Punësimi i të rinjve nëpërmjet grumbullimit dhe tregtimit të gështenjave në Komunën
Malzi-Petkaj në rajonin e Kukësit

a) FORMULAR APLIKIMI
Emri i aplikantit:__________________________________________________
Mosha……….
Adresa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Aplikon për pjesëmarrje në aktivitetet që lidhen me prodhimin e gështenjës.
1. Unë, i nënshkruari, deklaroj se jam i gatshëm të marr pjesë në trajnimin e organizuar nga
projekti;
2. Unë bie dakort që së bashku me të trajnuarit e tjerë, pas dhënies së autorizimit nga Komuna
Malzi të përdor tokën e komunës për prodhimin e gështenjave.
3. Menjëherë pas lëshimit të autorizimit, jam dakort që t'i bashkohem të trajnuarve të tjerë
për krijimin e një subjekti të ri ekonomik i cili mund ta bëjë biznesin e ri edhe më të
qëndrueshëm. Jam në dijeni të faktit që projekti do t'i mbështesë subjektin/subjektet e reja
ashtu siç përshkruhet në thirrjen për aplikantët.
4. Unë i pranoj vizitat monitoruese nga ana e përfaqësuesve të Bordit Rajonal të Punësimit në
Kukës si edhe të Ekipit të Projektit të ILO-s.

Data ……………………………………

Firma…………………………………………
-:-:-:-:-:-:-:-

Aplikimi duhet të dorëzohet me postë ose dorazi në 2 (dy) kopje, (1 origjinale dhe 1
kopje) jo më vonë se dita e enjte, datë 20 mars 2014 në orën 12.00.

b) Formati i Formularit të Aplikimit për të Rinjtë
PAKTI TERRITORIAL I PUNËSIMIT
për të promovuar gjenerimin e punësimit dhe përfshirjen sociale të individëve në nevojë në
RAJONIN E KUKËSIT
Masa nr. 4

Titulli i masës: Punësimi i të rinjve nëpërmjet grumbullimit
dhe tregtimit të gështenjave në komunën e Malzi-Petkaj
FORMULAR APLIKIMI

Emri/Mbiemri:
Gjinia: M

F

Gjendja civile: Beqar
divorcuar

Datëlindja:
I/e martuar

Nr. Kartës së Identitetit:
I/e ve

I/e

Kryefamiljar: Po

Nr. i fëmijëve:

Vitet e kryera në arsim:

Banimi: Zonë rurale
Zonë urbane

Jeni kthyer nga emigracioni? Po

A keni marrë ndonjëherë formim profesional? Po
Jo

1-4

5-8/9

8/9-12

Nëse përgjigja është Po, ju lutemi
specifikojeni:

Aktualisht familja juaj merr ndonjë ndihmë sociale? Po

Po

Lekë

Jo
Nëse Po, ju lutemi specifikojeni:

No

A keni ndonë aftësi të kufizuar?
Po

12+

Jo

Cilat kanë qenë të ardhurat mesatare të familjes suaj gjatë 6 muajve të fundit?

A i përkisni ndonjë grupi minoritar?

Jo

Nëse Po, ju lutemi specifikojeni:

No

A jeni në gjendje të punoni në punën/sektorin e parashikuar në këtë masë?
A keni punuar ndonjëherë në punë formale apo informale?

Po
Po

Jo

Jo

Nëse u përgjigjët Po, ju lutemi specifikoni nëse keni qenë:
Pa punë gjatë 12 muajve të fundit ose më shumë; apo
Në punë gjatë 12 muajve të fundit, por për më pak se 25% të kohës; apo
Asnjëra nga këto.
Ju lutemi përzgjidhni kategorinë të cilës i përkisni:
Kam më shumë se 2 vite trajnim dhe/ose eksperiencë pune;
Kam më shumë se 1 por më pak se 2 vite trajnim/eksperiencë pune;
Nuk kam as trajnim dhe as eksperiencë pune.
A keni përfituar ndonjëherë nga programet e nxitjes së punësimit të ofruara nga Zyra Rajonale e
Punësimit në Kukës apo nga organizata të tjera?
Po
Jo
Nëse përgjigja juaj është Po, ju lutemi specifikoni kur: (muaji/viti)

____________________________________________________
________/___________/2014
Emri/Mbiemri dhe Firma

