
 
 

THIRJE PER APLIKIM NE MASËN AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS  
PRAKTIKË NË PUNË  

 
Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) fton të gjitha palët e interesuara dhe me 
të drejtë pjesëmarrje të përfitojnë nga masa aktive të tregut të punës: Praktikë në Punë (PNP) 
nga data 15 Shkurt 2021. 
 
Çka është PNP? 
Praktika në punë u ofron pjesëmarrësve mundësinë e fitimit të përvojës së nevojshme në 
mjedisin e punës për të filluar punën në një profesion të caktuar ose një fushë të karrierës. Kjo 
masë ofrohet për të rritur aftësitë dhe perspektivat e pjesëmarrësve 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. 
 
Përkitazi më këtë thirrje praktika në punë do të zgjasë 6 muaj, nga të cilët 4 muaj kompensohen 
nga APRK ndërsa 2 muaj do të kompensohen nga punëdhënësi. Shuma e kompensimit është 
170€  pagë mujore. 
 
Kush mund të përfitoj? 
Të drejtë përfitimi nga kjo masë kanë të gjithë ata punëdhënës dhe punëkërkues të listuar në 
vijim. 
 
Punëdhënësit 
 

Punëdhënësit me të drejtë përfitimi nga kjo masë janë: 

 Bizneset të cilat: 
o Janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe 

funksionojnë në mënyrë aktive; 
o Janë të gatshëm të trajnojnë praktikantin/en dhe të caktojnë 

mbikëqyrës/mentor për të monitoruar punën e tyre; 
o Ofrojnë hapësirën dhe mjetet e duhura për punë. 

 Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ) të cilat: 
o Janë të regjistruara në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe funksionojnë 

në mënyrë aktive; 
o Janë të gatshëm të trajnojnë praktikantin/en dhe të caktojnë 

mbikëqyrës/mentor për të monitoruar punën e tyre; 
o Ofrojnë hapësirën dhe mjetet e duhura për punë. 

 



Të papunët 

      Të papunësuarit e regjistruar  me drejtë aplikimi: 

 Të gjithë papunësuarit 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. 

 
Për të promovuar barazinë gjinore dhe punësimin e të rinjve dhe personave me aftësi të 
kufizuara APRK ka vendosur kuota për gra të rijnë dhe persona me aftësi të kufizuara, këto 
kuota janë në linjë me Programin për Reforma në Ekonomi 2021-2023 . 
 Për këtë arsye APRK inkurajon gratë, të rinjtë dhe personat me aftësi të kufizuara të përfitojnë 
nga kjo masë. 
 
Kush NUK mund të përfitoj nga kjo masë? 
I ndalohet aplikimi të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve si në vijim: 
  
 Punëdhënësit 
 Punëdhënësit nuk kanë të drejtë përfitimi nëse: 

 Nuk i përmbushin kushtet e cekura më lartë;  

 Është gjetur duke keqpërdorur masën; 

 Pronari apo menaxheri i lartë ka marrëdhënie të ngushta familjare me 
pjesëmarrësit e propozuar (Familja e ngushtë nënkupton: Bashkëshorti/ja, 
fëmijët martesor dhe jashtë-martesor, fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe 
prindërit); 

 Tenton të përdorë këtë masë për të formalizuar marrëdhënien e punës më 
punëtor ekzistues. 

 
Të papunët 
Të papunët nuk kanë të drejtë përfitimi nëse: 

 Nuk janë të regjistruar në zyre të punësimit dhe nuk janë aktiv; 

 Kanë përfituar nga kjo masë dy herë radhazi; 

 Kanë marrëdhënie të ngushta familjare më punëdhënësin; 

 Janë përjashtuar nga masa për mosrespektimin e rregullave. 
 
Si te aplikohet? 
Punëdhënësit dhe punëkërkuesit e pa-regjistruar në Sistemin Informativ për Menaxhimin e 
Punësimit (SIMP) duhet të vizitojnë Zyrën e Punësimit të APRK në komunën te cilën jetojnë dhe 
veprojnë. Aty do të regjistrohen dhe informohen për masën aktive në fjalë.  
 
Punëdhënësit e regjistruar mund të kontaktojnë Zyrën e Punësimit për të njoftuar për vendet e 
hapura të cilat mund të akomodojnë praktikantë. 
 
Të papunët e regjistruar dhe aktiv presin të kontaktohen nga Zyra e Punësimit, dhe njoftohen 
në rast se janë zgjedhur për një pozitë apo nëse janë ftuar për intervistë nga punëdhënësi. 


