
KosLift: Call for Mentors! 
Oct. 20 – Nov 10, 2019 

    

 

 

IPKO Foundation is happy to announce our second call for “Design Challenge”, starting on 

4th of December 2019! 

 

This is a call for mentorship to support teams of students from University of Pristina and RIT 

Kosovo, engaged in the activity “Design Challenge” for problem solving in creative and 

innovative ways for local businesses in the field of energy, manufacturing and ICT. 

Initiated in 2018 by IPKO Foundation and RIT Kosovo, with support from Norwegian 

Embassy in Kosovo and GIZ, KosLIFT is a network, a fellowship and an advocacy program 

for business initiatives from the above mentioned industries. The program supports students 

from University of Pristina and RIT Kosovo, committed to improve long-term quality of 

services and products in our market. 

The participating teams will work together with mentors in a two (2) day workshop to 

research and develop possible solutions and/or prototypes for the selected companies. An 

investment fund will be available to teams for the most promising products or services. The 

mentor will be provided with a facilitation guide, based on design thinking as a practice, 

easy-to-learn, flexible and scalable framework that students can apply in their daily work 

to tackle problems of companies involved. 

A key part of building a culture for innovation is teaching people new problem-solving skills 

to use in daily work. KosLIFT offers training and resources for all the ways that people learn. 

Our goal is to help individuals build a culture of innovation flows directly from our activities. 

If you would like to be part of this initiative and work with us, we would be happy to meet 

with you and discuss the details of the project. 

This Design Challenge will be held at RIT Kosova campus in Prishtina. If you are interested 
in becoming a mentor for this event, please contact us at dina.spahiu@ipkofoundation.org. 
You can also follow on Facebook @KosLift for more updates. 

 

We look forward to hearing from you! 

 

Please be informed that the deadline for the call is November 10, 2019.  
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KosLift: Thirrje për mentorë! 
20 Tetor – 10 Nëntor, 2019 

  

 

 

IPKO Foundation me kënaqësi hap thirrjen e dytë për “Design Challenge” që fillon me datën 

4 Dhjetor, 2019! 

 

Kjo është thirrje për mentorim në mbështetje të ekipeve të studentëve nga Universiteti i 

Prishtinës dhe RIT Kosova, të angazhuar në aktivitetin "Sfida e Dizajnit / Design Challenge" 

për zgjidhjen e problemeve në mënyrë sa më kreative dhe inovative për bizneset vendore 

në fushën e energjisë, prodhimit dhe TIK-ut.  

Iniciuar në vitin 2018 nga IPKO Foundation dhe RIT Kosova, me mbështetje nga Ambasada 

Norvegjeze në Kosovë dhe GIZ, KosLift është një rrjet, një asosacion dhe një program 

përkrahës për nisma biznesi nga industritë e lartpërmendura. Programi mbështet studentë 

nga Universiteti i Prishtinës dhe RIT Kosova, të përkushtuar në përmirësimin e cilësisë 

afatgjatë të shërbimeve dhe produkteve në tregun tonë. 

Ekipet pjesëmarrëse do të punojnë së bashku me mentorët në një punëtori dy (2) ditor për 

të hulumtuar dhe zhvilluar zgjidhje dhe / ose prototipe të mundshme për kompanitë e 

zgjedhura. Një fond investimesh do të jetë në dispozicion të ekipeve për produktet ose 

shërbimet më premtuese. Mentori do të pajiset me një udhëzues, bazuar në konceptet e 

“design thinking” me proceseve strategjike dhe praktike të cilat mund të aplikohen në punën 

e tyre të përditshme për të zgjidhur problemet e kompanive. 

Rol kyç në ndërtimin e një kulture inovative mban të mësuarit e aftësive të reja për zgjidhjen 

e problemeve, në mënyrë që të përdoren në punën e përditshme. KosLift ofron trajnim dhe 

burime për të gjitha mënyrat përmes të cilave njerëzit mësojnë. Qëllimi ynë është të 

ndihmojmë individët të ndërtojnë një kulturë të inovacionit, e cila rrjedh drejtpërdrejt nga 

aktivitetet tona. 

Nëse dëshironi të jeni pjesë e kësaj iniciative dhe të punoni me ne, do ishim të lumtur të 

takoheshim me ju dhe të diskutonim detajet e projektit. 

“Design Challenge” do të mbahet në kampusin e RIT Kosova. Nëse jeni të interesuar të 

bëheni mentor për këtë aktivitet, ju lutem kontaktoni në email dina.spahiu@ipkofoundation.org. 

Gjithashtu mund të na ndiqni në Facebook @Koslift për më shumë informata. 

Ju lutemi rikujtoni se afati i fundit për aplikim është 10 Nëntor 2019 
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