioritare sipas kushteve të mëposhtme: (i) kur
kompensimi për praktikantë është në dispozicion, por kompensimi i tillë nuk mund të mbulojë
të gjithë praktikantët e interesuar dhe (ii) kur numri i të papunësuarëve të regjistruar që janë
të interesuar është më i madh se sa kërkesa nga punëdhënësit. Nën kushte të tilla, grupet
prioritare për PNP mund të përcaktohen në bazë të kualifikimit dhe në fokus të veçantë të
papunësuarët e regjistruar të rinjë me moshë, anëtarët të pakicave apo femrat dhe ata që
jetojnë në zonat e thella rurale si dhe dhe përfituesit e asistencës sociale.
Kuota e pjesëmarrjes së grupeve të cënueshme përcaktohet në planin e punës së APRKsë dhe me marrëveshjet e mirëkuptimit ndër-institucionale.

3.2 Specifika tjera të masës PNP
Kohëzgjatja e PNP
Kohëzgjatja e periudhës së praktikës në punë përcaktohet me Rregulloren (MPMS)
Nr.01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës.
I papunësuari merr pjesë në praktikë në punë, jo më shumë se 40 orë në javë. Personat me
aftësi të kufizuara mund të marrin pjesë në PNP më pak se 40 orë në javë apo sipas
marrëveshjes paraprake në mes të punëdhënësit dhe praktikantit.

Këshillimi dhe trajnimi
Të papunësuarët të regjistruar mund t’i ofrohet këshillim dhe asistencë për kërkim të punës
nga zyrtarë për shërbime të punësimit. Gjatë këshillimit për të papunësuarët e regjistruar
aktiv, mund të ofrohet trajnim për aftësi të buta, ashtu që të diplomuarit të jenë më të
suksesshëm dhe rrisin mundësitë e punësimit të tyre me punëdhënësit ekzistues apo
potencial. Trajnimi për aftësi të buta mund të ofrohet nga Zyrtarët për Shërbime të Punësimit
(ZSHP) ose Qendrat e Aftësimit Profesional në komunat respektive dhe mund të zgjasë deri
në 5 ditë pune.

Kompensimi:
Pjesëmarrësit mund të marrin një kompensim mujor, jo më të ultë se paga minimale mujore
e përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Kompensimi i saktë do të përcaktohet
nga APRK në bashkëpunim MPMS në fillim të çdo viti, bazuar në fondet në dispozicion të
caktuara nga Buxheti i Kosovës, si dhe në bazë të fondeve tjera të caktuara nga donatorët
dhe organizatat e tjera.
Punëdhënësit të cilët janë të interesuar të përfitojnë nga masa PNP-së, varësisht nga
marrëveshja dhe planifikimet buxhetore mund të kërkohet të kompenzojnë së paku dy muaj
nga masa 6 mujore.
Në rastin e masave të financuara nga donatorët, kompensimi mujor do të vendoset para
fillimit të çdo projekti në bashkëpunim me donatorët.
Bazuar në Ligjin e punës Nr.03/L-212, Neni 16. Paragrafi 3. Punëdhënësit (kompanitë ose
organizatat) që marrin praktikantë janë të obliguar që të ofrojnë mbrojtje dhe siguri në punë
në përputhje me Ligjin Nr. 2003/19 për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve
dhe mbrojtjen e ambientit të punës
Kompenzimi dhe ligjet për tatimin në të ardhura
Bazuar në Ligin Nr. 05/L-028 për tatimin në të ardhurat personale, neni 8 paragrafi 1.25 të
ardhurat e përfituara nga grantet, subvencionet dhe donacionet, dhe rregulloren e MPMS
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Nr.02/2015 për kriteret dhe procedurat e përkrahjes financiare (subvencionim dhe grante)
neni 4, 5, 7, 8, APRK (apo Donatori) është e liruar nga obligimet që rrjedhin nga ligjet në fuqi
për tatimin në të ardhura në Republikën e Kosovës.
Në rastin e kompensimit të PNP-së, nga punëdhënësit (institucionet publike, kompanitë dhe
organizatat), punëdhënësit janë të obliguar të zbatojnë të gjitha ligjet në fuqi për tatimin në të
ardhura në Republikën e Kosovës.

4 Udhëzime hap-pas-hapi për zbatimin e masës së PNP –së
HAPI 1: Informimi dhe aplikimi për PNP
Informatat në lidhje me PNP për punëdhënësit dhe të papunësuarët, do të shpërndahen
përmes: (i) fushatës promovuese dhe (ii) informimit të drejtpërdrejtë. Sa i përket promovimit,
APRK-ja do të ndërmarrë një fushatë promovuese të strukturuar për të gjeneruar interes nga
punëdhënësit dhe të papunësuarët, dhe do të shpërndajë informatat në lidhje me masat.
Promovimi do të bëhet në nivel kombëtar dhe lokal dhe mund të bëhet drejtpërdrejtë ose
tërthorazi për punëdhënësit dhe të papunësuarët e regjistruar.
Aktivitetet informuese do të specifikojnë qartë vendet/adresat se ku punëdhënësit duhet të
drejtohen në qoftë se janë të interesuar për të përfituar nga masa e PNP-së.
Prandaj, në materialet promovuese duhet të specifikohen pikat e kontaktit ku punëdhënësit
duhet të kontaktojnë psh. adresa, numri i telefonit dhe e-mail adresa për çdo zyrë punësimi
ku realizohet aktiviteti.
Detajet e fushatës do të shpallen nga APRK në fillim të çdo viti, bazuar në ndarjen e buxhetit
si dhe interesimi nga donatorët , të cilat mund të përfshijnë kombinimet e mëposhtme:
 Reklamë në mediat elektronike, duke përfshirë përdorimin e rrjeteve sociale;
 Ngjarje mediale në nivelin qendror apo konferenca të përbashkëta shtypi nga APRKja me Odën Ekonomike dhe asociacione tjera të biznesit të tilla si Aleanca e
Bizneseve të Kosovës, duke i ftuar ndërmarrjet dhe punëdhënësit të tjëre që të
aplikojnë dhe duke theksuar dobitë e masës PNP;
 Dizejnimi dhe shtypja e fletëpalosjeve, dhe shpërndarja e tyre nëpër vende që
frekuentohen nga të papunësuarët, punëkërkuesit dhe punëdhënësit;
 Dizejnimi dhe shtypja e posterave, dhe shpërndarja e tyre nëpër QAP, ZP, shkollat e
mesme, institucionet e arsimit të lartë, qendra rinore, objektet e komunës odat
ekonomike dhe shoqatat e bizneseve;
 Organizimi/dërgimi i email-ave te punëdhënësit potencialë, duke theksuar dobitë e
masës dhe duke ftuar për aplikim;
 Takime me biznese individuale, me autoritetet lokale dhe partnerë të tjerë për të
njoftuar për masën e PNP-së;
 Varësisht prej mundësive dhe planit të punës së APRK-së mund të organizohen
Panaire të Punës.

Përgjegjësitë e APRK-së dhe Donatorëve
APRK/ Departamenti i tregut të punës:
 Përgatitë programin vjetor lidhur me masat aktive të tregut të punës të cilat do të
përcaktojnë masat e ndryshme që do të zbatohen nga zyrat e punësimit;
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Shpall detajet e fushatës duke përfshirë dhe numrin e përfituesëve në fillim të çdo
viti, bazuar në ndarjen e buxhetit, si dhe interesimin nga donatorët;
Përcakton normën e kompensimit kur ka buxhet në dispozicion për këtë qëllim.
Përgatitë materialet promovuese si posterët dhe fletushkat. Bënë shpërndarjen e
materialeve promovuese në nivelin lokal (zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit
profesional)

Donatorët:
 Nëse PNP dhe MATP-të financohen nga donatorët, atëherë obligimet dhe
përgjegjësitë e donatorëve përcaktohen me marrëveshje bilaterale.

Përgjegjësitë e zyrave të punësimit në komuna
Udhëheqësit e ZP-ve:
 Caktojnë takime informuese me institucionet relevante në nivelin komunal, odën
ekonomike dhe institucione të arsimit të mesëm dhe lartë, për të informuar për
masën e PNP-së;
 Sigurojnë që materialet promovuese janë shpërndarë dhe janë vendosur në vende të
dukshme.
 Mbikëqyrin dhe vlerësojnë procesin e regjistrimit të punëdhënësve dhe të
papunësuarëve të regjistruar .
 Raportojnë në APRK për rezultatet e gjetjeve për profilet e mundshme për PNP të
identifikuara nga vizitat e ZSHP-ve.
Zyrtarët për shërbime të punësimit (ZSHP):
 Vendosin materialet promovuese në vende të dukshme në zyrat e punësimit.
Shpërndajnë materialet promovuese në qendrat e aftësimit profesional, shkollat e
mesme, qendra rinore, institucionet e arsimit të lartë, etj.
 Ofrojnë informacion në lidhje me PNP për punëdhënësit dhe të papunësuarët.
Informacioni për PNP-në do të përfshihet gjatë procesit të ofrimit të shërbimeve.
 Informacionet përfshijnë kriteret dhe përgjegjësitë e punëdhënësve dhe
praktikantëve të specifikuara në marrëveshjen e PNP-së.
 Regjistrojnë të papunësuarët e interesuar duke plotësuar CV-në. Secilit kandidat të
të regjistruar i jepet një kopje e CV-së e gjeneruar nga sistemi (Shih. Shtojcën 1.
Formularë aplikimi për të papunësuar).
 Ofrojnë asistencë të papunësuarëve të regjistruar në mënyrë për të ndihmuar ata të
jenë më aktiv dhe të jenë më të suksesshëm në kërkimin e një vendi pune apo PNPsë.
 Nëse punëdhënësit shpreshin interesimin për PNP, përmes telefonit ose e-mailit,
ZSHP-ja përkatës, përgjegjës për atë territor, do të kërkojë menjëherë një takim me
punëdhënësin për t’ia paraqitur kushtet (marrëveshjen dhe kërkesat).
 Nëse punëdhënësi nuk ka përfituar nga ndonjë masë tjetër më parë dhe nuk është i
regjistruar në SIMP, atëherë zyrtari i punësimit do kërkoj nga punëdhënësi ta
plotësojë aplikacionin për masën e PNP-së (shih. Shtojcën 2. Formularë për Aplikim
për punëdhënës ).
 ZSHP-ja do të shkoj përmes një procesi të parapërzgjedhjes për të siguruar që
punëdhënësi i plotëson kërkesat minimale për të ofruar trajnime, të tilla si:
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A është punëdhënësi nga sektori privat i regjistruar në Agjencinë për
Regjistrimin e Bizneseve dhe a operon në mënyrë aktive;
 A është punëdhënësi nga sektor jo-profitabil, i regjistruar regjistruar në
Ministrinë e Administratës Publike dhe funksionon në mënyrë aktive?
 A është punëdhënësi në gjendje për të trajnuar praktikantin dhe për të
caktuar një mbikëqyrës për mbikëqyrjen e trajnimit?
 A është punëdhënësi në gjendje të sigurojë hapësirën dhe pajisjet e
nevojshme të punës për praktikantin/të trajnuarin?
Nëse punëdhënësi përmbush këto kushte, ZSHP-ja regjistron punëdhënësit e
interesuar në SIMP. Në të kundërtën, nëse punëdhënësi nuk do të përmbushë këto
kushte, ZSHP-ja nuk do të regjistrojë interesimin e punëdhënësit për PNP.
ZSHP-ja gjithashtu në baza të rregullta do të bëjë vizita të tilla tek punëdhënësit për
të identifikuar numrin e përgjithshëm si dhe profilet e mundshme për PNP. Rezultatet
e gjetjeve raportohen te udhëheqësi i zyrës së punësimit.






Shënim:
Informatat e punëdhënësve në SIMP duhet të përditësohen në rastet kur:
 punëdhënësi ka ndërruar adresën,
 biznesi është shitur, transferuar, apo ka falimentuar,
 OJQ-ja është mbyllur apo ka ndryshuar misionin, apo ndodhë ndonjë ndryshim
i madh që zyrtari i punësimit e vlerëson se mund të ndikojë në PNP.

HAPI 2: Përzgjedhja e të papunësuarëve të regjistruar
Të papunësuarët e regjistruar të diplomuar gjatë dy viteve të fundit nga momenti kur është
bërë shpallja e masës PNP kanë prioritet të përfshihen në masë duke mos-përjashtuar edhe
ata të papunësuar të regjistruar që kanë diplomuar më herët.
Përzgjedhja e të papunësuarëve të regjistruar do të bëhet nga Komsioni ose ZSHP-ja që
përcaktohet nga udhëheqësi i zyrës së punësimit.
Për masën PNP, të papunësuarët e regjistruar duhet të plotësojnë këto kushte:
1. Të kenë diplomuar nga institucionet e arsimit të lartë, shkollat profesionale, QAP-i, apo
trajnime të tjera profesionale të akredituara nga AKK-ja
Shënim: Duhet të dëshmohet me certifikatë, diplomë etj
2. Kërkesa e punëdhënësve për të marr praktikantë përputhet me profesionin e
papunësuarëve të regjistruar, që sapo ka diplomuar.
3. Prioritet kanë të papunësuarët e regjistruar që plotësojnë të gjitha kushtet paraprake,
dhe nuk ka përfituar më herët nga masa e PNP apo masat tjera; apo/dhe janë më listat e
pritjes.
4. Grupet prioritare të të papunësuarëve të regjistruar të caktuar nga APRK-ja.
Për të identifikuar të papunësuarët potencial ZP-të përpilojnë listën e profilit të
papunësuarëve të regjistruar sipas procedurave dhe kritereve të masës së PNP-së dhe
kërkesave të punëdhënësve (pas marrëveshjes me punëdhënës) për vendet e lira për
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praktikë në punë. Për secilën pozitë të hapur nga punëdhënësi, mund të identifikohen së
paku dy- tre kandidatë.
Lista e kandidatëve të propozuar nga Zyrat e punësimit, dërgohet në Departamentin e
Tregut të Punës në APRK për verifikim dhe aprovim.
Raporti i verifikimit dhe lista e aprovuar nga APRK, dërgohet në ZP-të, të cilat mëpastaj
merren me procesin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit.
Në rastin e PNP-së në sektorin publik, udhëheqësi i ZP-së krijon një komision në përbërje
prej dy anëtarëve nga punëdhënësit (sektori publik) dhe një anëtarë nga zyra e punësimit në
komunën përkatëse.
Në rastin e PNP-së me sektorin profitabil/jo-profitabil, komisioni caktohet nga udhëheqësi i
zyrës përkatëse të punësimit. Mund të përbëhet prej tre (3) anëtarëve në nivel të zyrës apo
deri në pesë (5) anëtarë në nivel regjional
Shënim: Përzgjedhja e të papunësuarëve bëhet nga punëdhënësi nga lista e gjerë e
kandidatëve në përputhje me Rregulloren e MPMS No 01/2018.
Nëse kërkohet nga punëdhënësit, atëherë të papunësuarët e regjistruar janë të obliguar të
shkojnë te punëdhënësi për tu intervistuar.

Përgjegjësitë e zyrave të punësimit në komuna
Udhëheqësit e ZP-ve:
 Sigurojnë transparencë në procesin e përzgjedhjes cakton një ZSHP apo komisionin
që do të vlerëson nëse të papunësuarët e regjistruar plotësojnë kushtet e të masës
së PNP-së.
 Shqyrtojnë nëse lista e përfitueseve dhe lëndët janë përgatitur duke ndjekur
procedurat e kërkuara sipas manualit dhe aprovon secilën lëndë duke nënshkruar
Marrëveshjen e Mirëkuptimit të PNP-së.
 Sigurojnë që procesi është duke u kryer në afatet kohore të përcaktuara nga APRK.
 Dërgojnë listën e kandidatëve të propozuar për tu verifikuar nga APRK-ja.
 Raportojnë në APRK për procesin dhe dërgon listën e të papunësuarëve të
regjistruar të përzgjedhur nga punëdhënësit.
Zyrtarët për shërbime të punësimit ose Komisioni:
 Bazuar në vendet e lira dhe kërkesat e punëdhënësve nxjerrin listën e të
papunësuarve të regjistruar që kanë aplikuar dhe janë regjistruar në SIMP për të
përfituar nga PNP.
 Përgatisin listën e gjerë të kandidatëve që plotësojnë kriteret e punëdhënësve të
regjistruar në PNP.
 Te secili punëdhënës dërgojnë e listën e kandidatëve (papunësuarëve të regjistruar)
që plotësojnë kërkesat e tyre, ashtu që përzgjedhja të bëhet nga punëdhënësi. Nëse
kërkohet nga punëdhënësi, atëherë ZSHP-ja:
→ dërgon CV-të e gjeneruara nga SIMP, dhe
→ informon kandidatët për intervistë paraprake.
 Nëse ZSHP-ja identifikon se kandidati ka nevojë për trajnim për aftësi të buta për të
qenë më i suksesshëm në intervistë; atëherë në zyrat e punësimit ZSHP-ja
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organizon takime individuale apo grupore me kandidatët për t’i përgatitur dhe
informuar për detyrat, obligimet dhe të drejtat e tyre që rrjedhin nga Marrëveshja e
Mirëkuptimit e PNP-së.
Pas përzgjedhjes së kandidatëve nga punëdhënësi, ZSHP-të përgatisin lëndët, listën
finale të cilën ia përcjellin udhëheqësit të zyrës së punësimit për aprovim.
Përgatisin një raport për të dokumentuar procesin e përzgjedhjes që përfshin listën
finale të papunësuarëve të regjistruar (praktikantë potencial) të konfirmuar nga
punëdhënësit. Këtë raport ia dërgon udhëheqësit të ZP-së.

Përgjegjësitë e punëdhënësve dhe të papunësuarëve të regjistruar
Punëdhënësit:
Punëdhënësit e regjistruar mund të kërkojnë të intervistojnë kandidatët dhe në afat prej 3
ditë pune duhet të informojnë ZSHP-të përgjegjës se cilët kandidatë kanë përzgjedhur.
Nëse punëdhënësi është shumë i zënë dhe nuk mund të merret me procesin e përzgjedhjes,
atëherë përmes një kërkese me email, mund të kërkoj nga ZSHP-të që të bëjë përzgjedhjen
e pjesëmarrësve.
Të papunësuarët e regjistruar:
Nëse kërkohet nga punëdhënësi, të papunësuarët e regjistruar nga lista e zgjeruar janë të
obliguar të shkojnë të intervistohen nga punëdhënësi.
Nëse kanë nevojë për trajnime për aftësi të buta atëherë duhet të informojnë ZSHP-në
përgjegjës ashtu që të përgatiten sa më mirë për intervistën me punëdhënësin.
Shënim: Nëse kandidatët nuk do të shkojnë në intervistë, atëherë ata nuk do të kenë
mundësi të përfitojnë nga masa e PNP-së.
Shënim:
Nën drejtimin e udhëheqësit të zyrës së punësimit, organizohen takime të rregullta
mujore me të gjithë ZSHP-të , përfshirë ZT dhe udhëheqësin e QAP, për të diskutuar
përparimin e përgjithshëm si dhe çështjet me të cilat përballen gjatë implementimit.

HAPI 3: Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit për PNP-së
Marrëveshja e Mirëkuptimit për PNP duhet të rishikohet dhe të diskutohet me punëdhënësin
dhe të papunësuarët për të siguruar që ata të kuptojnë qëllimin e marrëveshjes, detyrimet
dhe kufizimet që aplikohen me këtë marrëveshje. Marrëveshja duhet të nënshkruhet nga
udhëheqësi i zyrës për punësim, punëdhënesi dhe të papunësuarët brenda 5 ditëve pune
nga data kur punëdhënësi ka pranuar kandidatin për PNP. ZSHP-ja do të jetë përgjegjës për
marrjen e nënshkrimeve nga punëdhënësi dhe praktikantët.
Marrëveshja e Mirëkuptimit përcakton rregullat bazë, kushtet dhe detyrimet e të gjitha palëve
(punëdhënësit, praktikantëve, zyrave të punësimit, dhe APRK/ Departamenti i Tregut të
Punës) që bien në dakort për të zbatuar masën e PNP-së.
Kjo marrëveshje përcakton detyrat dhe obligimet e tyre me të cilat janë dakorduar të gjitha
palët. Marrëveshja përfshinë të gjitha obligimet dhe detyrat specifike të secilës palë:
punëdhënësit, praktikantët dhe APRK/ZP.
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Përgjegjësitë e zyrave të punësimit në komuna
Udhëheqësit e ZP-ve:
Rishikojnë, konfirmojnë dhe nënshkruajnë Marrëveshjen e Mirëkuptimit për PNP të
përgatitur nga ZSHP-ja. Dy kopje të marrëveshjes mbahen nga ZP/APRK-ja.
Zyrtarët e shërbimeve të punësimit:
ZSHP-ja do të përshtatë dhe kompleton Marrëveshjen Tripalëshe të Mirëkuptimit me të
gjithë informacionin e nevojshëm (emri i praktikantëve dhe punëdhënësit, shuma e
kompensimit nëse ka buxhet të përcaktuar, kohëzgjatja e praktikës, etj) (Shih Shtojcën 3.
Marrëveshja e Mirëkuptimit për PNP).
ZSHP-ja njëkohësisht lajmëron praktikantin dhe punëdhënësin për detyrat, obligimet dhe
afatet kohore të parapara në këtë marrëveshje.
Marrëveshja në mes të tripalëve shtypet në katër (4) kopje. Dy kopje janë për APRK-në, një
kopje për punëdhënësin dhe një për praktikantët.
Varësisht prej buxhetit në disponim, aprovimit të APRK-së dhe marrëveshjes në mes të tri
palëve PNP-ja mund të zgjasë edhe (6) muaj tjerë.
Në rastin kur PNP-ja do të zgjasë edhe për 6 muaj tjerë, zyrtari për shërbime të punësimit
në marrëveshje me punëdhënësin përgatitë shtojcën për vazhdim të marrëveshjes (Shih
Shtojcën 4. Vazhdim i Marrëveshjes së Mirëkuptimit për Praktikë në Punë)

Përgjegjësitë e punëdhënësve dhe praktikantëve
Punëdhënësit:
Punëdhënësit lexojnë dhe nënshkruajnë marrëveshjen tripalëshe dhe marrin një origjinal të
marrëveshjes.
Praktikantët (të papunësuarët e regjistruar):
Të papunësuarët e regjistruar e përzgjedhur lexojnë dhe nënshkruajnë marrëveshjen tri
palëshe dhe marrin një kopje të marrëveshjes.

HAPI 4: Zbatimi i masës Praktika në Punë (PNP)
Zbatimi i masës PNP fillon nga momenti që nënshkruhet Marrëveshja e Mirëkuptimit tri
palëshe. Praktika në Punë zgjasë nga gjashtë (6) deri dymbëdhjet (12) muaj, dhe përfundon
në mënyrë automatike sapo të përfundoj Marrëveshja e Mirëkuptimit. Varësisht prej buxhetit
në disponim, aprovimit të APRK-së dhe marrëveshjes në mes të tri palëve, PNP-ja mund të
vazhdojë edhe për një (1) vit.
Gjatë zbatimit të masës së PNP-së duhet të respektohen çështjet në vijim:
 Punëdhënësit: të ofrojnë praktikë në kushte të përshtatshme (në një mjedis të sigurt dhe
të shëndoshë) gjatë gjithë periudhës së trajnimit, të ofrojnë trajnim hyrës mbi çështjet e
sigurisë, rrezikshmërine dhe shëndetin në punë për të gjithë pjesëmarrësit dhe të caktojë
një anëtar profesional të stafit që të mbikëqyrë dhe trajnoj praktikantët. Gjithashtu brenda
një periudhe prove prej 10 ditësh kalendarike punëdhënësit mund të njoftojnë Zyrën
përkatëse të Punësimit, se nuk janë të kënaqur me pjesëmarrësit dhe mund të kërkojnë
një zëvendësim.
 Pjesëmarrësit (Praktikantët): të marrin pjesë rregullisht dhe të jenë të pranishëm në
vendin e trajnimit/punës për të marrë trajnimin e ofruar nga punëdhënësi. Poashtu gjatë
periudhës së PNP janë të obliguar të plotësojnë dhe dorëzojnë listën e vijueshmërisë e
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cila verifikohet dhe nënshkruhet nga punëdhënësi. Lista e vijueshmërisë (shih Shtojcën
5. Lista e Vijueshmërisë) duhet të dorëzohet në zyrën e punësimit në komunën
perkatëse.

Përgjegjësitë e zyrave të punësimit në komuna
Udhëheqësit e ZP-ve :
 Monitorojnë nga afër punën e ZSHP-ve nëse aplikojnë hapat e paraparë me këtë
Manual Operacional.
 Monitorojnë arritjen e afateve kohore të parapara në masën e PNP-së.
 Organizojnë takime mujore me ZSHP-të, ZT-të e përfshirë si dhe udhëheqësin e
QAP për të diskutuar implementimin e masës, si dhe çështjet me të cilat përballen
gjatë implemetimit;
 Mbledhin kërkesat për kompensim të praktikantëve nga ZSHP-të, dhe përgatisin
kërkesën për kompensim për të gjithë praktikantët e cila dorëzohet në APRK.
 Mbikëqyrin dhe përgatisin raporte tremujore/gjashtmujore për të parë progresin dhe
sfidat në zbatimin të masës dhe të të papunësuarve të regjistruar të angazhuar,
bëjnë krahasimin me planin fillestar dhe nëse ka devijim të caktuar të marrë masa
korrigjuese.
Zyrtarët për shërbime të punësimit:
 Sigurojnë se praktikanti për çdo muaj (në fund të muajit) dorëzon listën e
vijushmërisë të nënshkruar nga punëdhënësi.
 Në bazë të listës së vijueshmërisë përgatisin dhe procesojnë kërkesën për
kompensim të PNP-së.

Përgjegjësitë e punëdhënësve dhe të papunësuarve të regjistruar
Punëdhënësit:
 Njoftojnë zyrën perkatëse të punësimit nëse nuk janë të kënaqur me praktikantin/en
brenda një periudhe provuese prej 10 ditësh pune dhe kërkon një zëvendësim.
 Caktojnë një punëtor me përvojë që do të jetë në dispozicion të mbikëqyrë
praktikantin/en.
 Ofrojnë kushte të përshtatshme të praktikës, në një mjedis të sigurt dhe të
shëndetshëm gjatë gjithë periudhës së praktikës.
 Punëdhënësit (kompanitë ose organizatat) që marrin praktikantë janë të obliguar që
të ofrojnë mbrojtje dhe siguri në punë në përputhje me Ligjin Nr. 2003/19 për siguri
në punë, mbrojtje të shëndetit të të punësuarëve dhe mbrojtjen e ambientit të punës
 Në fillim të praktikës, ofron trajnim hyrës mbi rrezikshmërinë dhe shëndetin në punë.
 Janë të hapur ndaj vizitave monitoruese që ndërmerren nga punëtorët e APRK-së
dhe/apo donatorët.
 Nëse ka nevojë për punëtorë atëherë punëdhënësi t’i jep prioritet përzgjedhjes së
praktikantit/es.
 Sigurojnë se nuk do t’i largojnë punonjësit aktual apo të reduktojnë orët e punës së
tyre.
 Mbajnë rregullisht shënime mbi vijueshmërinë dhe nënshkruan listën e vijueshmërisë
së praktikantit/es.
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Nëse praktikanti/ja e braktisë me herët PNP-në, punëdhënësi merr përsipër të
informojë zyrën e punësimit, më së largu 5 ditë pune.
Lëshon letër reference për praktikantët që kanë kryer me sukses PNP-në (Shih.
Shtojcën 7. Letër Referencë).

Pjesëmarrësit (Praktikantët):
 Vijnë rregullisht në punë dhe janë të pranishëm në vendin e punës sipas orarit të
paracaktuar në marrëveshjen e PNP-së.
 Njoftojnë zyrën perkatëse të punësimit nëse nuk janë të kënaqur me punëdhënësin
brenda një periudhe provuese prej 10 ditë pune dhe kërkon një zëvendësim.
 Shfrytëzojnë PNP-në për të mësuar sa më shumë që të jetë e mundur dhe të
kontribuoj sipas mundësive në realizimin e qëllimeve të punëdhënësit.
 Plotësojnë dhe dorëzojnë listën e vijueshmërisë në fund të çdo muaji në zyrën
përkatëse të punësimit te ZSHP-ja përgjegjës. Lista e vijueshmërisë duhet të
nënshkruhet nga punëdhënësi, përndryshe është e pavlefshme.
 Respektojnë rregullat e brendshme të punëdhënësve.
 Mbajnë në besim (konfidenciale) informatat e përfituara në vendin e punës dhe nuk i
shpërndajnë këto informata te konkurrenca e punëdhënësit, ose përdorin këto
informata për ndonjë qëllim tjetër jashtë vendit të punës të caktuar nga punëdhënësi.

HAPI 5: Monitorimi
Monitorimi do të kryhet nga ZP-ja dhe ZSHP-ja përkatës për shërbime të punësimit në
secilën zyre. Monitorimi i PNP-së duhet të bëhet në lokalet e punëdhënësit dhe do të
përfshijnë mbikëqyrjen e progresit të PNP-së nga perspektiva e punëdhënësit dhe
praktikantëve të cilët kanë nënshkruar MM-në
Monitorimi mund të kryhet sipas nevojës për të evidentuar praninë e praktikantëve dhe për
të marrë komente apo sugjerime nga punëdhënësit dhe praktikantët.
Qëllimi i vizitave monitoruese është që të:
1. Përcjellet progresi i zbatimit të masës PNP-së. Monitorimi kryhet në muajin e tretë të
fillimit të PNP-së. Në këtë rast ZSHP-ja plotëson formularin për vizitën monitoruese.
2. Vlerëson nivelin e kënaqshmërisë së punëdhënësve dhe të praktikantëve. Zyrtarët
për shërbime të punësimit sigurojnë që pjesëmarrësit në masën e PNP-së plotësojnë
formularët e vlerësimit. Ky vlerësim kryhet para përfundimit të masës d.m.th në
muajin e fundit të PNP-së.
APRK-ja mund të identifikojë ndonjë fushë që ka nevojë për përmirësim të masës së PNP-së
gjatë këtyre vizitave monitoruese.

Përgjegjësitë e zyrave të punësimit në komuna
Udhëheqësit e ZP-ve:
Udhëheqësit e ZP-ve përkatëse gjithashtu do të jenë përgjegjës për përcjelljen e praktikave
të mira të grumbulluara dhe të raportuara gjatë vizitave monitoruese te zyra qendrore.
Monitorojnë progresin e masës PNP-së dhe raportojnë te APRK për progresin e arritur apo
nëse ka ndonjë çështje e cila duhet të shqyrtohet.
Zyrtarët për Shërbime të Punësimit
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ZSHP do të vizitojnë praktikantin në vendin e punës së paku një herë për çdo tre muaj, për
të monitoruar aktivitetin e PNP-së dhe të plotësojnë formularin e monitorimit. Monitorimi i
PNP-së në terren duhet të dokumentojë informacionin e grumbulluar direkt nga praktikantët,
por duhet gjithashtu të nxjerrë në pah perspektivën e punëdhënësit (mbikëqyrësit) për
progresin e praktikantit gjatë praktikës (Shih. Shtojcën 6. Raport për monitorimin e Praktikës
në Punë).
Informacioni i mbledhur nga vizitat monitoruese duhet të rishikohet nga ZSHP-të nën
udhëheqjen e udhëheqësve të ZP-së gjatë takimeve tyre të rregullta. Nëse ZSHP-të vërejnë
ndonjë vështirësi duhet të raportojnë te udhëheqësit e ZP-ve përkatëse të cilat pastaj do të
marrin vendime për zgjidhjen e vështirësive.
Zyrtarët për Shërbime të Punësimit para përfundimit të masës së PNP-së (muajin e fundit)
sigurojnë që punëdhënësit dhe praktikantët do të vlerësojnë masën e PNP duke plotësuar
formularët për vlerësimin e kënaqshmërisë me masën e PNP-së (shih. Shtojcën 8.
Formularë për vlerësimin e PNP-së nga punëdhënësi dhe Shtojcën 9. Formularë për
vlerësimin e PNP-së nga praktikantët).
Shënim: Punëdhënësit duhet të plotësojnë një formular për një praktikantë.
Përveç vizitave monitoruese, ZSHP-ja duhet të përcjellë përfituesit në periudhë 6 mujore dhe
1 vit pas praktikës, për të monitoruar statusin e tyre të punësimit.

Përgjegjësitë e punëdhënësve dhe praktikantëve
Punëdhënësit:
 Duhet të monitorojnë progresin e praktikantëve, të gjejnë kohë që plotësojnë
formularin për vlerësimin e praktikantit në mënyrë reale. Nëse paraqitet ndonjë
problem apo nuk janë të kënaqur me praktikantët atëherë punëdhënësit/mbikëqyrësit
duhet të informojnë menjëherë ZSHP-në.
Pjesëmarrësit (Praktikantët):
 Duhet të plotësojnë formularin e vlerësimit përmes të cilit vlerësohet progresi që kanë
arritur dhe si janë trajtuar në vendin e punës. Formulari i vlerësimit do të jetë
konfidencial dhe do të shërbej vetëm për qëllim të përmirësimit të masës së PNP-së.

HAPI 6: Kompenzimi
Kompensimi për masën e PNP-së (nëse është përcaktuar dhe ka buxhet) duhet të bëhet
direkt te praktikantët, pasi të plotëson listën e vijueshmërisë (Shih Shtojcën 5.Lista e
Vijueshmërisë), e cila dokumenton qartë numrin e ditëve të punës dhe detyrat e kryera gjatë
punës. Lista e vijueshmërisë duhet të përgatitet nga praktikanti/ja. Në fund të muajit lista e
vijueshmërisë duhet të nënshkruhet nga praktikanti dhe punëdhënësi, dhe dorëzohet te
ZSHP-ja në zyrën përkatëse të punësimit.
ZSHP-ja është përgjegjës të kontrollojë listën e vijueshmërisë nëse është plotësuar mirë.
Bazuar në listën e vijueshmërisë duhet të përgatitë kërkesën për kompensim për
praktikantin.
Kërkesa për kompensim dorëzohet te udhëheqësit e ZP-së përkatëse. Udhëheqësit e ZP-ve
e ZP-së përgatisin kërkesën e përgjithshme për kompenzim, të cilën e dorëzojnë te Zyrtari
përgjegjës në Departamentin e tregut të punës në APRK ose tek donatori në rast se masa
zbatohet drejpërdrejtë nga donatori. Kompensimi për praktikantët do të bëhet më datën 5 të
muajit vijues, në llogarinë bankare të praktikantit për periudhën efektive të PNP-së.
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Sipas rregullores së MPMS No. 01/2018 për masat aktive të tregut të punës, palët do të
paguajnë si kompensim të shpenzimeve të jetesës, shumën jo më pak se paga minimale
mujore.
Shënim: Në rastin kur punëdhënësi bënë pagesën e kompensimit, atëherë praktikantët
duhet të dorëzojnë dëshminë bankare për pranimin e kompenzimit nga punëdhënësi, së
bashku me listën e vijueshmërisë.
.

Përgjegjësitë e zyrave të punësimit në komuna
Zyrtarët për Shërbime të Punësimit:
 Kontrollojnë listën e vijueshmërisë të dorëzuar nga praktikantët, dhe përgatisin
kërkesën për kompensimin e praktikantëve.
o Kërkesa për kompensim së bashku me të gjitha dokumentet tjera përcjellëse
(lista e vijueshmërisë, kopja e xhirollogarisë së praktikantit, dhe/ose
konfirmimi i pagesës së kompensimit nga punëdhënësi) dorëzohet te
udhëheqësi i ZP-së.
Udhëheqësit e ZP-ve:
 Mbledhin kërkesat për kompensim të praktikantëve nga të gjithë ZSHP-të dhe
përgatisin kërkesën e përgjithshme të cilës ia bashkëngjitë të gjitha dokumentet e
nevojshme për secilin praktikantë që është përfitues i masës së PNP-së.
o Kërkesa për kompensim dorëzohet te zyrtari/ja përgjegjës/e në
Departamentin e Tregut të punës në APRK, para datës 4 të secilit muaj
vijues.

Përgjegjësitë e APRK-së dhe donatorëve
APRK/ Departamenti i tregut të punës:
 Nëse PNP financohet nga buxheti i APRK-së në bazë të marrëveshjes aktuale,
APRK është përgjegjëse për kompensimin e kandidatëve që vijojnë me rregull PNPnë. Ky kompensim jepet njëherë në muaj në emër të shpenzimeve të jetesës (p.sh.
për transport, drekë dhe pije freskuese).
 Zyrtari përgjegjës në Departamentin e tregut të punës, kontrollon secilën kërkesë që
vjen nga Zyrat e punësimit. Nëse kërkesat dhe dokumentacioni është i kompletuar
Zyrtari përgjegjës konfirmon transferin e kompenzimeve për praktikantë.
 Zyra për buxhet e financa në APRK, bënë ekzekutimin e mjeteve financiare në
xhirollogarinë e praktikantëve më datën 5 të secilit muaj vijues.
Donatorët (në rast se masa financohet nga donatori):
 Ofrojnë kompensim praktikantëve të angazhuar në PNP. Ky kompensim jepet
njëherë në muaj në emër të shpenzimeve të jetesës ( psh. për transport, drekë dhe
pije freskuese). Kompensimi mund të kryhet përmes APRK-së apo direkt prej
donatorit në llogarinë e praktikantit.
 Monitorojnë zbatimin e masës në bashkëpunim me ZSHP-të apo vetëm, varësisht
prej nevojës.
 Udhëheqësit e ZP-ve përkatëse gjithashtu do të jenë përgjegjës për përcjelljen e
praktikave të mira dhe për të raportuar gjatë vizitave monitoruese te zyra qendrore.
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Përgjegjësitë e punëdhënësve
Punëdhënësit:
 Sipas marrëveshjes me APRK-në dhe/apo donatorë, mund të kërkohet që
punëdhënësi të kompensoj praktikantin/en së paku dy muaj, në periudhën gjashtë
mujore.
 Në rast të kompensimit të masës PNP-së, punëdhënësit (kompanitë dhe organizatat)
janë të obliguar të zbatojnë të gjitha ligjet në fuqi për tatimin në të ardhura në
Republikën e Kosovës

HAPI 7: Letër referenca/rekomandim
Në fund të periudhës së PNP-së, punëdhënësi duhet të ofrojë pjesëmarrësve një “Letër
Referenca” për përvojën e punës të fituar.

Përgjegjësitë e punëdhënësve dhe praktikantëve
Punëdhënësit:
 Vlerësojnë pjesëmarrjen dhe performancën e praktikantëve, bazuar në pjesëmarrjen e
tyre, punëdhënësit do të lëshojnë një certifikatë apo Letër Referencës për praktikantët.
Në këtë rast mund të shfrytëzojnë Shtojcën. 4. Letër Referencë
Pjesëmarrësit (Praktikantët):
 Preferohet që praktikantët të dorëzojnë një kopje të referencës në zyrat e punësimit
ashtu që të vendoset në dosjen e tyre.

HAPI 8: Vlerësimi i masës së praktikës në punë
Përveç monitorimit dhe përcjelljes së praktikantëve gjatë PNP-së, APRK-ja duhet të
planifikojë matjen e rezultateve të masave të tregut të punës në intervale të caktuara psh.
pas 1-2 viteve të përfundimit të masës, në mënyrë që ta kuptojë se sa e suksesshme ka
qenë masa si psh. PNP-së për të papunësuarët e regjistruar (përfitues) në gjetjen e
punësimit të qëndrueshëm.
Vlerësimi i masës së PNP-së përfshinë kalkulmin e kostos për realizimin e PNP-së dhe
përfitimet e të papunësuarëve të regjistruar . Këto vlerësime mund të bëhen nga APRK apo
MPMS-ja ose të kontraktohen si shërbim i jashtëm. Rezultatet e vlerësimit mund t’iu jepen
partnerëve të jashtëm çdo 3 vjet4.

Përgjegjësitë APRK-së dhe zyrave të punësimit në komuna
APRK/ Departamenti i tregut të punës:
 Në bashkëpunim me MPMS, organizon vlerësimin e masës së PNP-së. Vlerësimi i
masës mund të bëhet pas çdo dy viteve. Rezultatet e vlerësimit do të shërbejnë si
informata për të përgatitur strategjinë e punësimit.

4

Për të matur koston dhe përfitimin e masës PNP-së, në punësimin e të papunësuarëve të regjistruar, APRK/ZP duhet të krijoj
një Grupin e Kontrolli të papunësuarëve të regjistruar që duhet të përzgjidhen me të njëjtat kritere si ata që përfitojnë nga PNP,
në këtë mënyrë, të dy grupet do të kenë të njëjtat karakteristika. Grupi i kontrollit përbëhet nga të papunësuarët e regjistruar që
nuk do të zgjidhen pasi të jenë referuar për punëdhënësit. Në mënyrë që të vlerësohet efektiviteti i trajnimit, të dy grupet 'do të
hulumtohen dhe do të krahasohen rezultatet. Numri total i pjesëmarrësve në grupin e kontrollit (që nuk kanë përfituar nga masa
e njëjtë), do të jetë jo më pak se 20% e përfituesve të përgjithshëm nga e njëjta masë.
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Vlerësimi mund të bëhet nga zyrtarët e APRK-së në nivelin qëndror apo kontraktohet si
shërbim i jashtëm.

Udhëheqësit e zyrave të punësimit:
Organizojnë procesin e vlerësimit në nivelin lokal. Ofrojnë asistencë zyrtarit të APRK-së në
nivelin qendror apo këshilltarëve të jashtëm.
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5 SHTOJCAT
Shtojca 1. FORMULAR PËR APLIKIM PËR TË PAPUNËSUAR
Informata të përgjitshme për të papunësuarin
1

Emri (emri i prindit) Mbiemri

2

Mbiemri i vajzërisë

3

Numri personal

4

Ditëlindja

5

Gjinia

6

Adresa e vendbanimit

7

Fshati/ Komuna

8

Numri i telefonit

9

E-mail adresa

10

Zgjedhni nivelet e shkollimit që
keni kryer.
Shënoni vitin e diplomimit për
secilin nivel

11
12
12.1

13

14

Data____ Muaji ____ Viti_______
F☐

1. Master/MBA
2. Bachelor
3. Shkolla e mesme profesionale
4. Gjimnazi
5. Shkolla fillore
6.Tjetër specifiko____________

Profesioni juaj
A keni jetuar jashtë Kosovës
më shumë se 3 muaj?
Nëse PO, tregoni shtetin ku
keni jetuar?
A jeni shfrytëzues i asistencës
sociale?

Për cilën masë/shërbim jeni të
interesuar?
Zgjedhni masat/shërbimet nga të
cilat doni të përfitoni

Nënshkrimi i aplikantit

M☐

Viti_________
Viti_________
Viti_________
Viti_________
Viti_________
Viti_________

 PO JO
 PO JO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praktika në Punë
Subvencionim në Pagë
Trajnim në punë
Vetëpunësim
Aftësim dhe Riaftësim
Punë publike
Këshillim për punë
Tjetër specifiko________________________
Data e paraqitjes në Zyrën e punësimit

Shtojca 2. FORMULAR PËR APLIKIM PËR PUNËDHËNËS

Masa: Praktikë në Punë
1. Informatat kontaktuese për punëdhënësin
(Shënim: Shprehja punëdhënës përfshin bizneset, OJQ, ose institucione publike)

1

Emri i punëdhënësit

2

Emri dhe mbiemri i
personit kontaktues

3

Adresa e punëdhënësit

4

Komuna

5

Numri i telefonit të
personit kontaktues/
autorizuar

6

E-mail i personit
kontaktues/autorizuar

7

Emri dhe mbiemri i
pronarit
(vetëm për biznese)

Numri unik identifikues
8

(vlenë vetëm për biznese)

9

Numri i regjistrimit dhe
Numri Fiskal
(vlenë vetëm për OJQ)

10 Data e themelimit
11

Veprimtaria e
biznesit/OJQ/inst.publike

12 Kodi NACE
Sa është numri total i punëtorëve në institucionin tuaj (ndërmarrje ose
organizatë)?
13
Teknik
Administratë _______
Praktikantë____
Total ______
______

2. Vende të lira pune
Sa vende të lira për praktikë në punë mund të ofroj institucioni juaj? ________
Në këtë tabelë ju lutem përshkruani profilin e vendeve të lira të punës që kërkoni të merrni praktikantë.
#

Titulli i pozitës së punës

Sa vende të
lira keni për
këtë pozitë?

Fusha e arsimit dhe shkathtësitë tjera që
kërkohen në pozitë

Përshkrimi i punës për pozitën e lire
(Shenoni tri detyrat kryesore që pritet t’I kryej praktikanti )

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1

2

3

4

Unë, deklaroj se të dhënat e përfshira në këtë aplikacion janë shpalosur me vullnetin tim të lirë në pajtim me Ligjin nr. 03/L - 172 PËR MBROJTJEN E TË
DHËNAVE PERSONALE, dhe përmes kësaj shprehimisht jap pëlqimin tim që ato të përdoren nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në
përmbushjen e aktiviteteve të saj.
Unë, deklaroj se informatat e lartshënuara janë korrekte. Unë do të marr pjesë në masën e lartëshënuar, nëse ka praktikant të përshtatshëm nga lista e të
papunësuarve të regjistruar në Zyrat e Punësimit.

Emri Mbiemri
Data e aplikimit:

Nënshkrimi:

Shtojca 3. MARRËVESHJA E MIRËKUPTIMIT
PËR PRAKTIKË NË PUNË
Nr. ______/______
në mes të
Punëdhënësi Këtu shëno emrin e punëdhënësit. (më tej e referuar si “Punëdhënës”),
me numër unik/fiskalKëtu shëno numrin unik/fiskal dhe adresa e të cilit është Këtu
shëno

adresën

e

punëdhënësit.në

komunën

e

________________;

dhe

Praktikantëve të listuar në paragrafin 2.1 të kësaj marrëveshje (më tej të referuar si
“Praktikant”) nën mbikëqyrjen e Agjencisë së Punësimit në Republikën e
Kosovës (APRK),
Zyrës së punësimit adresa e së cilës është Këtu shëno adresën e Zyrës së
punësimit., në Komuna.
Së bashku të referuara si “palët” dhe individualisht si “Palë”:
Palët kanë rënë dakord siç vijon:
1. Dispozitat e përgjithshme
1.1. Kjo Marrëveshje e Mirëkuptimit (referuar më tej si "MM") ofron kornizën për një
marrëdhënie midis Palëve me qëllim të zbatimit të "masës Praktike në Punë (PNP)"
sipas Manualit Operacional të aprovuar me datën Shëno datën
1.2. Qëllimi i masës “Praktikë në Punë (PNP)” është lidhja e të papunësuarve të
regjistruar dhe punëdhënësve, duke ofruar përvojë në vend të punës që synon
përmirësimin e perspektivës së të papunësuarëve të regjistruar për punësim. Kjo
mbështetje ofrohet në partneritet me ndërmarrjet private ose subjektet publike që
kërkojnë fuqi punëtore shtesë dhe tregojnë gatishmëri për të ofruar praktikë në
profilet përkatëse.
1.3. Punëdhënësi është i lejuar për të ofruar brenda masës PNP më shumë se një
praktikant në të njëjtën kohë në përputhje me kapacitetet e tij.
1.4. Nëse punëdhënësi kërkon më shumë se pesë (5) praktikantë atëherë kjo kërkesë
duhet të verifikohet dhe aprovohet paraprakisht nga APRK (Departamenti i tregut të
punës).
2. Detyrat e punëdhënësit
2.1.
Nr
1
2
3

Punëdhënësi pajtohet që të pranojë praktikantët në vijim për praktikë:
Emri dhe mbiemri i
praktikantit

Titulli pozitës

Periudha e praktikës në punë
Data e Fillimit

Data e përfundimit

4
5
(Në rast të praktikantëve tjerë, ju lutem shtoni rreshta shtesë)
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Punëdhënësi do të caktoj një punëtor me përvojë për të mbikëqyrë praktikantin.
Mbikëqyrësi do të jetë personi ndërlidhës për MPMS.
Punëdhënësi pajtohet se gjatë praktikës do të sigurojë një mjedis të sigurt dhe
mbrojtje e siguri në punë në përputhje me Ligjin Nr. 2003/19 për siguri në punë,
mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të punës.
Punëdhënësi do të njoftojë zyrën e punësimit nëse ai/ajo nuk është i kënaqur me
praktikantët brenda 10 ditëve të para kalendarike të vendosjes (periudhës së
provës) dhe mund kërkoj zëvendësim. Nuk do të ketë kompensim për periudhën
provuese.
Në rast se punëdhënësi ndërprenë marrëveshjen me praktikantin/en brenda
periudhës së përcaktuar, punëdhënësi merr përsipër të informojë zyrën e
punësimit me shkrim menjëherë.
Nëse praktikanti/ja e braktisë me herët Praktikën në Punë (PNP) pa fajin e
punëdhënësit, punëdhënësi merr përsipër të informojë zyrën e punësimit dhe ka
të drejtë të kërkojë zëvendësim me një praktikant tjetër.
Punëdhënësi nuk kanë të drejtë për të pranuar si praktikantë, personat me të cilët
kanë lidhje të ngushta familjare.
Punëdhënësi nuk ka të drejtë të shfrytëzojnë PNP-në për të formalizuar
marrëdhënien e punës me punëtorët ekzistues.
Në fund të periudhës së praktikës, punëdhënësi është i inkurajuar të ofrojë
punësim praktikantëve por nuk është i obliguar për t’i punësuar ata.
Shqyrton, aprovon dhe nënshkruan listën e vijueshmërinë së praktikantit/es.
Lëshon letër reference për praktikantët që kanë kryer me sukses PNP-në.

3. Detyrat e praktikantëve
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

Rregullisht të marrin pjesë dhe duhet të jenë të pranishëm në vendin e punës.
Të japin kontributin e tyre dhe shfrytëzojnë mundësinë për të mësuar sa më
shumë nga praktika në punë.
Të plotësojnë dhe dorëzojnë listën e vijueshmërisë në fund të muajit në zyrën
përkatëse të punësimit. Lista e vijueshmërisë duhet të nënshkruhet nga
punëdhënësi, përndryshe është e pavlefshme.
Në rast se kompensimi i shpenzimeve të jetesës bëhet nga punëdhënësi,
praktikantët, përveç listës së vijueshmërisë do të dorëzojnë edhe konfirmimin që
ka pranuar pagesën nga punëdhënësi.
Të respektojnë rregullat e brendshme të punëdhënësit.
Të mos përdorin informatat e marra në vendin e punës për asnjë qëllim tjetër
jashtë obligimeve në vendin e punës të caktuar nga punëdhënësi.
Nëse praktikanti e braktisë me herët masën e PNP-së, atëherë ai/ajo është i
obliguar të informojë zyrën e punësimit.

4. Detyrat e APRK-së
4.1.

Nëse PNP financohet nga buxheti i APRK-së në bazë të marrëveshjes aktuale,
APRK është përgjegjëse për kompensimin e praktikantëve që vijojnë me rregull
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PNP-në. Ky kompensim jepet një herë në muaj në emër të shpenzimeve të
jetesës (p.sh. për transport, drekë dhe pije freskuese)
5. Detyrat e Zyrës së Punësimit
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Kanë rol ndërlidhës në mes të APRK-së, punëdhënësëve dhe të papunëve të
regjistruar (praktikantëve).
Sigurojnë që praktikantët kanë dorëzuar listat e vijueshmërisë të nënshkruar nga
punëdhënësi.
Përgatisin kërkesën për kompensimin e PNP-së në bazë të listës së
vijueshmërisë. Pastaj kërkesa për kompensim dhe lista e vijueshmërisë
dorëzohen në zyrën qendrore të APRK-së për të proceduar me pagesa.
Organizojnë vizita monitoruese së paku 1 herë në 3 muaj për të vlerësuar
mbarëvajtjen e PNP-së.
Nëse gjatë vizitës monitoruese, zyrtarët për shërbime të punësimit evidentojnë se
janë bërë keqpërdorime nga ana e punëdhënësit apo praktikantit, atëherë ZSHP
përgatitë raportin me rekomandimin për përjashtim nga masa ekzistuese dhe
masat e ardhshme sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara në
Rregulloren Nr.01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës.
ZSHP dorëzon raportin e të gjeturave (parregullsive), te udhëheqësi i zyrës së
punësimit në komunën përkatëse, një kopje në APRK/ Departamenti i tregut të
punës dhe një kopje te donatori (nëse PNP-ja financohet nga donatori).

6. Detyrat e donatorit (nëse PNP financohet nga donatori, ky seksion plotësohet në
bashkëpunim me donatorin. Nëse PNP nuk financohet nga donatori atëherë ky seksion duhet
të hiqet)

6.1.

6.2.

Ofron kompensim praktikantëve të angazhuar në PNP. Ky kompensim jepet një
herë në muaj në emër të shpenzimeve të jetesës ( psh. për transport, drekë dhe
pije freskuese)
Monitoron zbatimin e masës në bashkëpunim me ZSHP-të apo vetëm, varësisht
prej nevojës.

7. Kushtet e kompensimit
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

APRK (në rast se PNP financohet nga buxheti) do të paguaj shumën ____ EUR
në muaj për secilin praktikant për ____ muaj si kompensim për të mbuluar
shpenzimet e ushqimit dhe udhëtimit të bëra nga praktikanti për pjesëmarrjen në
Praktikë në Punë (PNP).
Kjo shumë do t’iu paguhet drejtpërsëdrejti praktikantëve në fund të çdo muaji
bazuar në listën e vijueshmërisë e nënshkruar nga punëdhënësi, e cila dëshmon
prezencën e praktikantit gjatë periudhës së PNP-së, dhe kërkesës për kompensim
të dorëzuar nga zyrtari për shërbime të punësimit .
Palët do të paguajnë shumën ____ Euro (______________) neto në muaj për
secilin praktikant si kompensim të shpenzimeve të jetesës.
Kompensimi do të bëhet sipas masës në vijim:
Palët
Kompensimi sipas muajve
Punëdhënësi Muaji 1
Muaji 4
Muaji 7
APRK
Muaji 2
Muaji 5
Muaji 8
Donatori
Muaji 3
Muaji 6
Muaji 9
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7.5.

Të gjitha palët pajtohen se do të zbatojnë ligjet në fuqi për tatimin në të ardhura
në Republikën e Kosovës.

8. Monitorimi
8.1.

8.2.

Vizitat monitoruese do të kryhen nga ZSHP-të, së paku një herë për çdo 3 muaj
gjatë realizimit të PNP-së. Punëdhënësi do të mundësojë qasje të lirë në vizita
monitoruese. Gjatë monitorimit, ZSHP-ja do të ketë bisedë individuale, me
punëdhënësit dhe praktikantët për të marr pikëpamjet e tyre rreth praktikës.
Nëse PNP-ja realizohet në bashkëpunim me donatorë atëherë donatorët mund të
kryejnë vizitat monitoruese në bashkëpunim me ZSHP-të apo edhe vetëm,
varësisht prej nevojës.

9. Abuzimi i të drejtave themelore të praktikantit
9.1.

Në rast se praktikanti ankohet me shkrim për çfarëdo lloj abuzimi të të drejtave të
tij/saj. APRK-ja ka të drejtë të shqyrtoj rastin dhe bazuar në ligjin e punës në fuqi
do të marr të gjitha masat e nevojshme. Njëkohësisht, APRK-ja ka të drejtë të
ndërprejë marrëveshjen me punëdhënësin.

10. Kohëzgjatja dhe përfundimi i marrëveshjes
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

Kohëzgjatja e marrëveshjes së tanishme është përcaktuar për ____ muaj që nga
data e fillimit të praktikës nga praktikanti. Nëse kjo marrëveshje nuk përtrihet para
datës së përfundimit, atëherë kjo marrëveshje do të shkëputet automatikisht.
Në qoftë se arrihet në përfundim se njëra palë nënshkruese e kësaj marrëveshje
nuk i përmbushë kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë palët tjera kanë të drejtë
të ndërprejnë marrëveshjen në çdo kohë me një njoftim paraprak me shkrim
Çdo palë ka të drejtën të ndërprejë këtë marrëveshje me një njoftim paraprak prej
pesë (5) ditë pune.
Mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë zbatimit të PNP-së, palët do të përpiqen
të zgjidhin miqësisht deri në kryerjen e kësaj marrëveshjeje.
Në rast se zgjidhja miqësore apo pajtimit nuk arrihet brenda periudhës së caktuar,
mosmarrëveshja do të zgjidhet në përputhje me legjislacionin në fuqi të
Republikës së Kosovës.

11. Gjuha
11.1.

11.2.

Kjo marrëveshje është hartuar në gjuhën shqipe. Nëse kërkohet do të përkthehet
në gjuhën angleze dhe/apo serbe apo gjuhët tjera siç është paraparë me
Kushtetutën e Kosovës. Në rast të mospërputhjes, versioni në gjuhën shqipe do të
jetë bazë.
Kjo marrëveshje është nënshkruar në katër (4) origjinale. APRK-ja do të mbajë dy
(2) origjinale ndërsa Punëdhënësi dhe Praktikanti/ët do të mbajnë nga një.

Për Punëdhënësin
Personi përgjegjës:

Për Zyrën e Punësimit:
Komuna:

Pozita:

Udhëheqësi:
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Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Data:

Data:

Nr.

Shto rreshta shtesë nëse është e nevojshme
Nënshkrimi
Emri i Praktikantëve
Numri personal

Data

1
2
3
4
5
Përgatitur nga Zyrtari për Shërbime të Punësimit
Emri dhe Mbiemri:
Nënshkrimi:
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Shtojca 4. VAZHDIM I MARRËVESHJES PËR PRAKTIKËN NË PUNË
Nr. ______/______
Punëdhënësi Këtu shëno emrin e punëdhënësit. (më tej e referuar si “Punëdhënës”),
me numër unik / fiskal Këtu shëno numrin unik/fiskal dhe adresa e të cilit është Këtu
shëno adresën e punëdhënësit.Kosovë; dhe Praktikantët e listuar në tabelën 1. nën

mbikëqyrjen e Agjencisë së Punësimit në Republikën e Kosovës (APRK), Zyrës
së punësimit adresa e së cilës është Këtu shëno adresën e Zyrës së punësimit., në
Komuna.
Së bashku të referuara si “palët” dhe individualisht si “Palë”:
Palët kanë rënë dakord për vazhdimin e kohëzgjatjes së masës Praktikë në Punë për
praktikantët sipas tabelës në vijim.
Tabela 1.
Emri dhe mbiemri i
Nr
praktikantit

Titulli pozitës/
Profesioni

Periudha e praktikës në punë
Data e Fillimit

Data e përfundimit

1
2
3
4
Të gjitha kushtet tjera të Marrëveshjes së Mirëkuptimit Nr._______/_______ mbesin të
pandryshuara dhe janë në fuqi.
Kjo shtojcë e marrëveshjes është nënshkruar në katër (4) origjinale. APRK-ja do të mbajë dy
(2) origjinale ndërsa Punëdhënësi dhe Praktikanti/ja do të mbajnë ka një.
Për Punëdhënësin
Për Zyrën e Punësimit:
Emri i personit përgjegjës:
Komuna:
Pozita:

Udhëheqësi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Data:

Data:

Nr.
1
2
3
4

Shto rreshta shtesë nëse është e nevojshme
Nënshkrimi
Emri i Praktikantëve
Numri personal

Data

Shtojca 5. LISTA E VIJUESHMËRISË PËR PRAKTIKË NË PUNË
Emri dhe mbiemri praktikantit/es:
Nr. ID-së
Punëdhënësi (kompania/OJQ):
Komuna
Data/Muaji /Viti

Detyrat e kryera/Aktiviteti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Numri total i ditëve
_____________________________

________________________________

Data dhe nënshkrimi i Praktikantit/es

Data dhe nënshkrimi i mbikëqyrësit/es dhe vula e punëdhënësit/es

Pranuar nga: _____________________________
Data dhe nënshkrimi i përfaqësuesit/es të zyrës se punësimit
Vërejtje: kopja e kartelës bankare duhet te bashkëngjitet në këtë dokument (muajin e parë) të praktikës në punë. Çdo informate e pasaktë do të
reflektojë në vonesë/kthim ose refuzim e pagesës për të cilën zyrat e punësimit dhe APRK nuk mbanë përgjegjësi.

Shtojca 6. RAPORT PËR MONITORIM TË PRAKTIKËS NË PUNË
Ky formular të plotësohet nga Zyrtari për Shërbime të Punësimit

Raport Monitorues
Data e monitorimit:
Zyra e punësimit në komunë
Emri i Zyrtarit për Shërbime të Punësmit
Praktikanti/ja i/e monitoruar
Punëdhënësi (Kompania/organizata)
1. Praktikanti/ja është prezent në vendin e punës

 PO JO
Nëse JO shëno arsyen pse nuk ka qenë në vend të punës: ________________________
________________________________________________________________________
2. Komente të përgjithshme nga punëdhënësi

3. Komente të përgjithshme nga praktikanti/ja:

4. Veprimet e nevojshme që duhet të ndërmerren (nëse është nevoja)

Për Punëdhënësin;
Nënshkrimi:

Për Praktikanti/ja
Nënshkrimi:

Për ZP. në komunë
Nënshkrimi:

Shtojca 7. LETËR REFERENCË
Data_________________
Z/Znj.___________________________________, ka kryer punën praktike në kompaninë/
organizatën _____________________________________, në komunën_____________,
prej datës______________ deri në datën_____________________. Gjatë kësaj periudhe
Z/Znj______________________________, ka qenë i/e angazhuart ë kryej këto detyra:
1.
2.
3
4.
5.

Gjatë kësaj periudhe praktikanti/ja ka dëshmuar kompetencë dhe njohuri në detyrat të cilat i
janë caktuar. Z/Znj._____________________________ ka demonstruar njohuri të mira në
kompjuter, gjuhës________ dhe ka aftësi shumë të mira komunikative që kanë ndihmuar të
kyqet menjëherë si pjesë e ekipit dhe është një person shumë i këndshëm të punosh.
Në këtë periudhë ka kontribuar në______________________________________________
_________________________________________________________________________.
Me kënaqësi do të rekomandoja dhe mirëpres mundësitë tjera që të punojë me të prapë!
Nëse keni nevojë për informata shtesë ju lutem më kontaktoni!
Emri dhe Mbiemri:
Email/Telefoni
Nënshkrimi:

Shtojca 8. FORMULARI I VLERËSIMIT TË PNP-së (nga Punëdhënësi)
(të plotësohet nga Mentori/Punëdhënësi)
Kompania/Institucioni : _________________________________________________ ____
Emri dhe Mbiemri i mentorit: _________________________________________________
Telefoni: ______________________

E-maili: ______________________________ ___

Emri i praktikantit/ës: _______________________________________________________
Komuna: ____________________________________________________
Shënim: Ju lutem plotësoni nga një formularë për secilin praktikantë/e veç e veç
I.
(Vlerëso prej 1 deri në 5, ku 1 = Aspak dhe 5 = Shumë)
1. Sa është e rëndësishme Praktika
në Punë për të zhvilluar aftësitë e
1
2  3
4
5
punëtorëve të ardhshëm në
kompaninë e juaj?
2. Sa është aftësuar praktikanti/ja
1
2  3
4
5
për të punuar në këtë profesion?
3. Sa jeni të kënaqur me
1
2  3
4
5
performancën e praktikantit/es?
4. Sa ka qenë efektive masa e
Praktikës në Punë për të zhvilluar
1
2  3
4
5
aftësitë e punëtorëve të
ardhshëm?
II
5. A do t’i ofronit punë
 Po Jo
praktikantit/es?
A. Ka përfunduar sezona.
B. Nuk kemi nevojë ose vend për punëtorë njëherë.
C. Do të vendosim në fund të masës.
D. Praktikanti/ja ka ende nevojë për aftësim në
punë.
5.1 Nëse jo, pse?
E. Buxheti ynë nuk na lejon.
F. Praktikanti/ja nuk tregon interes në punësim.
G. Tjetër (të lutem specifiko):

6. A keni ndonjë sugjerim për të
përmirësuar “Praktikën në Punë”?

Shtojca 9. FORMULARI I VLERËSIMIT TË PNP-së (nga praktikanti/ja)
(të plotësohet nga praktikanti/ja)

Emri dhe Mbiemri : _______________________________________________________
Kompania: ______________________________________________________________
Komuna: ___________________________Ditëlindja: ____________________________
I
1. Gjinia

M

2. A keni jetuar jashtë Kosovës më shumë se
3 muaj?

F

 Tjetër

 Po Jo

3. Nëse Po, ku keni jetuar?
II.
(Vlerëso prej 1 deri në 5, ku 1 = Aspak dhe 5 = Shumë)
4. Sa e dobishme ishte për juve pjesëmarrja
1
2  3
4
5
në masën “Praktika në Punë”?
5. Sa jeni aftësuar, si rezultat i pjesëmarrjes
1
2  3
4
5
në masën “Praktika në Punë”?
6. Sa jeni të kënaqur me mënyrën se si jeni
1
2  3
4
5
trajtuar në kompani?
7. Sa mendoni se iu ka përmirësuar
1
2  3
4
5
mundësitë për punësim pjesëmarrja në
masën “Praktika në Punë”?
III.
8. A iu ka ofruar punë afatgjatë kompania?

 Po Jo

8.1 Nëse iu ka ofruar punë, a mendoni se do
të pranoni ofertën për punësim?

 Po Jo

8.2 Nëse nuk iu ka ofruar punë, tregoni pse.

8.3 Numëroni së paku dy shkathtësi që keni
përfituar gjatë praktikës në punë.

9. A keni ndonjë sugjerim për të përmirësuar
“Praktikën në Punë”?

1.
2.
3.

