|“NXITJA E PARIMEVE PËR BIZNES
DHE TË DREJTA TË NJERIUT”

është projekt i cili ka për qëllim të punojë me të
gjitha palët e involvuara – kompani, institucione
relevante dhe bartës të vendimeve, partnerë
socialë , organizata qytetare dhe qytetarë me qëllim
që t’i motivojë dhe të ndërmarrin qasje proaktive
në implementimin e Parimeve kryesore të KB.
Projekti do të punojë me faktorët që t’u mundësojë
ta njohin rolin e tyre, do t’u sigurojë mundësi për
angazhim, do t’i rrisë kapacitetet e tyre dhe do t’i
mbështesë në aktivitetet e tyre.

|QËLLIMET TONA
Përforcimi i të drejtave ekonomike dhe sociale në
sektorin privat përmes zhvillimit të të drejtave të
biznesit dhe të njeriut

|QËLLIME KONKRETE
1. Pjesëmarrje aktive të faktorëve relevantë në
dialogun politik dhe ngritja e vetëdijes lidhur
me Parimet kryesore të KB-së dhe të drejtave të
biznesit dhe të njeriut (PKKB);
2. Mirëkuptim i përmirësuar, kapacitete dhe njohuri
lidhur me drejtimet për të drejta të biznesit dhe të
njeriut tek bashkësia e biznesit.

Ky publikim është përgatitur me mbështetjen e Bashkimit
Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e
e Shoqatës Konekt dhe autorëve të përmbajtjes dhe në asnjë
mënyre nuk mund të konsiderohet se i paraqet qëndrimet e
Bashkimit Evropian.
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AKTIVITETE
| KRIJIMI I TË DHËNAVE

për gjendjen fillestare dhe identifikimin e mundësive
dhe sfidave për integrimin e të drejtave të njeriut në
sektorin privat:
 Zbatimi i hulumtimit për gjendjen e Biznesit dhe
të drejtave të njeriut në vend.

| VENDOSJA E POLITIKËS PËR
DIALOG

midis më shumë faktorëve me qëllim që të
përforcohet implementimi i Parimeve kryesore të
KB-së:
 Përmes procesit participues në nivel lokal
dhe kombëtar, duke vendosur grup pune
ndërdikasterial kombëtar dhe konsultime me
faktorët lokal.

| PËRPUNIMI I REKOMANDIMEVE

për politika për integrimin e Parimeve kryesore të
KB-së në politikat kombëtare në bazë të praktikave
më të mira të KB-së:
 Përgatitja e rekomandimeve për politika përmes
përgatitjes së PVK apo integrimit në strategjinë
për PSHK.

| VETËDIJE E NGRITUR

midis palëve të involvuara lidhur me Parimet
kryesore të KB-së për realizimin e të drejtave
ekonomike dhe sociale:
 Përkthimi i publikimeve të Parimeve kryesore
të KB-së në gjuhën maqedonase dhe shqipe
Konferencë kombëtare për të drejta të biznesit
dhe të njeriut.

| KRIJIMI DHE ZBATIMI I VEGLAVE
për mbështetjen e kompanive në integrimin e
Parimeve kryesore të KB-së:

 Përgatitja e doracakëve, krijimi i veglës për
vetëvlerësim dhe mbështetje të drejtpërdrejtë;
 Mbështetja për 5 kompani në zbatimin e
standardit MAMFORCE
 Mbështetje teknike për 5 kompani në zbatimin
e kontrollit paraprak për të drejta të njeriut në
kompani
 Vendosja e programit për dhënien e mirënjohjeve
për promovimin e praktikave të mira;

 Vizitë studimore për kompanitë më të
suksesshme në njohjen e rëndësisë të PKKB në
punën e tyre.

| KAPACITET I PËRFORCUAR

deri në 80 përfaqësues të bizneseve private dhe
faktorëve të tjerë për zhvillimin e biznesit dhe të
drejtave e njeriut në praktikë:
 Punëtori për përfaqësuesit e institucioneve
relevante dhe partnerëve socialë;
 Punëtori për përfaqësuesit e bizneseve.

