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ANNEX 1 

Reporting Format          Year 2014  

Recipient Institution UNDP 

OVERALL TARGETS FOR ENTIRE 
GRANT 

FACTIC 
TARGET 

PROPOSED 
TARGETS 

BUDGET USD ACTUAL RESULTS ACTUAL 
EXPENDITURES 

PROGRESS TOWARDS TARGETS 

56 Roma and Egyptian 
individuals professionally 
trained in local enterprises and 
VTCs. 

95 40 13850 -Identifikimi i 
personave 
pjesmarrës në ciklin 
e trajnimeve 
profesionale. 

-Rregjistrimi te Zyrat 
e Punës si të papunë. 

-Rregjistrimi në 
kurset profesionale 
pranë Qëndrës 
Formimit Profesional 
dhe pranë trajnim 
dhe stazh pranë 
bisneseve.  

     6,541.00  

 

-8 femra nga komuniteti rom në 
Vlorë, ndjekin kursin profesional 
për parukeri. 

-1 pjesmarrës nga komuniteti 
egjyptas në Vlorë, ndjek kursin 
për guzhinë të ofruar nga 
Qëndra e Formimit Profesional.  

- Pjesmarrësit e tjerë, nga 
komuniteti rom dhe egjyptas në 
Vlorë, janë rregjistruar dhe 
presin fillimin e kurseve nga 
Qëndra e Formimit Profesional. 

- Pjesmarrësit e komunitetit 
rom dhe egjiptas në Berat, për 
shkak të mungesës së Qëndrave 
shtetërore të Formimit 
Profesionale në Berat si dhe për 
shkak të një ndryshimi në 
projekt nuk kanë mundur të 
fillojnë akoma asnjë nga kurset 
profesionale e dëshiruara. 
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56 Roma and Egyptian people 
provided with start-up kits for 
having the concrete means for 
starting their profession; 

95 40 6600 -Identifikim i 
personave të cilët 
mund të përfitojnë 
nga marrja e 
mjeteve të punës.  

0 -Janë identifikuar personat të 
cilët mund të përfitojnë mjetet 
për fillimin e ushtrimit të 
profesionit të përzgjedhur, por 
për shkak të një ndryshimi në 
project do të vendoset në një 
fazë të mëvonshme për marrjen 
e mjeteve. 

60 Roma and Egyptian 
individuals informed on 
opportunities for accessing the 
labor market and measures to 
sustain self – employment;  

 40 15800 -Prezantimi i 
projektit (qëllimi, 
objektivat) 
- Diskutim rreth 
mundësive që 
projekti i jep 
komunitetit rom dhe 
egjyptas për 
integrim. 

- Prezantimi me 
grupin dhe vendosja 
e rregullave të 
bashkëpunimit.  

-Shpjegimi i 
kompetencave kyçe 
si koncept. 

- Shpjegim i 
metodave të 
zbulimit të botës së 
punës. 

- Diskutim rreth 

0 -Njohja më konkrete me 
projektin, me qëllimin dhe 
objektivat e tij. 

-Vendosja e rregullave nga vete 
pjesëmarrësit. 

- Njohja me rëndësinë e 
rregullave gjatë funksionimit të 
grupit. 

-Marrja e informacionit në lidhje 
me kompetencat kyçe. 

-Njohja më konkrete me 
kompetencat kyçe. 

-Marrja e informacionit në lidhje 
me metodat e zbulimit të botës 
së punës. 

-Marrja e informacionit në lidhje 
me profesionet e dëshiruara. 
-Njohja e pjesmarrësve me 
elementët e nevojshëm për 
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preferencave për 
profesionet e 
ardhshme dhe kurset 
profesionale të 
nevojshme. 

-Diskutim rreth 
punësimit dhe 
vetpunësimit  

-Pyetje dhe diskutim 
në lidhje me 
materialet. 

- Rregjistrim i 
pjesmarrësve në 
zyrat e punës si të 
papunë. 

-Përgatitje për 
ndjekjen e kurseve 
profesionale. 

-Informacion për 
mënyrën e 
funksionimit të 
bizneseve. 
-Takime për njohjen 
me profesionet dhe 
bizneset inovative. 
 

 

arritjen e objektivit të tyre, 
aftësimit profesional. 

-Njohja me qëllimet dhe 
pritshmëritë e pjesmarrësve për 
tu punësuar apo vetëpunësuar. 

-Qartësimi i pikave nëpërmjet 
diskutimit. 

-Paraqitja e nevojave dhe 
problematikave te mundshme. 

-Përfundim i rregjistrimit 

-Qartësim i ideve në lidhje me 
profesionin e zgjedhur dhe 
kursin që nevojitet. 

-Informim i detajuar në lidhje 
me kursin e dëshiruar. 

-Njohja, vëzhgimi dhe 
eksplorimi i bizneseve që 
funksionojnë me profesionin e 
dëshiruar.  
- Nxitje për të menduar ndryshe 
për profesionet dhe bizneset e 
mundshme. 

-Informacion në lidhje me 
bizneset inavative dhe nxitja e 
pjesmarrësve drejt tyre, në 
mënyryë që përfitimi të jetë 
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afatgjatë. 

 

60 Roma and Egyptian people 
trained in business planning 
and management; 

40 30 7,727.99 

  

-Trajnim i individëve, 
pjesmarrës në 
projekt në planifikim 
biznesi dhe 
menaxhim.     

     8,436.76  

 

-Informacion në lidhje me 
hartimin e plan biznesit. 

-Informacion në lidhje me 
gjetjen e mundësive për ngritjen 
e një biznesi. 

-Informacion në lidhje me 
mënyrat e menaxhimit 
financiar. 

-Informacion në lidhje me 
parashikimin e ecurisë. 

Module trajnimi per plane 
biznesi te shperndara 
pjesemaresve. 

 

20 Roma and Egyptian 
youngsters with university 
degrees trained in social work 
for minorities’ professional 
inclusion; 

20 20 3400 Trajnim në lidhje me 
mundësitë për të 
shfrytëzuar 
profesionet e 
përfituara në shkollë 
për t’u punësuar apo 
vetëpunësuar. 

3400 -Informacion për mundësitë e 
punësimit. 

-Punë në grupe dhe informacion 
për të shfrytë zuar në mënyrë 
innovative profesionet. 

P.S: 16 pjesmarrësit me shkollë 
të lartë janë anëtarë të 
komunitetit egjyptas. 
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2 Roma and 2 Egyptian 
youngsters employed as 
Coaches for Employment  the 
context of the project itself; 

4 2 1500 4 persona, 2 nga 
komuniteti rom dhe 
2 nga komuniteti 
egjyptian, të 
punësuar pas një 
procesi perzgjedhes 
ten dare ne tre faza. 

0 -Trajnim me 16 persona të 
komunitetit rom dhe egjyptian, 
pretendentë për t’u punësuar. 

-Informacion rreth projektit, 
aplikimit të tij dhe detyrës që 
individët do të kryenin në rast 
punësimi. 

-Aplikimi i testit: “Vlerësim 
Sjelljesh dhe Qëndrimesh” i cili 
synoi të vlerësonte shfaqjet e 
konkurentëve për punësim në 
personalitet, të kuptuar, 
shkathtësi, komunikim,siguri në 
vetvete dhe sens  organizimi.  

-Intervistë personat e 
përzgjedhur pas aplikimit të 
testit të vlerësimit. 

-Personat e përzgjedhur nga 
intervista u testuan me shkrim 
me temën: “Raportim i një 
aktiviteti të bërë në kuadër të 
projektit”. 

-Përzgjedhja e personave të 
cilët aktualisht janë të punësuar 
pranë agjensisë. 

At least 20 members of the 
target group linked with 
potential self employers at the 

20 20        3,693.00  

 

4 meetings with 
roma and Egyptian 
community in Vlora 

     4,022.71  

 

20 perftitues te identifikuar  qe 
kane shfaqur interesim per 
vetepunesim nepermjet ideve 
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end of the project (both by the 
enterprises that trained them 
and through other means); 

and Berat to identify 
20 beneficiaries who 
are going to 
implement 
innovative ideas.   

inovatore te biznesit. 

5 prej tyre te konsoliduar.  

At least 10 business plans 
developed for Roma/Egyptian 
individuals, based on the 
innovative ideas for 
entrepreneurship and self-
employment;  

10 10 9905 

 

Meetings with public 
and private 
stakeholders in Vlora 
and Berat Region. 

Meetings with 
representatives of 
roma and Egyptian 
community 

Identification of 
innovative business 
ideas. 

Gathering 
information for 
business plan 
preparation 

Market analyze 

 

5910.5 10 business ideas identified, in 
the process of business plan 
preparation  

At least 3 business partnerships 
developed among target group 
members; 

3 3 4668 Meetings with 
benefiters to identify 
their willing of 
collaboration in the 
same innovative idea 

4022.71 3 partnership groups identified 

One for musical group 

One for clothes production and 
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internet selling 

Livestock farm 

At least 1 local 
regulation/policy providing for 
favorable treatment for Roma 
and Egyptian entrepreneurs, 
developed in each targeted 
region. 

 2 5193 

 

Për një kohë më të 
vonë. 

4022.71 Për një kohë më të vonë. 

 

 

Mirela Koci 

Drejtore Ekzekutive 

  


