PLANI OPERATIV

për programe dhe masa aktive për punësime
dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2019

#ShansPërTëGjithë

#ShansPërTëGjithë

1. Vetëpunësimi

Programi për vetëpunësim është mbështetje e dedikuar për
personat e papunësuar që të fillojnë me biznes personal dhe ta
realizojnë ëndrrën e tyre për biznes.

Programi u dedikohet:
•
•
•
•
•

Personave të rinj të papunësuar deri në moshën 29 vjeçare
Personave të papunësuar me aftësi të kufizuar
Personave të papunësuar
Grave të papunësuara të kategorive vulnerabile (shfrytëzuese të ndihmës sociale, viktima të dhunës
në familje, viktima të trafikimit me njerëz, gra të papunësuara një kohë të gjatë, nëna të vetme, gra të
përjashtuara sociale në bazë të tepricës teknologjike dhe falimentimit).
Shfrytëzuesit e programit mund të jenë edhe persona të papunësuar të cilët kanë kryer trajnim për
sipërmarrësi dhe/ose që kanë përgatitur biznes plan në vitin 2018.

Mbështetje:
•
•
•
•
•
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PROGRAME DHE MASA PËR PUNËSIM
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Nga 246.000 deri në 307.500 denarë ose deri në 615.000 denarë (me bashkim) për furnizimin e pajisjes
dhe/ose repromaterialeve
Mundësi për punësim plotësues
Mbështetje këshillimore / mentoriale në periudhën prej 12 muajsh nga themelimi i biznesit (gjithsej 120
orë mentorim) në disa target grupe
Mundësi për kombinim me masa të tjera
Mbështetje plotësuese mentoriale të kandidatëve nga “Inno Grupi”

#ShansPërTëGjithë
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Kriteret për pjesëmarrje:
Seleksionimi i kandidatëve do të kryhet në bazë të konkurrencës, në përputhje me kriteret si vijojnë:
•
•
•
•
•

Pyetësor i plotësuar me sukses;
Trajnim i përfunduar për “Sipërmarrësi dhe zhvillim të aftësive të sipërmarrësisë”;
Biznes ide e hartuar dhe e vlerësuar pozitivisht nga personat ekspertë;
Biznes plan i hartuar me mbështetje këshillimore.
Biznes plan i vlerësuar pozitivisht nga ana e komisionit të ekspertëve.

2. Krijimi i vendeve të reja të punës
2.1 Subvencionimi i pagave
Mbështetja për krijimin e vendeve të reja të punës do të ndikoj në nxitjen e punësimit
të personave të papunësuar, në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, ndërmarrjet sociale dhe organizatat e qytetare (joprofitabile) të cilat merren me aktivitet ekonomik gjatë kryerjes së veprimtarisë në kuadër të aktivitetit të organizatave
qytetare.

Programi u dedikohet:
•
•

Firmave mikro, të vogla dhe të mesme,
Ndërmarrjeve sociale dhe organizatave qytetare (joprofitabile) të cilat merren me aktivitet ekonomik
gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre

Mbështetje:
•
•
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19.000 denarë në muaj për periudhën kohore nga 3 ose 6 ose 12 muaj për punësimin e personave të
target grupeve
Mbështetja e përgjithshme financiare për një person për periudhën kohore prej 3 muajsh është 57.000
denarë; për 6 muaj është 114.000 denarë; ndërsa për 12 muaj është 228.000 denarë.
#ShansPërTëGjithë
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2.2 Punësimi dhe rritja e subjekteve juridike
Shfrytëzues:
•
•

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, ndërmarrjet sociale dhe organizatat qytetare të interesuara
për hapjen e vendeve të reja të punës
Persona të papunësuar

Mbështetje:
•

nga 92.000 denarë deri në 768.750 denarë (varësisht nga mosha dhe numri i punësimeve e lejuara).

2.3 Mbështetje për punësimin e personave me invaliditet
Shfrytëzues:
•
•
•
•
•

Personat me invaliditet të cilët kryejnë veprimtari të pavarur si tregtar individual, punëdhënës ose që ka
cilësi të punëdhënësit
Shoqëri tregtare për punësimin e personave me invaliditet-shoqëri të mbrojtura
Administrata shtetërore
Njësitë e vetëqeverisjes lokale
Ndërmarrjet publike, agjencitë, fondet dhe institucionet e tjera shtetërore

Mbështetje:
•

•
•
•
•
•
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Punësimi i personit me aftësi të kufizuar në kohë të pacaktuar për çka akordohen 20 neto paga mesatare, përkatësisht 40 neto paga mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak
para punësimit, nëse bëhet fjalë për person të verbër ose për person me aftësi të kufizuar i cili lëvizë
me ndihmën e karrocës
Adaptimi i vendit të punës në lartësi deri në 100.000 denarë
Furnizimi i pajisjes në lartësi deri në 200 neto paga mesatare, me ç’rast kriteri bazik për lartësinë
e mjeteve të akorduara është numri i personave të punësuar me aftësi të kufizuar.
Asistent pune për personin me aftësi të kufizuar i cili është përfshirë në aftësimin për punë me
kërkesë të tij ose me kërkesë të punëdhënësit.
Аftësimi për punë i personave të punësuar dhe të papunësuar me aftësi të kufizuar.
#ShansPërTëGjithë
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3. Trajnime

3.2b Trajnimi për kualifikime profesionale sipas kërkesës së punëdhënësit të njohur
Mbështetje:

Përmes trajnimeve do të përmirësohen aftësitë dhe kualifikimet e
personave të papunësuar për integrimin e tyre më të suksesshëm
në tregun e punës

•

kompensimi deri në 30.000 denarë për një person për Implementuesit e trajnimit/punëdhënësve
(qendra për trajnim profesional dhe / ose shkolla të mesme profesionale etj., implementues) nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

3.3 Trajnime për profesione dhe zeje të kërkuara
Shfrytëzues:
•
•

Persona të papunësuar nga evidenca e APRM
Punëdhënës

3.1 Trajnim për punëdhënës të njohur

Mbështetje:
• Kompensim mujor prej 9.000 denarë për personat të cilët do të ndjekin trajnim
Kompensim deri në 30.000 denarë për person të trajnuar për implementuesit e trajnimit në kohëzgjatje
prej 3 deri në 6 muaj

3.3a Pilot trajnimi për profesione dhe zeje të kërkuara në Rajonin e Strumicës

Mbështetje:
kompensim mujor prej 9.000 denarë për persona të cilët do ta ndjekin trajnimin
shumë e njëfishtë prej 5.000 denarë për punëdhënësin për një person të trajnuar pas përfundimit të
trajnimit.
Shumë e njëfishtë në vlerë 10.000 denarë për punëdhënësin për një person të trajnuar – shfrytëzues i
ndihmës së garantuar minimale

•
•
•

Mbështetje:
•
•

Kompensim mujor prej 9.000 denarë për personat që do ta ndjekin trajnimin
Kompensim deri në 30.000 denarë për një person të trajnuar për implementuesit e trajnimit në
kohëzgjatje prej 3 deri në 6 muaj

3.2 Trajnim për kualifikime profesionale sipas kërkesës së punëdhënësve
Mbështetje:
•
•
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kompensim mujor prej 9.000 denarë për persona të cilët do tl ndjekin trajnim nga 2 deri në 4 muaj
kompensim deri në 30.000 denarë për një person për Implementuesit e trajnimit (qendra për trajnim
profesional dhe / oseshkollat e mesme profesionale etj., implementuesit)
#ShansPërTëGjithë
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4. Trajnime për zhvillimin e aftësive digjitale
4.1 Pilot trajnime për aftësi digjitale të kërkuara (me bashkëfinancim)
Mbështetje:
Kompensim prej 49% nga shuma e përgjithshme e trajnimit për një person të trajnuar në kohëzgjatje prej 6
muajsh

4.1a Trajnime për aftësi të avancuara TI
Mbështetje:
•

Kompensim i përcaktuar sipas ofertës së përzgjedhur nga procedura e tenderimit për implementuesit e
trajnimit në kohëzgjatje prej 6 muajsh

4.1b Trajnime për aftësi të avancuara TI (me bashkëfinancim)
Mbështetje:
•

Kompensim prej 49% nga shuma e përgjithshme e trajnimit për një person të trajnuar në kohëzgjatje
prej 5 muajsh

4.2c Trajnime fillestare për aftësi TI (оn line)
Mbështetje:
•
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Kompensim i përcaktuar sipas ofertës së përzgjedhur nga procedura e tenderimit për implementuesit e
trajnimit në kohëzgjatje prej 3 muajsh

#ShansPërTëGjithë
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5. Puna praktike

Shfrytëzues:
•
•

Persona të papunësuar të rinj deri në moshën 34 vjeçare me minimum arsim të kryer fillor
Punëdhënës nga sektori privat dhe joqeveritar

Mbështetje:
•
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Kompensim mujor në lartësi prej 9.000 denarë për personat që do të përfshihen në punë praktike për
periudhën kohore prej 3 muajsh.

#ShansPërTëGjithë
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6. Angazhimi me punë
6.1 Punë me dobi - komunale
Shfrytëzues:
•
•
•

Persona të papunësuar
Shfrytëzuesit e fundit të shërbimeve nga fusha sociale dhe shëndetësore
Komunat

Mbështetje:
•

9.000 denarë për një person të angazhuar me punë për një muaj për periudhë prej 6 deri 9 muaj për
angazhimin prej 20 orëve të punës në javë, për 20 persona për një komunë

6.2 Punë publike
Shfrytëzues:
•
•

Persona të papunësuar me kualifikime të ulëta
Komunat

Mbështetje:
•
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400 denarë për një person të angazhuar me punë, për një ditë, me përfshirjen e tatimit personal mbi të
ardhurat dhe sigurimin në raste të aksidentit në punë dhe sëmundjes profesionale.

#ShansPërTëGjithë
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NDIHMË GJATË KËRKIMIT TË PUNËS
•
•

profilimi dhe hartimi i Planit individual për punësim, këshillim dhe sigurim të informacioneve për gjendjet dhe kërkesat në tregun e punës
ndihmë për personat e papunësuar për përpilimin e CV dhe letrës motivuese, përforcimin e aftësive për
prezantim të suksesshëm para punëdhënësve në intervistën për punë

TRAJNIME MOTIVUESE
Trajnime grupore njëditore në qendrat e punësimit për motivimin e personave të papunësuar në mënyrë
aktive të kërkojnë punë.

TRAJNIME “PËRGATITJA PËR PUNËSIM DHE PUNË”
Trajnime disaditore për personat e papunësuar të rinj deri në moshën 29 vjeçare sipas Programit “Përgatitja për punësim dhe punë”

ORIENTIMI PROFESIONAL DHE KËSHILLIMI PËR KARRIERË
Informimi, këshillimi grupor dhe individual për karrierë etj., për orientimin profesional dhe këshillimin
për karrierë me të cilat personat e papunësuar do të mund të zhvillojnë aftësi për të kërkuar punë dhe
planifikim, si dhe menaxhim me zhvillimin personal të karrierës, ndihmë gjatë përzgjedhjes së profesionit,
trajnimit ose punësimit

AKTIVIZIMI I ROMËVE TË PAPUNËSUAR
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Shërbime për punësim

Motivimi dhe informimi i rregullt i romëve të papunësuar për mundësitë e punësimit ose për përmirësimin
e kapaciteteve profesionale përmes qasjes individuale dhe mbështetjes mentoriale.

#ShansPërTëGjithë
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NDËRMJETËSIM GJATË PUNËSIMIT
Këshillime dhe ndihmë për punëdhënësit përmes kërkimit të kandidatëve për vendet e lira të punës nga
evidenca e personave të papunësuar

SHËRBIME PËR PUNËDHËNËSIT
Informimi, këshillimi dhe sigurimi i mundësive për shfrytëzimin e shërbimeve dhe programeve të masave
aktive për punësim, si dhe mundësi të tjera për punësimin e personave të papunësuar të cilët janë të aksesshëm përmes APRM, informacione dhe këshilla nga fusha e legjislacionit të punës

ANKETË PËR NEVOJËN E AFTËSIVE NË TREGUN E PUNËS
20 persona të papunësuar të rinj nga ana e APRM për periudhë prej 1 muaji me kompensim prej 9.000
denarë do ta realizojnë anketimin e punëdhënësve nga sektori privat, në mënyrë që të sigurohen
informacione për nevojat e tyre për punësime të reja

KdhM – KËSHILLIMI DHE MOTIVIMI PËR SHFRYTËZUESIT E NDIHMËS SË
GARANTUAR MINIMALE
Mbështetje intensive psiko – sociale për shfrytëzuesit para se të përfshihen me masën aktive të punësimit,
si dhe mbështetje mentoriale kur shfrytëzuesi është përfshirë në trajnim ose në ndonjë masë tjetër aktive.
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GARANCIA PËR TË RINJTË
Iniciativa do të realizohet në territorin e gjithë shtetit, me theks të veçantë mbi
Rajonin Verilindor, të Pollogut dhe Jugperëndimor.
NEET të rinjtë e papunësuar do të aktivizohen përmes rrjetit të institucioneve
të përfshira të cilat do të mbulojnë aksione në terren dhe njoftim i drejtpërdrejtë i të rinjve me mundësitë që ofrohen. Përveç kësaj, personave të papunësuar
të rinj do t’ju ofrohet edhe e ashtuquajtura “mundësi e dytë” për përfshirje të
sërishme në procesin arsimor përmes programeve afatshkurtra për trajnime në
kuadër të shkollave të mesme profesionale.

#ShansPërTëGjithë
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Aktivizimi i shfrytëzuesve të PGM
Anëtarët e aftë për punë të familjeve do të përfshihen në masat dhe programet aktive
për punësim përmes pjesëmarrjes së detyrueshme në trajnime dhe pranimit të ofertës
për punësim. Me një qasje të koordinuar të punonjësve profesionistë nga QPS dhe nga
personat përgjegjës në QP, 1200 personave të papunësuar do t’u jepen plane individuale
për aktivizim, me qëllim të përfshirjes aktive në tregun e punës.
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Më shumë informacione të detajuara rreth mënyrës së paraqitjes dhe realizimit të
masave dhe programeve, do të gjeni në:
të gjitha 30 qendrat e punësimit:

www.av.gov.mk, www.rabotaimoznosti.mk

