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SKEDA E PROJEKTIT 

Emertimi i Projektit  
SOCIAL FAB-LAB 

art. 3   ☐ 
art. 4   X 
art. 5   ☐ 

Enti Propozues Fondazione Emmanuel – Don Francesco Tarantini 
per le Migrazioni e il Sud del Mondo 

Vendodhja e Projekti Shteti 
Shqiperia 

Rrethi 
Prefektura Tirane  

vendi 
Tirane  

Kohezgjatja (ne muaj) 18 Data e fillimit te Projektit (e parashikuar 01/04/18 

Partneret Italiane  

Partneret e Huaj 
Komuniteti Emanuel Shqipëri 

Objektivat Parandalim dhe kurim i varesive dhe situatave te tjera te skajshme dhe 

disavantazheve social-ekonomike per riaftesimin e kushteve dinjitoze te jeteses 

duke ofruar si mundesi degjimi dhe hulumtimi per te gjetur zgjidhjen, por, edhe 

mundesi te reja trajnimi/punesimi nepermjet nje Qendre Formimi te Perhershem 

Fab Lab, si koncept i ri i ndermarjeve te vogla  

Pershkrimi i –

Aktiviteteve dhe 

Perfituesit 

Aktivitetet jane te strukturuara ne dy veprime kryesore  

Qendra e degjimit , vend i posacem per takim, degjim dhe konsultim, ne te cilin 

nderthuren marredhenie, ketu ndodh marja ne ngarkim dhe perpunumi i nje 

bashke-projekti ndimues per personin, merren informazione ,keshillime dhe 

orientime. 

Qendra e formimit te perhershem Fab-Lab , si vend i caktuar formimi dhe me pas 

punesimi, per klientet e qendres se degjimit, i organizuar ne kufi hapsire dhe 

rregudhash per te permisuar qarkullimin e njohurive dhe bashkendarjen e 

burimeve intrumentale duke i lene çdo pjesemarresi pergjegjesine per te realizuar 

projektin e tij dhe te zbatoje rrugetimin personal edukativ formativ nen 

udheheqen e kujdeshme te trajnuseve  

Veprimtarite plotesuese do te jene parandalimi nga varesite dhe nga rrethanat 

devijuese dhe braktisje shkollore, shperndarja dhe ndergjegjesimi i kultures se 

solidaritetit , aktivizimi i rrugetimeve formatime novatore per riinserimin social 

dhe punesor i subjekteve vecanerisht vulnerabel dhe ne situata te nje shqetesimi 

eksrtem.duke intesifikuar dhe konsoliduar network me organizmat publike dhe 

private vendase . 

 Perfituesit kryesore jane subjektet “e dobet ” si toksicoman ,alkolist,te burgosur 

dhe ish te burgosur ,te paafte ,te rinj dhe te rritur ne rrezik devijimi, te mitur e 

rinj ne rrezik braktisjeje shkollore ,gra te vetmuara ose te braktisura ,te varfer 

.dhe te gjithe ata qe gjendjen ne kushte shqetesimi ekstrem  

Indirekt te gjithe ato subjekt qe perbejne rrjetin familjar e miqesor te perfituesve 

kryesore dhe insituzionet me te cilat do te bashkepunohet. 

 


