
 
 

   

 

 

 

 

ZANA E MALEVE 
Giovani e Territorio: radici di una comunità in cammino verso l’integrazione con la famiglia europea  

AID 011523/VIS/ALB 
 

In collaborazione con:  

 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 

Sot, më datë xxxxxxxxx në Koplik (Shqipëri), midis palëve: 
 

- VIS – Albania, me qendër në Tiranë, Rruga Don Bosko”, Pallati Grapshi, Tiranë– 
Shqipëri dhe me zyre operative ne Koplik, Pallati Hebaj, ne kuader te projektit “Zana 
e Maleve- Rinia dhe Territori: rrenjet e nje komuniteti ne rrugen drejt integrimit me 
familjen evropiane”, me protokoll AID 0111523/VIS/ALB, financuar nga AICS–
Agjensia e Bashkpunimit per Zhvillim dhe perfaqesuar nga Znj. Anna Carboni, me 
karte identiteti nr AS3477817, si koordinatore e projektit; 

dhe 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, me nr. ID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, me adrese 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, si mbikqyresit të Bursës se 
Punës_____________________________________ 

 
VIS cakton mbikqyresin, i cili, gëzon aftësitë profesionale, për orientimin, formimin dhe 
nxitjen profesionale të punonjësit __________________ 
 
Të drejtat dhe detyrimet e mbikqyresit të Bursës së Punës: 

 Mbikqyresi i Bursës se Punës vezhgon, mbështet, nxitë te riun e perfshire ne 
programin e burses se punes  

 Mbikqyresi i Bursës se Punës i transmeton punonjësit kompetencat e nevojshme për 
ushtrimin e aktiviteteve të punës duke u pozicionuar si mbikqyres mes paleve. 

 Mbikqyresi i  Bursës se Punës, ndërmjetëson marrëdhënien ndërmjet punonjësit dhe 
ndërmarrjes me qellim lehtësimin e pozitave te tij brenda ndërmarrjes .  

 Mbikqyresi i Bursës se Punës  favorizon integrimin  ndërmjet iniciativave  formuese si 
brenda ashtu edhe jashtë ndërmarrjes qe mund te ofrohen nga vetë ndërmarrja, në 
përmbushje të formimit të tij profesional.  

 Mbikqyresi i Bursës se Punës, raporton më shkrim pranë VIS nje here ne muaj, në 
lidhje me ecurinë dhe mbarevajtjen e punes të punonjësit , duke paraqitur 
përparësitë dhe të metat.  

 Mbikqyresi i  Bursës se Punës , në rast te konfliktit ndërmjet ndërmarrjes dhe 
punonjësit,  duhet te vihet menjëherë ne dijeni dhe ta zgjidhe atë, në pamundësi, 
duhet të njoftoje VIS.  

 
 
 
Për VIS Albania          Mbikqyresi 
 


