
	 	 	

 
	 	 	

 
Përshkrimi i projektit StartHope@Home 
 
PROGRAMI 
 
Sponsorizuar nga GIZ (Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar), do ta 
realizojmë programin StartHope@Home në vitin 2018. StartHope @ Home u drejtohet 
njerëzve që ikën në Gjermani nga Afganistani, Shqipëria, Egjipti, Gana, Iraku, Kosova, 
Maroku, Senegali, Serbia, Siria dhe Tunizia. 
Programi u ofron atyre njerëzve që kanë humbur gjithçka duke u larguar nga vendet e tyre 
dhe nuk mund ose nuk duan të gjejnë një të ardhme në Gjermani, një perspektivë për një 
fillim të ri në vendin e tyre. Programi ofrohet në mbarë Gjermaninë, në tetë rajone të 
ndryshme: Berlin, Frankfurt (rrethinë), Hamburg, Këln, Leipzig, Mynih, Potsdam dhe 
Shtutgart. 
 
PËRMBAJTJA E PROGRAMIT NË GJERMANI 
 
StartHope@Home ofron stërvitje dhe seminare me përcjellje socio-edukative, të cilët 
përgatitin për kthimin dhe ri-hyrjen profesionale në vendin e origjinës. Mbi të gjitha ajo 
fokusohet në kualifikimin profesional dhe forcimin e kompetencës sipërmarrëse në 
përgatitjen për një aktivitet të vetëpunësuar. Përveç kësaj, do të bëhet shqyrtimi i 
kërkesave individuale, p.sh. me analiza të hollësishme mbi fuqitë dhe dobësitë dhe 
vëshrtrimin  e potencialit personal të secilit pjesëmarrës. Qëllimi kryesor është të forcohet 
kreativiteti sipërmarrës dhe perceptimi pozitiv i personalitetit. 
Të gjithë pjesëmarrësit marrin gjithsej 160 orë kualifikimi në formë të stërvitjes grupore 
dhe individuale, si dhe formate virtuale si webinarë dhe mjete të vetë-mësimit. 
 
   
VAZHDIMI NË VENDIN E ORIGJINËS 
 
Programi nuk do të kufizohet vetëm në kohën e qëndrimit në Gjermani, por do të 
vazhdojë konkretisht më tutje përmes bashkëpunimit me organizatat partnere në vendet e 
origjinës. Pjesëmarrësit që do të fillojnë me një punë të pavarur në vendet e tyre të 
origjinës dhe do të marrin shërbime konsultimi në vend, do të marrin një subvencion prej 
1,000 euro për të ndërtuar jetën e tyre profesionale dhe për të siguruar jetesën e tyre për 
dy deri tre muaj të parë. 
 
Pjesëmarrja në StartHope@Home është vullnetare dhe pa pagesë. 
 
SOCIAL IMPACT GGMBH 
 
Social Ipmact qëndron për inovacion social dhe është një ekspert kryesor në Gjermani në 
fushën e  konsultimit për themelim. Kompania mbështet në veçanti grupet shoqërore të 
pafavorizuara në rrugën e tyre për t'u vetëpunësuar. Disa mijëra kompani tashmë janë 
themeluar me mbështetjen e Social Impakt. 


