
Ky është përmbledhtas projekti Traiettorie, i cili lind për të favorizuar hyrjen e shtetasve të huaj që janë të interesuar 

për të jetuar dhe punuar në Itali dhe për të krijuar kushtet për një hyrje adekuate në botën e punësimit që është baza 

e një  itinerari për pavarësinë ekonomike dhe përfshirjen sociale.

Përfituesit e projektit janë shtetasit e huaj të Shqipërisë, Bregut të Fildishtë, Gambia dhe Senegalit, të cilët, në 

përfundim të një përgatitje adekuate në vendet e tyre të origjinës, do të jenë në gjendje të vendosen në stazhe 

ndërkombëtare, të punësohen si punëtorë sezonalë ose të fillojnë vetë unë punë autonome. 

Traiettorie punon në bashkëpunim të ngushtë me Prefekturat, Ambasadat dhe Rajonin Emilia-Romagna për të favorizuar 

njohjen e legjislacionit italian që synon të ndihmojë hyrjen e rregullt të shtetasve të huaj dhe mundësitë që mund të 

përqafohen nga strukturat sipërmarrëse.

Objektivat

• Zhvillimi i aftësive të dobishme për integrimin socio-profesional në Itali siç janë: gjuha italiane, edukata qytetare, siguria 

në punë, legjislacioni italian mbi imigracionin dhe aftësitë profesionale të veçanta.

• Favorizimi i qarkullimit të informacioneve korrekte dhe të dobishme në fushën e migracionit te shtetasit e huaj dhe te 

ndërmarrjet pritëse.

• Shoqërimi i shtetasve të huaj në kryerjen e procedurave burokratike të nevojshme për hyrjen e rregullt në Itali.

• Mbështetja e shtetasve të huaj që janë të interesuar për të fi lluar aktivitete sipërmarrëse në Itali.

Përfituesit

350 shtetas të huaj do të frekuentojnë itineraret e formimit në gjuhë italiane, edukatën qytetare, kualifikimin 

profesional, sigurinë në punë dhe legjislacionin italian mbi imigracionin në vendet e tyre sipas kësaj shpërndarjeje: 

Shqipëria 160, Bregu i Fildishtë 50, Gambia 50, Senegal 90. 10 shtetas të huaj do të ndjekin itinerari drejt 

vetë-sipërmarrjes.

Aktivitetet e parashikuara

Formim propedeutik

Itinerare të gjuhës italiane - 60 orë

Itinerare të edukatës qytetare - 20 orë 

Itinerare të kontratave të punës - kohëzgjatja 4 orë 

Legjislacioni, imigracioni dhe orientimi

Itinerare individuale për shoqërimin dhe orientimin mbi legjislacionin në lidhje me imigracionin - 4 orë 

Siguria mbi punën

Itinerare të sigurisë së detyrueshme - 20 orë 

Formim profesional 

Itinerare formimi specializues mbi agrikulturën/turizmin/ristoracionin - 50 orë 

Në përfundim itinerareve aftësitë e pjesëmarrësve do të verifiko hen dhe do të zyrtarizohen. 

Formim për nisjen e biznesit duke krijuar një ndërmarrje

Itinerare të vetë-sipërmarrjes - 100 orë

Kualifikimi dhe profesionalizimi i aftësive: 
çelësi për shtetasit e huaj për të jetuar dhe punuar në Itali. 
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Aktivitete transversale

� Rrjetet e qeverisjes për të ndërtuar një rrjet subjektesh, institucionale, ekonomike dhe sociale, të afta për të fuqizuar rezultatet 

e pritura të projektit;

� Komunikim dhe shpërndarje për të bërë të njohur aktivitetet e realizuara dhe shpërndarjen e rezultateve të projektit; 

� Vlerësim i ndikimit dhe shpërndarje e rezultateve të projektit për të dhënë një përgjigje mbi cilësinë dhe sasinë 

e rezultateve të arritura.

Orari

Nisja: 27/07/2020

Përfundimi: 30/09/2022

Partneriteti

� Demetra Formazione SRL (Demetra Formim Shpk)

� Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Shoqata Komuniteti Papa Gjon Pavli XXIII)

� Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione società cooperativa sociale o.n.l.u.s. (Qendra e Studimeve për Kooperim 

Ndërkombëtar dhe Migrim kooperativa sociale - organizatë jofitimprurëse e shërbimeve shoqërore).
� Legacoop Emilia-Romagna

Partner pjesëmarrës

� Ambasada e Italisë Abidjan

� Ambasada e Italisë Dakar 

� Ambasada e Italisë Tiranë 

� Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna (Agjencia Rajonale për Punën, Emilia-Romagna) 

� Ordine dei consulenti del lavoro dell’Emilia-Romagna (Dhoma e Konsulentëve të Punës, Emilia-Romagna)

Kanale në internet

Facebook

Instagram 

Youtube
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