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I. Hyrje 

Programet aktive të tregut të punës përdoren në të gjithë botën si një nga mjetet kryesore për të luftuar 

papunësinë. Ka ndryshime thelbësore ndërmjet vendeve të ndryshme në zbatimin e PATP -s në termat e 

shtrirjes, grupit të synuar, qellimeve specifike, buxhetit të alokuar dhe impaktit të pritur. Tipet më të hasura 

jane: trajnimi, subvensioni i punës, sipërmarrja, punësimi intensiv dhe punët komunitare. Është e rëndësishme të 

kuptojmë nëse një program aktiv i tregut të punës është zbatuar në mënyrë të sukseshme, si dhe të vlerësojmë 

efektet e tij në funksionimin e tregut të punës. Mund të identifikohen dy "dimensionet" për vlerësim, vlerësimi i 

procesit (formulimi dhe zbatimi); dhe vlerësimi i impaktit/rezultateve.  Tendenca e fundit e vlerësimit të PATP-s 

tregon se mund të aplikohet një kombinim i teknikave, kur vlerësohen keto lloj masash, për shkak të 

kompleksitetit, gjithëpërfshirjes dhe efekteve të ndërlidhuara të tij, përfshirë faktorët psikologjik, social dhe 

ekonomik. E ashtuquajtura përqasja e orientuar nga objektivi ofron perspektivën më të plotë në vlerësimin e 

cilësisë së përgjithshme të PATPs, duke prodhuar një seri informacioni lidhur me relevancën, efiçensën, 

efektivitetin dhe impaktet e programeve të ndryshme në të njëjtën kohë.   

 Qëllimi i këtij vlerësimi është të analizojë dhe të masi relevancën, efiçensën dhe efektivitetin e 

formulimit dhe zbatimit të PNP-it të zbatuara në Shqipëri gjatë periudhës 2008-2014, si dhe impaktin në termat 

e punësimit (për tre programet e zbatuara në  2012-2013) duke kontribuar në vlerësimin e cilësisë së plotë  të tij.  

Vlerësimi pritet të japë gjetjet e duhura, mësimet e fituara dhe rekomandimet që do të përdoren për të drejtuar 

dhe informuar programimin dhe zbatimin e programeve të nxites së punësimit në Shqipëri në të ardhmen.     

 Vlerësimi është kryer në kuadër të Urdhërit Nr. 155, datë 30.07.2014, i lëshuar nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, që krijoi një grup pune me synimin për të rishikuar Ligjin aktual të nxitjes së 

punësimit. Ky vlerësim i cilësisë së proceseve të formulimit dhe zbatimit të Programeve të nxitjes së punësimit 

në Shqipëri (2008-2014) do të përdoret si një mjet i procesit të ardhshëm vendim marrës të MMSR për 

rishikimin e Ligjit të nxitjes së punësimit dhe përshtajen e tij të mëtejshme. Vlerësimi i PNP-ve ekzistuese u 

mbështet nga projekti IPA 2010 on Human Resources Development (zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare  e 

Punës  dhe financuar nga Bashkimi Evropian  ) dhe projekti RISI Albania Project (financuar nga Ambasada e 

Zvicrës në Shqipëri dhe zbatuar nga konsortiumi i përbërë nga  HELVETAS Swiss Intercooperation dhe 

Parnerët Shqipëri). Veç kësaj, një nga shtyllat kryesore të Strategjisë Kombëtare të Puësimit dhe Aftësive  

2014-2020 fokusohet në nxitjen e mundësive për punë të denjë nëpërmjet politikave efektive të tregute të punës. 

Një kuadër i tillë përqendrohet në përmirësimin e monitorimit dhe vlerësimit të programeve të punësimit.  

Kuadri për AFP-në dhe poltikat e punësimit nën drejtimin e MMSR është orientuar më shumë në nivelin e 

politikave.  Së fundmi, “cikli i mirë” i vlerësimit, formulimit dhe zbatimit të masave të reja sipas politikave të 

bazuara në evidenca mund të promovohet me këtë studim, i cili bëhet për herë të parë në Shqipëri me disa 

dimensione metodologjike, duke dhënë perspektivën e nevojshme plotësuese një kërkimi të tillë kompleks. 
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Tabela e mëposhtme na jep një përmbledhje të pyetjeve të vlerësimit të cilat drejtojnë vlerësimin, analizat dhe 

rezultatin e pritshëm dhe metodologjinë (Tabela 1).  

Tabela 1: Përmbledhje e pyetjeve të vlerësimit, prodhimit dhe metodologjisë 

Nr Pyetja e Vlerësimit Analiza e prodhimit te 

pritshëm  

Metodologjia 

1 Cila është logjika që qëndron 

pas krijimit dhe zgjerimit të 

PNP-ve ekzistuese në 

Shqipëri? Cilat janë 

tendencat kryesore të 

evoluimit të PNP-ve gjatë 

periudhës  2008-2014? 

Analiza e PNP-ve ekzistuese në 

Shqipëri duke u fokusuar tek 

identifikimi i veçorive kryesore 

të programeve ekzistuese dhe 

tek zhvillimi i tyre gjatë viteve 

të fundit duke përfshirë një 

analizë krahasuese midis 

programeve shqiptare dhe 

praktikave të mira 

ndërkombëtare që i përshtaten 

kontekstit shqiptar. 

Shqyrtimi i dokumenteve dhe 

literaturës ekzistuese.  

2 A bëhet adresimi i 

problemeve më të 

rëndësishme të punësimit në 

vend nga PNP-të? Cilat janë 

hendeqet/ fushat e “errëta” 

për të cilat nevojitet ende 

punë? Cilat janë tendencat 

kryesore mbi projektet e 

aprovuara/të përfunduara?  

A ekzistojnë ndryshime të 

konsiderueshme midis 

përfituesve/aplikimeve të 

aprovuara në lidhje me 

rajonet, madhësinë e 

kompanisë dhe sektorët 

ekonomikë?   

 

Analiza e profilit (variablat do 

të identifikohen në Terma të 

veçanta Reference) të 

punëkërkuesve ekzistues në 

vend dhe të përfituesve 

(bizneseve)/projekteve të 

aprovuara   pas thirrjeve për 

PNP gjatë periudhës 2008-

2014. 

Analiza e prirjeve kryesore të 

zbatimit të PNP-ve përsa i 

përket, shpërndarjes 

gjeografike, programeve më të 

zgjedhura, përfituesve të ndarë 

sipas karakteristikave 

shoqërore dhe ekonomike,  

Bazuar në këto analiza, 

identifikimi i PNP-ve më të 

nevojshme si edhe i mangësive 

në PNP-të ekzistuese.  

Analiza e të dhënave statistikore 

për punëkërkuesit dhe përfituesit 

(bizneset)/projektet e aprovuara 

duke u bazuar në të dhëna të 

SHKP.  

Analiza karahasuese midis 

statistikave përshkruese dhe 

veçorive të PNP-ve.  

3 Përse aplikojnë bizneset për 

PNP-të ekzistuese? Si i 

zgjedhin programet për të 

cilat dëshirojnë të aplikojnë? 

Cilat janë motivacionet 

kryesore? Si i përzgjedhin 

përfituesit përfundimtarë? Si i 

vlerësojnë ato procedurat e 

përcaktuara për aplikim, 

mbështetjen për zbatim dhe 

shërbimet publike të 

Analiza e këndvështrimit të 

përfituesve (bizneseve) në 

lidhje me formulimin dhe 

zbatimin e masave si edhe me 

cilësinë e përgjithshme të 

procedurave dhe shërbimeve të 

ofruara nga SHKP. 

Mbledhja e të dhënave sasiore 

nëpërmjet një ankete që synon 

aplikantët për PNP-të në vitin 2014 

duke përdorur një pyetësor të 

strukturuar.  

Metodologjia e kampionimit 

përdori të gjithë popullsinë e 

përfituesve nga PNP-të për vitin 

2014 e përbërë nga 349 biznese dhe 

institucione. Ajo mbuloi të gjithë 

vendin dhe rajonet. Nga 349 
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punësimit gjatë viteve të 

fundit?  

intervista të planifikuara, u kryen 

323. 

Të dhënat u mblodhën nëpërmjet: 

intervistave të drejtpërdrejta, 

intervistave online (e-mail) dhe 

intervistave në telefon. Pyetësori 

përbëhej nga 7 seksione: 

i. Informacion i përgjithshëm 

për kompaninë 

ii. Informacion në lidhje me 

procesin e aplikimit për 

PNP-të 

iii. Motivacionet dhe burimet e 

informacionit për të 

aplikuar për PNP 

iv. Përzgjedhja e 

pjesëmarrësve në PNP 

v. Zbatimi i PNP-ve 

vi. Aplikimi i mëtejshëm i PNP-

ve 

4 Cilat mund të jenë programet 

e ardhshme për nxitjen e 

punësimit sipas opinionit të 

bizneseve dhe 

punëkërkuesve?  

 

Analiza e opinioneve të 

aktorëve kryesorë për 

identifikimin e rekomandimeve 

për formulimin e PNP-ve të 

reja dhe përfshirjen e tij në 

rishikimin e Ligjit për Nxitjen e 

Punësimit. 

Mbledhja e të dhënave cilësore 

nëpërmjet diskutimeve në 8 grupe 

të fokusuara me përfaqësuesit e 

SHKP dhe me punëkërkuesit të 

cilët kanë përfituar si edhe me ato 

të cilët nuk kanë përfituar nga PNP-

të (bazuar në pyetësorë gjysëm të 

strukturuar). Mbledhja e të dhënave 

cilësore do të mbulojë edhe disa 

aspekte të cilat i gjeni të listuara në 

Pikën 3 më sipër.  

 

5 Cili është impakti i PNP-ve 

përsa i përket punësimit dhe 

gjenerimit të të ardhurave në 

nivelin e pjesëmarrësve? 

Cilat janë PNP-të më të 

suksesshme në Shqipëri përsa 

i përket punësimit dhe 

gjenerimit të të ardhurave? 

Vlerësimi i impaktit mbi 

punësimin dhe efektet në të 

ardhura të tre PNP-ve (47, 48, 

873) gjatë viteve 2012/2013. 

Krahasimi i gjetjeve me 

raportet ekzistuese të viteve 

2008/2009 dhe 2010/2011 për 

nxjerrjen e konkluzioneve.  

Udhëzimet e ILO-s sigurojnë 

kuadrin e referencës përsa i përket 

metodologjisë. 

Analiza e të dhënave sasiore 

bazohet në të dhënat ekzistuese në 

bazën e të dhënave në SHKP dhe 

përdor teknikën pothuajse 

eksperimentale të “metoda 

ekonometrike per vleresimin e 

ndjekur (propensity score 

matching)” për krijimin e grupit të 

kontrollit. 

 

Në mënyrë më specifike, metodologjia e përdorur për seksionin e dytë mbi rishikimin e literaturës bazohet 

në nxjerrjen e mësimeve nga praktikat e suksesshme dhe jo të suksesshme në vende të ndryshme lidhur me 
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masat e ndryshme aktive të tregut të punës.  Ajo gjithashtu përqendrohet në masën e marrë për njerëzit me aftësi 

të kufizuara, e cila është një masë e krijuar së fundmi në Shqipëri.  

Seksioni i tretë mbi tendencat e PNP-ve bazohet në  një analizë të detajuar të tendencave të PNP-ve e bazuar 

në statistika përshkruese duke përdorur të dhëna statistikore për punëkërkuesit dhe bizneset përfituese duke u 

bazuar në bazën e të dhënave të SHKP-së.  Ky seksion përfshin tabela dhe grafikë të ndryshëm, të cilët 

mundësojnë një analizë krahasuese ndërmjet statistikave përshkruese dhe karakteristikave të PNP-ve.  

Seksioni i katërt bazohet në grupet e fokusuara të punonjësve të SHKP-së  dhe punëkërkuesve.  8 grupe të 

fokusuara u organizuan në 4 qarqe (Tiranë, Fier, Gjirokastër dhe Shkodër); Grupet e fokusuara përbëheshin nga 

dy grupe të ndryshme aktorësh kryesorë:  Grupi i parë përbëhej nga punonjësit e SHKP-së që punojnë në zyrat e 

punës si këshillues të specializuar, ndërsa grupi i dytë përfshiu punëkërkuesit e regjistruar i përbërë nga ata që 

kishin përfituar dhe nuk kishin përfituar nga PNP-të në të kaluarën.  Pjesëmarrësit u zgjodhën me kujdes sipas 

profilit të tyre në mënyrë që të përfshihej shkalla më e lartë e mundshme e diversitetit të opinioneve, mbulimi i 

PNP-ve të ndryshmë që ata kanë marrë pjesë/ përfituar / janë përfshirë dhe të sigurohej përfaqësimi i sektorëve 

të ndryshëm ekonomik dhe shpërndarja rajonale. Punonjësit e SHKP-së të cilët u ftuan për të marrë pjesë 

mbulonin katër rajonet e përmendura me lart, si edhe të cilet kishin eksperiencë në punën me PNP-të gjatë vitit 

2014 si edhe në vitet e mëparshme.  Punëkërkuesit (përbëheshin si nga personat që kishin përfituar nga PNP-të 

në të shkuarën, por edhe nga ato të cilët nuk kishin përfituar, dhe i përkisnin kategorive të ndryshme si për 

shembull kategorisë së personave me aftësi të kufizuara, grave, rinisë, etj. Katër grupe të fokusuara gjithsej u 

organizuan me punëkërkues dhe ish-punëkërkues në katër rajone te vendit, në Shkodër, Fier, Gjirokastër and 

Tiranë.  Numri mesatar i pjesëmarrësve në këto takime ishte 15, ku shumica përfaqësonte punëkërkuesit e 

regjistruar dhe vetëm një pjesë e vogël e tyre ish-punëkërkuesit.  

Seksioni i pestë bazohet në një anketë e cila synoi të analizonte opinionet e përfituesve (bizneseve) 

lidhur me formulimin dhe zbatimin e programeve aktive të punësimit dhe me cilësinë e përgjithshme të 

procedurave dhe shërbimeve të ofruara nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP). Anketa u fokusua tek 

kompanitë dhe institucionet të cilat kishin përfituar nga një PNP në vitin 2014. Ajo përfshinte mbledhjen e të 

dhënave sasiore dhe cilësore dhe analizat përkatëse duke pasur parasysh formulimin dhe zbatimin e PNP-ve dhe 

nëse nevojitet riformulimi i atyre ekzistuese, si edhe sigurimin e një cilësie më të mirë të shërbimeve të ofruara 

nga SHKP.  Hapi i parë i anketës ishte shqyrtimi i PNP-ve dhe i procedurave përkatëse lidhur me përgatitjen e 

formularëve që synonin bizneset dhe institucionet që kishin përfituar nga një PNP në vitin 2014.  Me qëllim 

sigurimin e një informacioni të plotë, gjithëpërfshirës dhe të besueshëm mbi cështjet e analizuara, studimi 

përfshiu të gjitha bizneset që kishin përfitur nga PNP-të në vitin 2014, një numër totali prej 349 biznese dhe 

institucione sipas bazës së të dhënave të ofruar nga SHKP, nga të cilat 323 kompani u përgjigjën (92%).  

Shumica e përfituesve ishin kompani private (75.5%) që veprojnë kryesisht në sektorin e ndërtimit, tregtisë me 
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shumicë dhe pakicë, prodhimit të këpucëve, etj. Pjesa tjetër e përfituesve janë institucione publike si, 

administrata publike, arsimi, shëndetësia.  Studimi kishte shtrirje kombëtare duke mbuluar të gjitha zonat 

gjeografike
1
  ku përfituesit kryejnë aktivitetin. Mbledhja e të dhënave u krye nga: intervistat e drejtpërdrejta, 

intervistat online nëpërmjet e-mail-it dhe nëpërmjet telefonit. Formulari 
2
 përbëhej nga shtatë seksione: (i) 

informacion i përgjithshëm mbi kompaninë; (ii) informacion mbi procesin e aplikimit për PNP; (iii) motivimet 

dhe burimet e informacionit për të aplikuar për PNP-të;  (iv) përzgjedhja e pjesëmarrësve për PNP-të; (v) 

zbatimi i PNP-ve; (vi) aplikimet e ardhshme për PNP-të; (vii) informacion mbi intervistimin.   

Së fundi, seksioni i gjashtë përdori “metoda ekonometrike per vleresimin e ndjekur” për të matur 

impaktin e PNP-ve mbi punësimin.  Një përshkrim i detajuar i metodologjisë jepet në seksionin 6.2 të raportit. 

 

                                                           
1
Berat, Bulqizë, Devoll, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër,Has, Kavajë, Kolonjë, Korcë, Kukës, Krujë, Lac, Lezhë, Lushnjë, 

Librazhd, Mallakastër, Malësi e Madhe, Mat, Mirditë, Përmet, Pogradec, Pukë, Sarandë, Skrapar, Shkodër, Vlorë, Tepelenë, Tiranë, 

Tropojë. 
2 Formulari u aprovua nga anëtarët e grupit të punës dhe u krijua një bashkepunim i mirë me SHKP që ndihmoi në  kontaktet e 

përfituesve..    
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II. Programet e Nxitjes së Punësimit: tendencat dhe zhvillimet 

 

2.1. Një vështrim i përgjithshëm i programeve ekzistuese 

 

Politikat Aktive të Tregut të Punës filluan në perëndim dhe u përshtatën nga ekonomitë në tranzicion, si një 

mënyrë për të luftuar papunësinë (Kluve and Lehmann, 2008)
3
.  Shërbimet publike të punësimit ndihmojnë 

ndërmjetësimin e të papunëve me vendet vakante të punës.  Megjithatë, ky process nuk është kryer gjithmonë 

në mënyrë eficente sepse mungesa e informacionit shkakton asimetritë e informacionit dhe firmat janë shpesh të 

pa informuara për punëtorët  e papunë si dhe punëtorët  e papunë nuk janë të informuar për vendet vakante të 

punës. Masat merren për të trajnuar të papunët që nuk kanë aftësitë e duhura, si një mënyrë për të ulur 

mospëprputhjen e aftësive dhe për të përgatitur më mirë të papunët për tregun e punës.  Gjithashtu mund të 

bëjnë ri-trajnimin dhe zhvillimin e aftësive ekzistuese të të papunëve.  Në një anë stimujt e punësimit jepen në 

formën e subvencionit të pagës e të punës dhe të stimujve të fillimit të biznesit për të papunët. Qëllimi i 

programeve të tilla është të rrisë kërkesën për punë.   Në anën tjetër qëllimet afat gjata të programeve të tilla 

janë të ndërtojnë kapitalin njerëzor për të hyrë në punësimin e rregullt të subvencionuar.  Një nga anët positive 

të punësimit të subvencionuar ndërmejt të tjerave, është që ai i lejon firmat të vlerësojnë produktivitetin e 

punonjësit gjatë periudhës së subvencionimit.  Nga ana tjetër kjo rrit eficencën e procesit të punësimit në tregun 

e punës. Sipas Kluve and Lehmann (2008), krijimi i vendeve të punës dhe punësimit drejpërdrejt nga agjensitë 

qeveritare shihet si punësim i shpresës së fundit. Më qëllimin për të shmangur uljen e vendeve të punës në 

sektorin privat, këto punë bazohen në forcën e punës me aftësi të ulta dhe nuk mund të ndërtojnë apo ri-

ndërtojnë kapitalin njerëzor. Shpesh këta punonjës janë të stigmatizuar dhe nuk punësohen në punë të rregullta. 

Ata gjithashtu mund të përfundojnë në ciklin e pafund të punëve publike, ose në punë me afat të shkurtër me 

mundësi të ulta për punësim të rregullt.   

Një aspekt specifik i ekonomive në tranzicion është që ritmet e krijimit të vendeve të punës janë të ulta 

për shkak të mungesës së kapitalit fizik dhe aftësive të kufizuara sipërmarrëse. Mesatarja e papunësisë në 

ekonomitë në tranzicion është shumë e ndryshme nga mesatarja e papunësisë në vendet anëtare të Organizatës 

për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik  (OECD).  Prandaj aplikimi i politikave aktive të tregut të punës në 

vendet në trancion duhet bërë me kujdes dhe i analizuar sipas kontekstit specifik të vendit. Zhvillimi i politikave 

aktive të tregut të punës për grupet e margjinalizuara në vendet në tranzicion mund të jetë sfidues. Rritja e 

kapitalit njerëzor të grupeve të margjinalizuara shpesh nuk është e mjaftueshme për të konkuruar me pjesën 

                                                           
3
 Kluve, J., Lehmann, H., Schmidt C.M. (2008). “Vecimi i efekteve të trajtimit të politikave aktive të tregut të punës: Roli i 

sekuencave të statusit të forcës së punës.” Ekonomia  e punës.” 
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tjetër të grupit të të papunëve. Për këtë arsye, për të shmangur keqpërdorimin e këtyre programeve duhet të 

merren në konsideratë vështirësitë e mundshme.     

Qëllimi  kryesor i programeve të nxitjes së punësimit – në Shqipëri apo kudo tjetër në botë- është të 

zvogëlojë papunësinë dhe informalitetin, të rrisë punësimin e punonjësve dhe ti çojë ata drejt punësimit të 

rregullt të pa subvencionuar afat gjatë. Në mënyrë reciproke, ekonomia e vendit duhet të rrisë produktivitetin 

dhe të ardhurat.  Në mënyrë më specifike, qëllimi i krijimit të programeve të nxitjes së punësimit në 

Shqipëri që në vitin 1999, ka parashikuar krijimin e vendeve të reja të punës për të ulur papunësinë, 

përfshirë papunësinë e të rinjve dhe të grupeve të tjera të margjinalizuara. Ato gjithashtu kanë synuar në 

ofrimin e trajnimit professional për të zvogëluar mungesën e aftësive të të papunëve dhe për të ndihmuar 

punëdhënësit me një përzgjedhje më të mirë të forcës punëtore. Për më tepër, programet synojnë të 

zvogëlojnë informalitetin dhe të ulin kostot ekonomike duke përfshirë në programe individët që 

përfitojnë nga skema mbështetëse sociale të tjera.        

Ristrukturimi i tregut të punës në Shqipëri pas rënies së komunizmit, kishte nevojë për masa në politikat e 

punësimit. Vendi nuk vepronte më sipas skemës së punësimit të plotë të garantuar dhe mbyllja e industrive dhe 

liberalizimi i çmimeve sollën zhvillime të reja dhe sfiduese në tregun  e punës.     Si një përgjigje ndaj këtyre 

sfidave në tregun e punës dhe për rritjen e punësimit, për herë të parë Ligji  Nr.7995, më datë 20.09.1995 “Mbi 

nxitjen e punësimit” paraqiti politikat aktive të punësimit duke krijuar bazën për një seri programesh.  Ligji u 

amendua me Ligjin Nr. 8444 (21.01.1999), i cili më vonë u amendua nga Ligji Nr. 8862 (07.03.2002), dhe u 

amendua përsëri nga Ligji Nr. 9570 (03.07.2006).  

Zbatimi i shërbimeve publike të punësimit kryhet nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP) i krijuar me 

Vendimin e Këshillit të Ministrave “Mbi aprovimin e statusit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit” Nr. 42 

(17.01.1998), i amenduar me VKM Nr. 263 (25.05.2000), i amenduar me VKM Nr. 17 (10.01.2003),   dhe 

Urdhërin Nr. 247 (18.10.2006) “Mbi aprovimin e strukturës dhe organogramës të Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit”.  Shërbimi Kombëtar i Punesimit është një shërbim publik i pavaruar që synon ofrimin e shërbimeve 

dhe mbështetjes financiare të përpjekjeve për gjetjen e punës,  zbatimin dhe administrimin e projekteve dhe 

programeve shtetërore të parashikuara nga ligji dhe zhvillimin e fuqisë punëtore nëprmjet investimit në aftësi, 

iniciativave vetë-punësuese, fleksibilitetit, mobilitetit të punës  dhe aftësive konkuruese.  SHKP shtrin 

shërbimet e tij në të gjithë rajonet e Shqipërisë nëpërmjet 36 zyrave të punësimit, nga të cilat 24 janë zyra lokale 

dhe 12 operojnë në nivel rajonal. Shërbimet e SHKP-së ofrohen nëpërmjet zyrave lokale dhe rajonale, klubeve 

të punës, qëndrave të formimit profesional, klubeve të biznesit dhe strukturave të tjera.     

Masat aktive të tregut të punës që janë ndërmarrë në Shqipëri përputhen me kuadrin ligjor në fuqi. Ato 

bazohen në Ligjin Nr. 7995 (20.9.1995) “Nxitja e puësimit” i amenduar nga Ligji Nr. 8444 (21.1.1999),  i 

amenduar nga Ligji Nr. 8862 (7.3.2002), dhe i amenduar përfundimisht nga Ligji Nr. 9570 (3.7.2006).  
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Përfituesit e SHPK-së klasifikohen sipas dy programeve kryesore: programet e nxitjes së punësimit dhe 

programet e ndërmjetësimit. Duhet theksuar se shumica e punëkërkuesve të papunë regjistrohen në programet e 

ndërmjetësimit, dhe vetëm një pjesë e vogël e përfituesve marrin pjesë në programet e nxitjes së punësimit.   

Megjithëse janë gjashtë programe të nxitjes së punësimit, të gjithë vërtiten rreth punësimit të 

subvencionuar  dhe trajnimit që mund të jetë trajnim në punë, trajnim professional ose praktikë. Të 

njëjtët mekanizma  përdoren për të synuar katër grupet e mëdha. Kjo skemë nuk merr në konsideratë  

diversitetin e nevojave brenda dhe ndërmjet grupeve, bazuar në faktorët demografikë e të tjerë.  Për 

shembull, stimujt e ofruar nga programet nuk ndryshojnë  brenda ose ndërmjet grupeve, megjithëse gratë e 

trafikuara janë shumë ndryshe nga nënat beqare,të cilat janë shumë ndryshe nga gratë mbi 50 vjec, të cilat janë 

shume ndryshe nga gratë me aftësi të kufizuara. Në mënyrë të ngjashme gratë rome kanë sfida ndaj tregut të 

punës  të ndryshme  nga gratë e tjera, si dhe nga grupet e tjera. Në përgjithësi, mungon personalizimi dhe 

ofrimi i stimujve që mund të synojnë cdo grup në mënyrë individuale. Si rrjedhim, nëse stimujt dhe skemat 

janë të njëjta brenda dhe ndërmjet grupeve, punëdhënësit ,me shumë gjasa do të punësonin punëkërkuesit e 

papunë që nuk i përkasin ndonjë grupi të vecantë.   Është thelbësore ndryshimi i programeve sipas grupeve 

specifike të synuar se sa nga vendosja e të gjithë grupeve të vecanta në një kategori të përgjithshme.  

Modelet e suksesshme nga Mbretëria e Bashkuar dhe Australia sygjerojnë që i njëjti program mund të përdoret 

si një pikë fillimi, por cdo aspekt i programit duhet të përshtatet sipas grupit specifik të synuar.  

Gjashtë (6) programet kryesore për nxitjen e punësimit (PNP) të cilat aplikohen aktualisht në SHKP 

janë si më poshtë
 4

:   

 Programi për nxitjen e punësimit të punëkërkuesve të papunë në vështirësi
5
 i miratuar me VKM Nr. 48 

(16.01.2008), i ndryshuar me VKM Nr.923 (10.11.2010). Ky program ofron mbështetje financiare për 

punëdhënësit të cilët sigurojnë punësim të përkohshëm të punëkërkuesve të papunë në vështirësi. 

Punëkërkuesit e papunë në vështirësi përfshijnë të papunët afatgjatë të cilët marrin ndihmën sociale, 

individët të cilët përfitojnë pagesën e papunësisë, të cilët hyjnë për herë të parë në tregun e punës, 

individët në grupmoshën 18-25 vjeç, individët mbi 45 vjeç të cilët nuk kanë më shumë se shkollën e 

mesme ose një ekuivalent të saj, personat me aftësi të kufizuara, Romët dhe emigrantët e kthyer të cilët 

përballen me probleme ekonomike.  

 Programi për nxitjen e punësimit nëpërmjet trajnimit/formimit në vendin e punës i miratuar me VKM 

Nr. 47 (16.01.2008), i ndryshuar me VKM Nr. 993 (02.07.2008) dhe Vendimin Nr. 683 (05.10.2011). 

                                                           
4
 Informacion I plote mbi programet jepet ne Tabelen A1 ne Aneks. 

5
 http://ëëë.kerkojpune.gov.al/programet-e-tregut-te-punes/ 
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Ky program mbështet financiarisht punëdhënësit të cilët garantojnë trajnimin e përfituesve dhe 

rekrutojnë të paktën 50% të të trajnuarve në të njëjtin profesion për një periudhë shtesë prej 6 muajsh.  

 Programi për nxitjen e punësimit të femrave të papuna nga grupet e veçanta i miratuar me VKM Nr. 632 

(18.09.2003) dhe i ndryshuar me VKM Nr. 27 (11.01.2012).  Programi për punësimin e femrave synon 

të integrojë në tregun e punës femrat e margjinalizuara si për shembull femrat rome, ish-femrat e 

trafikuara, të moshuarat dhe femrat me aftësi të kufizuara. Femrat të cilat hyjnë në këtë program mund të 

regjistrohen për një periudhë kohore prej 1-3 vjet.  

 Programi për nxitjen e punësimit të të rinjve të papunë të cilët hyjnë në tregun e punës për herë të parë, i 

miratuar me VKM Nr. 199 (11.1.2012). Ky program, i cili u shtua në vitin 2012, në mënyrë specifike 

synon të rinjtë e papunë, të cilët më parë ishin në rradhët e punëkërkuesve të papunë. Në vitin 2012 ky 

program përfshiu grupmoshën nga 16-25 vjeç, i cili tashmë është shtrirë deri në moshën 30 vjeç.  

 Programi për nxitjen e punësimit të punëkërkuesve të papunë të diplomuar nga universitetet shqiptare 

dhe ndërkombëtare, nëpërmjet intership-eve (stazheve) në institucione dhe ndërmarrje shtetërore ose 

private i miratuar me VKM Nr. 873 (27.12.2006).  

 Programi për nxitjen e punësimit nëpërmjet trajnimit institucional i miratuar me VKM Nr. 646 

(20.03.2006). Programi ofron trajnim për përfituesit nga kompanitë të cilat garantojnë punësim pas 

trajnimit, ose të cilat mund të demonstrojnë nëpërmjet studimeve të tregut të punës dhe hulumtimit që ky 

trajnim do të jetë i dobishëm për pjesëmarrësit.  

 Programi për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufizuara i miratuar me VKM Nr. 248 

(30.04.2014).  Ky program financon punësimin e personave me aftësi të kufizuara si edhe trajnimin në 

vendin e punës për personat me aftësi të kufizuara. Më parë ky grup trajtohet me grupet e tjera, tani ai 

qëndron dhe trajtohet si grup më vete.  

 

Ndryshimet e ligjit të parë të 1995 kanë synuar në përmirësimin e mekanizmave të punësimit, si dhe rritjen e 

mbulimit të grupeve të ndryshme të popullësisë që janë të marzhinalizuar. Ndryshimet e ligjit kanë përfshirë 

edhe mbështetjen financiare për të ofruar stimuj të mëtejshëm për punëdhënësit, për ti bërë ata të prirur në 

mbështetjen e forcës punëtore të ardhur nga programet e nxitjes së punësimit. Ndër vite ka qënë prezantuar 

orientimi i karrierës dhe profesionit në shërbimet e punësimit, si edhe krijimi i programeve të reja si praktika 

për të sapo diplomuarit në vitin 2006. Për herë të parë në vitin 2004 u vendosën prioritetet e para vjetore të 
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zbatimit, të cilat i dhanë përparësi atyre programeve që siguronin punësim afat-gjatë, punësim të grupeve të 

margjinalizuara  dhe përfshirjes së ndërmarrjeve të vogla e të mesme. 

 

Për më tej, qeveria shqiptare ka amenduar ndryshime të reja të programeve  më 2 Prill 2014. Këto 

ndryshime bazohen kryesisht në skemat financiare, si dhe në rritjen e vizibilitetit të programeve dhe 

informacionit rreth tyre, dhe në procedura aplikimi të përditësuara me një kohë përgjigjeje të shkurtër. Në këtë 

kuadër, VKM Nr. 199, 27, dhe 48 kanë zgjeruar skemën financiare që synon të ndikojë pozitivisht në vendimet 

e punëdhënsve për të punësuar punonjës nga grupet e vecanta nëpërmjet programve të nxitjes së punësimit, 

vecanërisht në kushtet e një rritjeje më të ulët ekonomike në Shqipëri.  Përvec kësaj, ato vendosin kushte të 

vecanta për punëdhënësit për të rritur qëndrueshmërinë e programit dhe mbajtjen e fuqisë punëtore, duke 

rritur periudhën e kontratës.  Në këtë drejtim, amendimet parashikojnë financim deri në 100% të kontributeve të 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nëse kontrata nuk është më e shkurtër se një vit. Ato gjithashtu ofrojnë 

katër pagesa të pagës minimale në muajin e pestë, të gjashtë,të njëmëbëdhjetë dhe të dymbëdhjetë të kontratës. 

Pjesa tjetër duhet të financohet nga punëdhënësit. Punëdhënësit mund të përfshijnë në program  deri në 100% të 

numrit mesatar aktual të punonjësve të siguruar  gjatë tre muajve të fundit nëse punëdhënsi ka deri në 50 

punonjës dhe deri në 50% nëse punëdhënësi ka mbi 50 puënonjës. Punëdhënës konsiderohen personat fizikë dhe 

juridikë. VKM Nr.47 është amenduar për të ofruar deri në 70% të tarifës bazuar në kostot e trajnimit  për 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe deri në 50% për ndërmarrjet e mëdha. Programi financon të trajnuarin 

dhe punëkërkuesin e papunë të regjistruar në këtë program.   

Me qëllimin për të rritur vizibilitetin dhe ofrimin e informacionit, të gjitha publikimet e programeve duhet të 

bëhen në format elektronik dhe jo-elektronik. Aplikimi gjithashtu duhet të bëhet elektronik dhe në letër dhe 

vendimi për pranimin në program duhet të merret brenda 10 ditëve pune.  Për më tepër, për të rritur 

transparencën, si dhe angazhimin e punëdhënësve VKM  Nr. 873 është amenduar për të njoftuar zyrën e 

punësimit për alokimin e fondeve dhe kriteret e kualifikimit në baza vjetore nëpërmjet Buletinit Informativ 

Publik. Punëdhënësve u kërkohet të ofrojnë një vlerësim të performancës së punës të pjesëmarrësve në zyrën e 

punësimit.   

Së fundi, VKM Nr. 199 ka zgjeruar grupin e synuar duke ndryshuar përkufizimin e të rinjve në 16-30 vjec 

nga 16-25 vjec dhe VKM Nr. 873 ka ndryshuar duke hequr raportin 1 trainer për 50 punonjës, duke i dhënë më 

shumë fleksibilitet punonjësve. Një grafik i ndryshimeve të PNP-ve ekzistuese jepet në Tabelën 2. 
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Tabela 2: Grafiku indryshime të PNP-ve 
2006  VKM Nr.873 ndërmori: PNP për punëkërkuesit e papunë të diplomuar në universitete 

shqiptare dhe ndërkombëtare nëpërmjet praktikave në institucione dhe ndërmarrje private. 

 

 VKM Nr. 646 ndërmori: PNP nëpërmjet trajnimit institucional. 

2008  VKM Nr. 48 ndërmori: PNP punëkërkuesit e papunë. 

 VKM Nr. 47 ndërmori: PNP mbi trajnimin në punë 

2010  VKM Nr. 48: Amendoi për punëkërkuesit në vështirësi duke e kufizuar në punëkërkuesit e 

regjistruar më të marzhinalizuar. 

 Zgjeroi fokusin e ofrimt të puësimit në një vit për 100% të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, dhe katër muaj për financimin e 100% të pagës minimale. 

2012  VKM Nr. 199 ndërmori: PNP për të rinjtë e papunë që hyjnë për herë të parë në tregun e 

punës. VKM Nr. 27: PNP për punëkerkueset e papuna femra nga grupet e vecanta. 

o VKM Nr. 27 është amendimi i VKM Nr. 632 të 2003.  

o Zgjerim i kategorive të femrave të margjinalizuara. Përfshin grupe femrash të 

margjinalizuara si femra rome, mbi 50 vjc, të trafikuara, me aftësi të kufizuara.    

o Zgjatje e programit  në 5 vjet nga 3 vjet.  

o Zgjerimi i skemës financiare. 

2014  VKM Nr.199; VKM Nr. 27; VKM Nr. 48 i amenduar:  

o Zgjerimi i skemës financiare.  

o Rritje e peruidhës së kontratës.  

o Postim electronik dhe jo-electronik të programit.   

o Aplikime elektronike dhe/ose në letër.   

o Vendimi mbi aplikimin merret Brenda 10 ditë pune. 

 VKM Nr. 199: zgjerim i grupit të të rinjëve në 16-30 vjec nga 16-25 vjec.   

 VKM Nr. 873: heqja e kuotës 1 trajner për 50 punonjës. 

 VKM Nr. 248 i ri. 

2006  VKM Nr.873 ndërmori: PNP për punëkërkuesit e papunë të diplomuar në universitete 

shqiptare dhe ndërkombëtare nëpërmjet praktikave në institucione dhe ndërmarrje private. 

 

 VKM Nr. 646 ndërmori: PNP nëpërmjet trajnimit institucional. 

2008  VKM Nr. 48 ndërmori: PNP punëkërkuesit e papunë. 

 VKM Nr. 47 initiated: PNP mbi trajnimin në punë 

2010  VKM Nr. 48: Amendoi për punëkërkuesit në vështirësi duke e kufizuar në punëkërkuesit e 

regjistruar më të margjinalizuar. 

 Zgjeroi foksin e ofrimt të puësimit në një vit për 100% të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, dhe katër muaj për financimin e 100% të pagës minimale. 

2012  VKM Nr. 199 ndërmori: PNP për të rinjtë e paunë që hyjnë për herë të parë në tregun e punës. 

VKM Nr. 27: PNP për punëkerkueset e papuna femra nga grupet e vecanta. 

o VKM Nr. 27 është amendimi i VKM Nr. 632 të 2003.  

o Zgjerim i kategorive të femrave të margjinalizuara. Përfshin grupe femrash të 

margjinalizuara si femra rome, mbi 50 vjc, të trafikuara, me aftësi të kufizuara.    

o Zgjatje e programit  në 5 vjet nga 3 vjet.  

o Zgjerimi i skemës financiare . 

2014  VKM Nr.199; VKM Nr. 27; VKM Nr. 48 i amenduar:  

o Zgjerimi i skemës financiare.  

o RRitje e peruidhës së kontratës.  

o Postim electronic dhe jo-electronik të programit.   

o Aplikime elektronik dhe/ose në letër.   

o Vendimi mbi aplikimin merret Brenda 10 ditë pune. 

 VKM Nr. 199: zgjerim i grupit të të rinjëve në 16-30 vjec nga 16-25 vjec.   

 VKM Nr. 873: heqja e kuotës 1 trajner për 50 punonjës. 

 VKM Nr. 248 i ri. 
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2.2. Një treg pune sfidues: hendeqet e vazhdueshme për femrat dhe të rinjtë 

 

Pavarësisht paketës së programeve të nxitjes së punësimit dhe qëllimit të tyre të uljes së papunësisë dhe 

rritjes së punësimit, niveli i papunësisë është rritur pas 2009 duke arritur nivelin më të lartë të 16.1% në 2013 në 

periudhën 2007-2013 (Tabela 3).  Për pasojë, 2013 ka gjithashtu nivelin më të ulët të punësueshmërisë  në  

50.2%  dhe nivelin e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në 59.9% gjatë të njëjtës periudhë. Pjesëmarrja e femrave 

dhe meshkujvë në tregun e punës duhet të përputhet me përqindjen e përgjithshme të cdo moshe të popullsisë 

për punë në mënyrë që të mos tregojë disavanatazhe të ndonjë grupi të vecantë. Ky nuk është rasti i qartë për 

Shqipërinë.    

Femrat, në krahasim me meshkujt kanë në mënyrë të vazhdueshme nivele më të ulta të pjesëmarjës në 

fuqinë punëtorë dhe të punësimit. Kjo tregon një disavantazh të qartë për femrat në tregun e punës në termat e 

puësimit dhe të pjesëmarrjes në forcat e punës, i cili mund të ndikojë negativisht në pavarësinë ekonomike të 

tyre, si dhe ti mbajë ato në rolin e tyre tradicional të përkujdesjes dhe punëve shtëpiake.  Sa më gjatë të 

qëndrojnë femrat larg tregut të punës, aq më e vështirë bëhet për ato të hyjnë në treg, sepse mungesa në tregun e 

punës shoqërohet me humbje të kapitalit njerëzor. Megjithëse prej vitesh femrat kanë nivel më të ulët punësimi 

se meshkujt, këto shifra duhen të shihen me kujdes sepse ato kapin nivelin më të lartë të mos aktivitetit të 

femrave dhe përfshirjes së lartë në punën e pa paguar në bujqësi. Gjithashtu duke konsideruar përfshirjen e 

madhe të femrave në aktivitetet e fermave shtëpiake, nivelet e tyrë të pagesës janë më të ulta se statisitkat 

zyrtare. Në fakt, nivelet e larta të femrave në punën e papaguar të fermave familjare pasqyron nivelet e 

punësimit të pjesshëm të femrave. Treguesit e një tregu pune gjithnjë e më pak të favorshëm për femrat, con 

gjithashtu në një vlerësim të programeve të nxitjes së punësimit. 

Sikurse është rasti në vënde të ndryshme, papunësia e të rinjve ka nivelet më të larta krahasuar me pjesën 

tjetër të popullsisë.  Nivelet e papunësisë së të rinjve (15 - 29 vjec) kanë arritur pikun e tyre në  26.7% në 2013 

gjatë periudhës 2007-2013.  Nivelet  e punësimit dhe të pjesëmarrjes në forcat e punës janë gjithashtu në 

mënyrë të vazhdueshme më të ulta krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë.Niveli i punësimit të të rinjve në 

2013 ishtë shumë më i ulët krahasuar me pjesën  tjetër të popullsisë.  Ai arriti në 28.5% në 2013, duke rënë nga 

35.7% në 2012.  Pjesëmarrja në forcën e punës të të rinjve është gjithashtu më e ulët, vetëm 38.9% në 2013, 

krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë. Brenda grupit të të rinjve, femrat janë në pozicion më të margjinalizuar.  

Ato kanë vetëm 30.1% pjesëmarrje në forcën e punës dhe 23.2% nivel punësimi në  2013 krahasuar me 47.9% 

dhe 34% respektivisht me meshkujt brenda këtij grupi.  Nga statistikat e tregut të punës është e dukshme që 

kushtet e përgjithshme të tregut të punës  janë përkeqësuar vitet e fundit përballë krizes ekonomike. Cështja e 

papunësisë është e vazhdueshme në Shqipëri dhe vecanërisht për grupet e vecanta si femrat dhe të rinjtë. 

Kjo e bën efektivitetin e programeve të nxitjes së punësimit lidhur me të rinjtë të diskutueshëm.  
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Tabela 3: Treguesit e tregut të punës 2007-2013 

Pjesëmarja në forcën e punës  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Totali 65.4 62.1 62.1 62.3 68.5 65.5 59.9 

Meshkuj 74.7 72.4 73.5 72.3 76.4 74.3 70.2 

Femra 56.2 52.9 51.8 52.9 60.8 56.6 50.4 

Të rinj 50.1 41.6 45.6 44.3 54.8 47.6 38.9 

Meshkuj 57.1 48.2 52.5 51.6 62.2 55.6 47.9 

Femra 43.2 35.6 39.8 37.4 47.0 39.1 30.1 

Përqindja e punësimit 

Totali 56.6 53.9 53.5 53.5 58.7 56.3 50.2 

Meshkuj 64.0 63.3 64.5 63.1 65.7 63.2 57.5 

Femra 49.3 45.6 43.6 44.5 51.8 49.5 43.6 

Të rinj 40.2 31.3 35.6 34.3 42.8 35.7 28.5 

Meshkuj 44.1 35.9 41.1 39.3 48.0 40.4 34.0 

Femra 36.4 27.2 31.0 29.6 37.3 30.7 23.2 

Përqindja e papunësisë 

Totali 13.5 13.2 13.8 14.2 14.3 13.9 16.1 

Meshkuj 14.4 12.7 12.2 12.8 14.0 15.0 18.1 

Femra 12.2 13.9 15.9 15.9 14.7 12.5 13.5 

Të rinj 19.8 24.7 21.9 22.5 21.9 25.0 26.7 

Meshkuj 22.8 25.5 21.6 23.8 22.8 27.4 29.0 

Femra 15.8 23.8 22.2 20.7 20.6 21.4 23.1 

Burimi: AFP 2007-2013, INSTAT. 

Shënim: Totali përfshin moshën 15-64; Të rinj përfshin moshën 15-29. 

 

Prandaj, edhe me ekzistencën e programeve të punësimit, është e dukshme që të rinjtë dhe femrat 

janë ende larg krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë. Kjo tregon se ka nevojë për një targetim më të mirë 

të programeve dhe gjithashtu nevojës për të konsideruar ofrimin e programeve bazuar në nevojat e ofruesve 

(punëkërkuesit), se sa nevojave të kërkesës. (punëdhënësve). Nëse PNP është formuluar për grupet vulnerabël, 

atëherë vetëm punëdhënësit që dëshirojnë të punësojnë nga këto grupe mund të aplikojnë për  PNP-në. 

.  

 2.3. Programet e punësimit: një vështrim kritik 

 

Sikurse është përmendur më parë, ka ekzistuar një nevojë e vazhdueshme për të rritur  përfshirjen e 

grupeve të ndryshme të popullsisë në programet e nxitjes së punësimit. Prandaj shtrirja dhe mbulimi i këtyre 

programeve, si dhe skenat e tyre kanë ndryshuar gjatë viteve.  
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Ofrimi i formimit profesional  si pjesë  e programeve të nxitjes së punësimit, supozohet të përputhet me 

kërkesat e tregut dhe t‘iu ofrojë punonjësve një forcë pune me aftësitë e duhura. Deri më sot, arsimi profesional 

është shumë i kufizuar në kurrikulat që ofron dhe që mund të mos përputhen me aftësitë që kërkohen në treg.  

Kurrikulat e ofruara jane gjithashtu të ngjashme sipas rajoneve, të cilat mund të përputhen ose jo me nevojat e 

vecanta të rajonit, vecanërisht duke konsideruar aktivitetet e ndryshme ekonomike në rajone të ndryshme. Një 

ndarje e vecantë e profileve të arsimit profesional sipas roleve tradicionale gjinore është gjithashtu e dukshme 

dhe përforcon ndarjen e profesioneve për femra, vecanërisht  kurset për rrobaqepësi.  Studimi ekzistues i 

nevojave për aftësi ofron informacion shumë të vlefshëm mbi aftësitë e kërkuara në treg, por ai ka nevojë të 

kryhet në mënyrë të vazhdueshme me metodogji të përmirësuar dhe të përdoret për të ndikuar në programet e 

ofruara nga sistemi i arsimit dhe formimit profesional me qëllim që të adresojë mungesën e profileve dhe 

aftësive që janë më të nevojshme. Arsimi profesional është shumë i shtrenjtë dhe është shumë e vështirë  të eci 

përkrah kërkesave në ndryshim,vecanërisht kur ekonomia shqiptare është ende  e paqëndrueshme dhe zhvillimi 

i sektorëve nuk është gjithmonë i qartë.  Si rezultat kapaciteti i përgjithshëm i qëndrave, si dhe i laboratorëve 

mbetet  shqetëues, duke konsideruar edhe burimet e kufizuara dhe pajisjet e vjetëruara. Strategjia Kombëtare 

për Punësim dhe Aftësi dhe Plani i saj i veprimit përmbajnë një seri objektivash gjithëpërfshirëse në nivel 

politik dhe masat përkatëse në të cilat është parashikuar një rrugë e qartë për përmirësimin e sektorit të 

zhvillimit të punësimit dhe të aftësive. 

Formimi profesional është i nevojshëm, por jo zgjidhje e mjaftueshme dhe ka nevojë të ofrohet  së 

bashku me arsimin bazë të përmirësuar . Kjo është vecanërisht e rëndësishme për grupet vulnerabël si Romët, 

ku niveli i anafalbetizmit është i lartë. Për pasojë janë de facto të përjashtuar nga kurse të ndryshme të formimit 

profesional nëse ata nuk dinë të shkruajnë e të lexojnë. Kompetencat kyce dhe aftësitë bazë janë një nevojë e 

përbashkët për këto grupe dhe një parakusht për rritjen e mundësive të tyre për të gjetur vend në një treg pune 

konkurues. Megjithëse formimi profesional ka një rëndësi të madhe për formimin dhe freskimin e 

aftësive, ai nuk zëvëdëson arsimin bazë dhe nuk mund të jetë i sukseshem nese qëndron i vetëm. 

Profilizimi i punëkërkuesve nuk bëhet në zyrat e punës. Termi përdoret më tepër në kuptimin e përputhjes së 

punëkërkuesve me vendet e punës duke parë profilin e aftësive dhe ekaperiencës së punëkërkuesve, përkundrejt 

asaj që kërkohet për vendin e punës. Profilizimi është i nevojshëm dhe duhet të kryhet në mënyrë 

sistematike, vecanërisht duke marrë parasysh diversitetin brenda grupeve, i cili duhet të përmirësojë 

përshtatjen me programin. Stafi i punësimit në zyrat e SHKP-së dhe punëkërkuesit duhet të punojnë ngushtë 

së bashku për të përcaktuar një objektiv real për punësimin e aplikantit. Ata gjithashtu duhet të përcaktojnë 

pengesat parësore dhe përpjekjet e mëparshme jo të sukseshme me qëllim që të arrijnë objektivat e vendosura  

dhe të lehtësojnë punësimin  e punëkërkuesit. Nevojat e aplikuesit duhet të vlerësohen sipas aftësive dhe 

karakteristikave personale, eksperiencave të mëparshme të punës dhe kushteve ekzistuese në tregun e punës. Ky 
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shërbim ofrohet në bazë të nevojave të aplikantit. Procesi vazhdon për aq kohë sa është e nevojshme me qëllim 

që të arrijë objektivat e rëna dakort.  Profilizimi duhet të vleresohet në baza të rregullta, ai duhet të 

përshtatet nëse kanë ndodhur ndryshime në tregun e punës, ose tek aplikanti dhe ai duhet të modifikohet 

sikurse kërkohet.  Roli i zyrave të punësimit në këshillim dhe profilizim është thelbësor dhe regjistrimet e 

sakta duhet të mbahen gjatë përiudhës që aplikanti kërkon punë, hapat e ndjekur, këshillimi i dhënë, cfarë ka 

punuar, cfarë nevojitet të përmirësohet. Pas profilizimit, programet e integruara të cilat kombinojnë 

trajnimin, orientimin profesional, informacionin mbi tregun e punës, asistencë në kërkimin e punës  dhe 

subvencionimi i punës  kanë një probabilitet të lartë suksesi. Ka nevojë gjithashtu për programe të 

orientuara nga punëkërkuesit, në të cilët specialisti i punësimit e asiston punëkërkuesin të krijojë një Plan 

individual trajnimi të përshtatshëm.      

Një karakteristikë e pa balancuar e programeve ekzistuese është aktivizimi i punëkërkuesve nëpërmjet 

programeve që zgjidhen nga punëdhënësit. Kjo është vetëm një anë e tregut e lidhur me ofertën për punë, por 

ajo mënjanon zgjedhjen e ofruar nga kërkesa për punë.  Punëkërkuesit japin ofertën për punë për të adresuar 

kërkesën për punë. Si rrjedhim, punëkërkuesit e papunë duhet të kenë një rol më aktiv si ofrues të kërkesës 

për punë, ndaj duhet të ofrohen stimuj për të dy palët në zgjedhjen e programit, si dhe të ketë një 

përputhje më të mirë të programit jo vetëm me punëdhënësit, por edhe me punëkërkuesit e papunë.  

Megjithëse vendet e zhvillara ekonomike dhe sociale kanë programe të nxitjes së punësimit të formuluar 

specifikisht për personat me aftësi të kufizuara, ky nuk është rasti i Shqipërisë. Në varësi të natyrës së pa 

aftësisë që kanë, punëkëkuesit me aftësi të kufizuara kanë nevojë jo vetëm për kushte specifike, por edhe për 

infrastrukturë ndihmëse.  Programet e nxitjes së punësimit i vendosin punëkërkuesit në të njëjtën platformë dhe 

është në dorë të punëdhënësve të vendosin për përbërjen e zgjedhjes së punëkërkuesve të papunë. Si rrjedhim, 

grupet vulnerabël dhe vecanërisht punëkërkuesit me aftësi të kufizuara kanë mundësi më të vogla për tu 

zgjedhur.        

Së fundi, fokusi duhet të jetë një veprim, se sa një vazhdimësi e studimeve. Nuk ka dyshime që 

studimet në terren janë të rëndësishme, por ato nuk do të jenë efektive nëse nuk ndërmerren veprime. Ka 

studime të kryera për programet e nxitjes së punësimit dhe tani nevojitet një sintezë e këtyre studimeve dhe 

mësimeve të nxjerra prej tyre, me qëllim që të vazhdohet me hapin tjetër të veprimit të mëtejshëm. Tabela e 

mëposhtme jep një përmbledhje të hendeqeve kryesorë të PNP-ve ekzistuese. (Tabela 4).   
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Tabela 4: Hendeqet kryesore të PNP-ve ekzistuese 
Fokusi i ngushtë i PNP-ve që vërtiten rreth punësimit dhe formimit të subvencionuar  

 

Mungesa e njohjes së diversitetit brenda dhe ndërmjet grupeve, pa marrë parasysh faktin që grupe të ndryshme përbëhen nga 

demografika dhe nevoja të ndryshme.  

 

Mungesa e personalizimit dhe ofrimit të stimujve, e cila nuk e shënjestron secilin grup në mënyrë individuale. 

 

Mungesa e profilizimit të punëkërkuesve, i cili duhet të kryhet në mënyrë sistematike veçanërisht duke patur parasysh diversitetin 

brenda dhe ndërmjet grupeve, i cili duhet të përmirësojë përshtatjen e programit.  

Fokusi i programeve tek kërkesa për punë.  Punëkërkuesit aktivizohen nëpërmjet programeve të zgjedhura nga punëdhënësit  

Mungesa e përfshirjes së grupeve në nevojë dhe veçanërisht e personave me aftësi të kufizura të cilët kanë një mundësi edhe më 

të pakët për t’u zgjedhur nga punëdhënësit në PNP 

 

2.4. Praktikat e mira ndërkombëtare mbi Programet Aktive të Tregut të Punës  

  

 Eksperienca e skemave aktive të tregut të punës  është komplekse dhe varet nga karakteristikat 

demografike specifike të forcave të punës  dhe të vendit, përfshirë pozicionin ekonomik të vendit dhe 

institucionet e tij publike dhe private. Nuk ka politika "një model për gjithcka" të cilat kërkojnë një kombinim të 

programeve që varen nga vendi, karakteristikat dhe nevojat e grupeve të synuara. Prandaj, nuk është e lehtë  të 

gjendet programi i duhur  sepse ka gjithnje pro dhe kundër  secilit program. Megjithatë mund të nënvijëzojmë 

disa nga mundësitë dhe brishtësitë e secilit program sipas eksperiencave të zbatimit të tyre në vende të 

ndryshme. 

 Shpenzimet e tregut të punës si përqindje e PBB-së në Shqipëri kanë variuar përafërsisht në  0.15% në 

2008 deri në 0.11% në 2013.  Këto vlera janë shumë më të ulta krahasuar me mesataren e BE-27 tek 1.9% në 

2011
6
 (Tabelat A2 dhe A3 në aneks japing të dhënat e plota për Shqipërinë dhe vendet e BE).  Ato janë 

gjithashtu më të ulta se përqindjet më të ulta në BE që mbahen nga Rumania me 0.3%, e ndjekur nga Malta  

0.5%, Republika Ceke, Bullgaria, Lituania, dhe Mbretëria e Bashkuar, të gjitha me 0.6%.  Belgjika dhe 

Danimarka kanë përqindjet më të larta të shpenzimeve për tregun e punës  me 3.7% të GDP-së.  Përvec 

burimeve pothuajse të kufizuara të dedikuara për programet e tregut të punës në Shqipëri, edhe raporti i stafit të 

SHKP për punëkërkues të papunë të regjistruar është gjitashtu i ulët. Ky raport ka mbetur i pandryshuar në 

periudhën  2008-2013 tek 0.25%.  Kjo tregon nevojën për më shumë burime dhe staf.     

 Në përgjithësi, vlerësimi i formimit profesional në vende  të tjera si Hungaria, Bosnje dhe 

Herzegovina, Bullgaria, Rumania dhe Polonia ka treguar impakt pozitiv në tregun e punës të punësimit të të 

                                                           
6
 Burimi: Eurostat, Të dhënat 2011. 
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rinjëve
7
.  Megjithatë, nevojat për formim duhet të targetohen në mënyrë të kufizuar dhe në dimension të 

vogël me qëllim që të adresojnë nevojat e vecanta të punëkërkuesve dhe të punëdhënësve.  Përndryshe, 

nëse formimi targetohet në mënyrë të gjerë dhe në dimension të madh, ai ka impakt të vogël në ofrimin e 

punësimit.  Në rastin e dështimit të sistemeve arsimore,  formimi për të rinjtë ka treguar impakt të vogël.  

Formimi duhet të jetë plotësues i arsimit bazë dhe të përgjithshëm dhe jo një zëvëndësues i tyre. Ai nuk mund të 

funksionojë kur mungon arsimi bazë ose kur arsimi i përgjithshëm ka cilësi të dobët. Megjithatë, në 

përgjithësi, formimi duket një zgjidhje e mirë për të  rinj, vecanërisht kur kombinohet mirë me 

arsimimin e përgjithshëm, ri-formimi ka treguar efikasitet të ulët për punëtorët e vjetër, ose për punëtorët  me 

aftësi të pakta profesionale ose të arsimit formal. Masa më efektive ka rezultuar kombinimi i mënyrave të 

formimit që kombinojnë të mësuarit në klasë me atë në vednin e punës si dhe ofrimin e shërbimeve të 

tjera.  Në këtë kontekst , formimi në punë ka qenë vecanërisht i sukseshëm me nivele të larta punësimi.  

 Subvencionimi i pagës dhe taksave si një masë për të nxitur punësimin dhe krijimin e vendeve të 

punës janë vendosur si një stimul për punëdhënësit që të zvogëlojnë kostot e punës,duke rritur kështu 

punësimin. Megjithëse programi ka ndikim të përkohshëm tek të papunët afat-shkurtër dhe mud të 

zvogëlojë informalitetin, ai ka vështirësi të krijojë vende pune me kosto efektive, në sajë të subvencionimit të 

pagave, ose taksave. Si cdo program i lidhur me subvencione dhe taksa, ai mund të krijojë  “ dead-weight 

loss ”
8
 në treg dhe për këtë arsye shkakton ulje te eficencës dhe  tkurr tregun. Përfundimisht, programi 

mund të bëhet i shtrenjtë dhe jo produktiv,vecanërisht nëse kushtet e skemës nuk funksionojnë si duhet dhe 

punonjësi nuk mbahet në punë pas përfundimit të programit. Nëse nuk administrohet sic duhet, ky mekanizëm 

mund të përdoret nga punëdhënësit si një mënyrë e lirë për të financuar projektet e tyre dhe për të mos i mbajtur 

punëtorët kur ato mbarojnë. Programet e sipërmarrjes dhe vetë-punësimit që promovojnë krijimin e punësimit 

nga vetë punëkërkuesit e papunë, mund ti kthejnë ata në punëdhënës në të ardhmen, në përgjithësi ka dhënë 

rezultate të suksesshme për një numër të vogël punëkërkuesish. Ai do të ishte mirë të zbatohej në një 

numër më të madh punëkërkuesish dhe ka qenë pak efektiv për grupet vulnerabël si gratë apo grupet me 

aftësi të ulta. Megjithatë kjo varet nga konteksti i vendit dhe karakteristikat e grupit. Për shembull, në Bullgari 

ai ka tërhequr femrat e reja. Megjithëse pjesëmarrja e femrave në iniciativa sipërmarrëse është e kufizuar në 

krahasim me meshkujt, femrat mendohen si më të përgjegjëshme në termat e pagesës së huasë dhe nga niveli i 

marrjes së riskut, duke rezultuar shpesh në inicitiva të sukseshme biznesi, vecanërisht ato të lidhura me bizneset 

sociale.    

                                                           
7
 Kuddo. A. (2009). “Shërbimet e punësimit dhe Programet Aktive të Tregut të Punës në Evropën Juglindore dhe Qendrore dhe vendet 

aziatike.” ttp://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SPDiscussion- 

papers/Labor-Market-DP/0918.pdf 
8
 renia e suficitit te pergjithshem qe rezulton si rrjedhoje e shtremberimit te tregut. 
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 Si një mënyrë për të promovuar vetë –punësimin, FYROM ka aplikuar një program që synon në 

trajnimin e punëkërkuesve të papunë rreth përpjekjeve sipërmarrëse, zhvillimin e planeve të  biznesit të 

qëndrueshme, ofrimin e asistencës për regjistrimin e biznesit, ofrimin e ndihmës financiare për të filluar një 

biznes dhe mbështetje financiare për bizneset ekzistuese të puërkuesve të regjistruar me eksperiencë brenda 

aktivitetit të biznesit përkatës.  

Programi ofron 30 orë trajnimi për ato që janë në procesin e formalizimit të biznesit të tyre ekzistues me 

qëlliimi që të rrisin aftësitë e tyre menaxheriale dhe sipërmarrëse. Përvec kësaj, pjesëmarrësit e këtij grupi 

marrin një bonus  monetar me qëllim që të zhvillojnë planin e tyre të biznesit dhe asistencën për regjistrimin e 

biznesit të tyre, si edhe mbështetje shtesë financiare për blerjen e pajisjeve dhe/ose materialeve.  

 Për më tepër, ekziston një mundësi shtesë për grante për themelues biznesi dhe të paktën nje person 

tjetër për  të mbështetur vetë-punësimin. Kjo mundësi zbatohet për ata që paraqesin  një plan biznesi dhe që 

mund të provojnë nëpërmjet treguesve ekonomikë  nevojën dhe qëndrueshmërinë e punësimit për dy persona 

me qëllim që të arrrijë zhvillimin me sukses të biznesit të tyre.  Pronari i biznesit duhet të mbajë punëtorin tjetër 

të punësuar për të paktën 12 muaj. Numri i bizneseve, të cilët mbështeten nga një grant bazë vetë punësimi, 

përvec mbështetjes financiare për punësim shtesë, nuk duhet të jetë më i madh se 50 brenda një viti.  

Mai i zi ka zgjedhur zbatimin e një linje kredie që nga 1999
9
.  Ky program aplikohet për të papunët e 

regjistruar si edhe për kompanitë që punësojnë të papunë të regjitstruar. Si rrjedhim, programi ofron stimuj për 

të dy palët; të papunët dhe punëkërkuesit, duke përfshirë ofertën dhe kërkesën e punës. Ai ndihmon biznesin të 

zgjerohet duke ofruar likujditet dhe ndihmon punëkërkuesit e papunë të angazhohen në iniciativa që mund të 

krijojnë punësim për vete dhe të tjeret në të ardhmen.   Krahasuar me punësimin me anë të subvencionimit të 

pagave, ky program nuk krijon “dead weight loss” dhe prishje të tregut.  Kështu nëse mekanizmat e skemës së 

kredisë janë vendosur mirë, kjo skemë mund të rezultojë me sukses. Megjithatë ka edhe risqe të caktuara, pasi 

jo të gjithë bizneset mbijetojnë dhe që nuk gjenerojnë fitim për shumë vjet. Kjo skemë sygjeron që specialisti i 

punësimit  të luajë një rol në mënyre që të sigurojë punëkërkuesit e zgjedhur për vetë punësim nëse janë të 

informuar mirë mbi rrethanat e fillimit të biznesit të tyre. Kjo inicitivë mund të jetë më e suksesshme kur 

kombinohet me këshillim, kredi me kosto të ulët, etj. 

 Mikro financimi gjithashtu është përdorur për të krijuar dhe forcuar ndërmarrjet shumë të vogla 

nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të ndryshme që mund të nxisin krijimin e qëndrueshëm të vendeve të punës. 

Bullgaria ka përdorur lizingun financiar si një mekanizëm mikro financimi  për të blerë makineri përpunimi dhe 

bujqësore si dhe pajisje për sektorin e shërbimit me qëllim që të rrisë veprimtarinë e biznesit dhe të krijojë 

punësim.  Kjo ka ndikuar pozitivisht në krijimin e vëndeve të punës.     

                                                           
9 Betcherman, G., M. Godfrey, S. Puerto, F. Rother and A. Stavreska. (2007). “A Revieë of Interventions to Support Young Ëorkers: 

Findings of the Youth Employment Inventory.” SP Discussion Paper No. 0713. Ëorld Bank. Ëashington DC. 
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Programe të vecanta vlerësimi tregojnë që vlerësimi i politikave aktive të tregut të punës të Rumanisë si 

: komisionimi i punës, asistenca e vetë punësimit, formimi dhe ri-formimi dhe punësimi publik tregojnë që 

eficenca e programit ndryshonte sipas grupeve demografike (Rodriguez-Planas and Benus, 2006)
10

.  

Komisionimi i punës jepte rezultate më të mira për punëtorët e rinj, të papunët afat shkurtër  dhe 

punëtorët në zonat rurale. Vetë punësimi ishte gjithashtu përfitues vecanërisht për punëtorët e rinj. Vlerësimi i 

programit aktiv “Serbia e bukur” në  2004-2005, tregoi që programi nuk coi në rezultate më të mira për 

pjesëmarrësit, por coi drejt përmirësimit të vetëpunësimit lidhur me kontaktet e zgjeruara shoqërore , status më 

të mirë shëndetësor, dhe aftësi dhe kualifikime më të mira personale ,të cilat më pas të cojnë në gjetjen e punës. 

(Bonin and Rinne, 2006)
11

.  Programi përmban formim profesional dhe/ose punësim të përkohshëm në 

ndërtim.Grupet e synuar ishin të papunë dhe të papunë afat gjatë të rekrutuar për formimin profesional, të 

ndjekur nga punësimi i përkohshë .  Në rastin e Sllovakisë, vlerësimi i efektit të mundshëm bllokues “lock-in” 

të punësimit të subvencionuar  tregoi se gjatë kësaj periudhe  punëtorët në punësimet e subvencionuara ulën 

përpjekjet për të gjetur punësim të rregullt duke mbetur kështu përsëri në papunësi (Van Ours, 2004)
12

.  

Vlerësimi i një programi tjetër në Poloni analizoi programet e formimit dhe skemat e subvencionimit të pagave 

(Kluve, Lehmann, and Schmidt, 2008)
13

.  Vlerësimi gjeti efekte pozitive mbi skemat e formimit në mundësitë e 

formimit individual, ndërsa “intervention works” rezultuan në uljen e përqindjeve të punësimit që do të kishte 

mbizotëruar nëse pjesëmarrësit e papunë nuk do të kishin marrë pjesë në këtë program. Kluve, Lehmann, and 

Schmidt (2008), gjithashtu argumentojnë mbi marrjen me kujdes në konsideratë të politikave aktive të tregut të 

punës për grupet e margjinalizuara. Programet më premtuese në bazë të gjetjeve të tyre janë skemat e 

komisionimit të punës dhe të formimit dhe ri-formimit. Punët publike në anën tjetër pothuajse kanë një efekt 

negativ për shkak të stigmatizimit të punonjësve në këto lloj punësh. Një kompromis i mirë mund të ishtë të 

shiheshin programet e punësimit publik dhe programet e punëve të punësimit intensiv publik,   ku theksi vihet 

tek aktivitetet intensive të larta të punës me teknologji të ulët. Në këtë rast punët janë krijuar në nivele të 

ndryshme aftësish, të përshtatshme për femrat dhe meshkujt, të rinj e të vjetër, etj. Theksi vihet tek formimi si 

pjesë e programit, në mënyrë që pjesëmarrësit të fitojnë aftësi të tregut, të cilat rrisin punësimin e tyre dhe cojnë 

në punësim të përshtatshëm afat gjatë me punëdhënës të tjerë pasi programi i punëve publike ka përfunduar. Ky 

lloj programi është popullor për qeveritë, pasi ato përfitojnë nga zhvillimi i infrastrukturës  dhe njëkohësisht 

kthejnë në punë të papunët.  

                                                           
10

 Rodriguez-Planas, N., Benus, J. (2006 ).  “Vlerësimi i programeve aktive të tregut të punës në Rumani.” IZADiscussion Paper 2464. 

Rosenbaum, P.R. and D.B. 
11

 Bonin, H., Rinne, U. (2006). “ Serbia e bukur.” IZA Discussion Paper 2533. 
12

 van Ours, J. (2004). “Efektet “lock-in” të punëve të subvencionuara.” Gazetat e ekonomive krahasuese 32: 37-55. 
13

 Kluve, Jochen & H. Lehmann, & C. M. Schmidt. (2008). "Vecimi i efekteve të trajtimit të plotikave active të tregut të punës: Roli i 

sekuencave të statusit të forcës së punës." Ekonomitë e punës 15.6: 1270-1295. 
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 Eksperienca e vendeve të Evropës lindore dhe qëndrore me politikat e tregut të punës, ka treguar që 

është e mundur që institucionet të transformohen dhe të krijohen mekanizmat e   hartimit të politikave eficente 

brenda një kohë të shkurtër (Boeri, 1997)
14

.  Në kushtet e ekonomive në tranzicion, duhet të konsiderohen me 

kujdes shtrirja e skemave të formimit dhe riformimit për të papunët kur ka mungesa të vendeve të punës dhe të 

rrjetit të ofruesve të formimit.  Zhvillimi i aftësive fleksibël dhe aftësitë e nje te tregu të gjerë, është më i 

nevojshëm për rezultate të suksesshme sesa promovimi i kapitalit njerëzor tepër specifik. 

 Më tej, vlerësimi i programeve për njerëzit me aftësi të kufizuara, të cilët  ndryshe nga grupet e tjera 

të popullsisë kanë nevojat e tyre specifike dhe kufizime të mëtejshme, duke kërkuar jo vetëm programe të 

formuluara specifikisht, por  gjithashtu infrastrukturë mbështetëse, tregon që rezultatatet janë pothuaj 

kontradiktore
15

.  Përdorimi dhe efektet e programeve  aktive të tregut të punës për personat me aftësi të 

kufizuara nuk mbështeten plotësisht me evidenca empirike. Në fakt, ofrimi i rregullt i të dhënave për personat 

me aftësi të kufizuara dhe lidhur me masat e formimit dhe të punësimit të tyre nuk funksionon plotësisht edhe 

në zyrat statistikore të vendeve anëtare të BE-së.  Problemi pritet të jetë më i madh në vendet në zhvillim, ku 

personave me aftësi të kufizuara nuk u ofrohet ndonjë program specifik; për më teper ata duhet të konkurojnë 

me të gjithë grupet e tjera vulnerabël. Rezultatet e përgjithshme nuk janë të kënaqshme me disa përjashtime të 

vogla si Austria dhe Finlanda.  Austria ka aplikuar programin “asistentii punës” për personat me aftësi të 

kufizuara dhe ofron një  përqasje specifike individuale ndaj punësimit. Ai ka rezultuar në nivele punësimi 

krahasimisht të larta. Në Finlandë, kanë krijuar partneritete ndër-organizacionale, përfshirë përfaqësuesit e 

punëdhënësve, të cilët kanë bërë programe më efektive sesa një administrim organizativ i vetëm. 

Danezët kanë zbatuar “Skemën fleksibël të punës” për personat me aftësi të kufizuara duke reduktuar 

orët ose detyrat e punës. Megjithatë, kjo skemë ka sjellë pasoja të ndryshme të paqëllimshme si stigmatizimi i 

individëve që përfitonin nga programi. Këto lloj punësh njihen si të dores së dytë dhe kanë pak të drejta 

shoqërore, duke nënkuptuar se ata nuk përfshihen në sigurimin e thjeshtë të papunësisë.  Por këto njihen më 

shumë si zëvendësim i punësimit të thjeshtë dhe nuk janë të dëshirueshme nga këndvështrimi shoqëror.   

Në mënyrë të ngjashme me rastin shqiptar, Greqia ofron punësim dhe formim profesional të 

subvencionuar për personat me aftësi të kufizuar si dhe programet për fillimin e biznesit (start-up). Programet 

për fillimin e biznesit kanë rezultuar në sukses të kufizuar për shkak të niveleve të ulta të subvencionimit dhe 

mungesës së trajnimit për pjesëmarrësit.  Punësimi i subvencionuar ka rezultuar në impakt të ulët ose deri të 

moderuar dhe formimi profesonal  ka qenë i kufizuar për shkak të kërkesës për punë dhe pjesëmarrjes së lartë 

                                                           
14

 Boeri, Tito. (1997). "Mësime nga ekonomitë në tranzicion: Vlerësimi i polititkave active të tregut të punës në Evropën Qendrore 

dhe Lindore. Gazeta e ekonomive krahasuese 25.3: 366-384.  
15

 “Programet active të tregut të punës për personat me aftësi të kufizuara: Fakte dhe shifra mbi përdorimin dhe impaktin.” (2002). 

Biznesi dhe kërkimi i politikave i EIM.   
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në kurse të përgjithshme më shumë se në formimin profesinal. Përballë mungesës së kushteve dhe 

infrastrukturës specifike, formimi professional është më i kufizuar se arsimi i përgithshëm, kështu që është më i 

vështirë për personat me aftësi të kufizuara për ta ndjekur.  Nëqoftëse formimi profesional nuk përputhet me 

kërkesat e punës për aftësitë e ofruara, ai bëhet më pak tërheqës si një opsion.   

Tabelat e mëposhtme japin një përmbledhje të eksperiencave të vendeve të ndryshme me program aktiv 

të tregut të punës dhe krahasimin e këtyre programeve në vende të tjera me Shqipërinë duke vënë në dukje cfarë 

funksionon dhe mund të funksioniojë në Shqipëri dhe cfarë nuk funksionon dhe cfare nuk mund të funksionojë 

në Shqipëri (Tabelat 5 and 6). 

Tabela 5: Eksperiencat e vendeve me PATG 

Programi Vendi Tiparet e programit Rezultatet 

Program mbi 

sipërmarrjen dhe 

vetëpunësimin  

FYROM Trajnim mbi: përpjekjet sipërmarrëse; 

planet e biznesit. 

Mbështetje financiare për bizneset 

ekzistuese të punëkërkuesve të papunë 

të regjisruar, me eksperiencë të 

mëparshme.  

Kupon monetar për plan biznesi, 

registrim biznesi, blerje e pajisjeve 

dhe/ose materialeve.   

Mundësi granti shtesë për të nxitur 

vetë-punësimin e pronarit dhe të paktën 

një  person më shumë. 

Impakt të përgjithshëm pozitiv. 

Zakonisht ky program është më i 

përshtatshëm për grupet me aftësi të 

larta. 

Linjë krediti Mali i zi Për punëkërkuesit e papunë dhe 

kompanitë që punësojnë punëkërkues të 

papunë të regjistruar.     

Ndihmon bizneset të zgjerohen duke 

u ofruar likujditet dhe punëkërkues 

për të punuar në iniciativa që 

krijojnë punësim. 

Mikro-financim Bulgaria Lizing financiar për të forcuar 

ndërmarrjet shumë të vogla. Blerja e 

makinerive përpunuese dhe bujqësore, 

pajisje pë sektorin e shërbimit. 

Ndikon pozitivisht në krijimin e 

vendeve të punës 

Formimi 

professional 

dhe/ose punësim 

të përkohshëm në 

ndërtim  

Serbia Formim profesional për punëkërkues të 

papunë dhe punëkërkues të papunë 

afat-gjatë.  

Nuk sjell rezultate më të mira për 

pjesëmarrësit. Të con drejt vetë-

vlërësimit të përmirësuar në lidhje 

me kontakte më të gjëra shoqërore, 

status më të mirë shëndetësor dhe 

aftësi dhe kualifikime më të mira 

personale.  

"Programi 

asistenti i punës" 

përpersonat me 

aftësi të kufizuara 

 

Austria Përqasje të dedikuara dhe individuale 

për punësimin. 

Nivele të larta të krahasueshme 

punësimi 

Partneritet ndër-

organizacional për 

personat me aftësi 

të kufizuara  

Finland Përfshirje më të madhe përfshirë 

përfaqësuesit e punëdhënësve. 

Më shumë efektiv se një 

administrim organizativ i vetëm. 
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"Skema fleksibël 
e punës" për 

personat me aftësi 

të kufizuara  

Danimarkë Zvogëlimi i orëve ose detyrave të 

punës. 

Pasoja të padëshiruara të tilla si 

stigmatizimi. 

Vendet e punës konsiderohen si 

margjinale, dhe kanë më shumë të 

drejta sociale të tilla si sigurimin e 

zakonshëm të papunësisë. 

Konsiderohet si zëvendësues i  

punësimit të zakonshëm. 

 

Punësim i 

subvencionuar, 

arsim profesional 

dhe programe 

fillestare për 

personat me aftësi 

të kufizuara. 

Greqi Të njëtat tipare si programet kryesore Suksesi i kufizuar i bizneseve 

fillestare për shkak të nivelit të ulët 

të subvencionimit dhe mungesës së 

trajnimit të pjesëmarrësve. I vogël 

për të moderuar ndikimin e 

punësimit të subvencionuar. 

Trajnimi profesional i kufizuar për 

shkak të mungesës së kërkesës për 

punë dhe pjesëmarrjes së lartë në 

kurset e përgjithshme se sa në 

arsimin professional 

 

 

Tabela 6
16

: Krahasimet e programeve të nxitjes së punësimit 
PATG në vende të 

tjera 

PATG në 

Shqipëri Pro-të për Shqipërinë Kundër për Shqipërinë 

Formimi profesional 

 

 Ofrimi i aftësive 

 I dobishëm për të rinjtë me 

arsim bazë 

 Ekziston si pjesë e ofertës së 

AFP (kërkon kombinim më 

të mirë me PNP-të e tjera 

dhe ofrim më të 

përshtatshëm sipas nevojave 

të tregut të punës) 

 Nuk mund të zëvendësojë 

arsimin bazë 

 I nevojshëm por jo një kusht i 

mjaftueshëm për punësim 

 Kurrikulë  stereotipike gjinore 

 Kurrikula nuk përputhet me 

nevojat për aftësi në treg 

 Kurse të vjetëruara 

Trajnimi gjatë punës x  Nivele të larta të mbajtjes 

 Aftësi të veçanta dhe të 

nevojshme nga ana e 

industrisë 

 Stimujt relativisht të vogla për 

bizneset 

 Nuk ka stimuj të veçantë për 

grupet e rrezikuara 

Punësimii 

subvencionuar 

x  Ofron stimuj për bizneset për 

të punësuar punëkërkues të 

papunë 

 Mund të reduktojë 

informalitetin 

 Skemë e shtrenjtë 

 “Dead ëeight loss”  

 Nuk ka stimuj të veçantë për 

grupet e rrezikuara 

 Stimujt relativisht të vogla për 

bizneset 

Entrepreneurship and 

self-employment 

  Nxit inisiativën 

 Mund t’i kthejë 

punëkërkuesit në punëdhënës 

potencialë në të ardhmen 

 Më i përshtatshëm për 

punëkërkuesit me aftësi më 

të larta 

 Shembuj të suksesshëm nga 

vendet fqinje 

 I ofruar vetëm si një skemë 

kreditimi nga sistemi bankar pa 

bërë diferencim për 

punëkërkuesit e papunë 

 I paarritshëm si rezultat i 

normave të larta të interesit  

 I paarritshëm si rezultat i 

mungesës së kapitalit për 

punëkërkuesit e papunë 

 Me pak i arritshëm për femrat si 

rezultat i mungesës më të 

madhe të kapitalit 

                                                           
16

 Formimi professional në Shqipëri ofrohet si një ofertë e AFP-së, dhe jo si PNP. Ai ofrohet nga qendrat e formimit professional nën 

mbikqyerjen e SHKP-së. 
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Microfinancë   Nxit inisiativën 

 Mund t’i kthejë 

punëkërkuesit në punëdhënës 

potencialë në të ardhmen 

 Promovon biznesin e vogël 

 Promovon biznesin social 

 Varësia tek sektori privat 

 Normat e larta të interesit 

 Mungesa e kapitalit 

 Mungesa e shënjestrimit të 

grupeve në nevojë 

Hapja e një aktiviteti 

të ri (Start-up)  për 

personat me aftësi të 

kufizuara 

 

  Nxit inisiativën 

 Merr në konsideratë nevojat 

e personave me aftësi të 

kufizuara 

 

 Personat me aftësi të kufizuara 

në të njëjtat programe si edhe 

grupet e tjera në nevojë 

 Kërkon aftësi më të larta 

 Vështirësi për shkak të 

mungesës së infrastrukturës 

 Mbivendosja me përfitimet e 

tjera nga ndihma sociale  

Skema fleksibël e 

punës për personat 

me aftësi të kufizuara 

 

  Merr në konsideratë nevojat 

e personave me aftësi të 

kufizuara 

 Ofron fleksibilitet më të lartë 

 

 Stigma sociale 

 Mungesa e infrastrukturës 

 Mungesa e skemave të 

sigurimit shoqëror 

 Mbivendosja me përfitimet e 

tjera nga ndihma sociale  

Asistent pune për 

personat me aftësi të 

kufizuara 

 

  Merr në konsideratë nevojat 

e personave me aftësi të 

kufizuara 

 Ofron ndihmë individuale 

dhe të përshtatur sipas 

nevojës 

 Lehtëson aftësinë e kufizuar 

të personit me aftësi të 

kufizuara  

 

 Mungesa e infrastrukturës 

 Mungesa e stimujve 

 Mbivendosja me përfitimet e 

tjera nga ndihma sociale  

 

Projekt pilot 

këshillues 

  Orientimi personal dhe për 

karrierën 

 Programe të posaçme 

 Merr në konsideratë nevojat 

e personave me aftësi të 

kufizuara 

 

 Mund të arrihet nëpërmjet 

profilizimit 

 Mungesa e kapaciteteve 

 

Shënim: x tregon ekzistencën e programit në Shqipëri. 

  

 

2.5. Vlerësimet e kaluara të PNP-ve në Shqipëri: Shqyrtim metodologjik 

 

Në rastin e Shqipërisë, vlerësimet e kaluara të programeve të nxitjes së punësimit kanë treguar një 

impakt të përgjithshëm në punësim dhe në rritjen e të ardhurave
17

.  Programi i formimit në punë duket të jetë 

programi më i suksesshëm me nivelet më të larta të rritjes së punësimit, duke treguar që ndërmarrjet 

vlerësojnë aftësitë që ata formojnë vetë dhe që fitohen nga forca e punës.   Nga ana tjetër, pjesëmarrësit 

fitojnë aftësi të vecanta brenda një profesioni, i cili është i përshtashëm, pasi përpara pjesëmarrjes në program, 

ata nuk i përkisnin asnjë profesioni.   

Programet e subvencionimit të punësimit nuk duken të suksesshme edhe pse ata ndikojnë shumë 

pozitivisht në punësim. Rezultatet nga vlerësimi i 2010-2011 tregojnë që më shumë se gjysma e pjesëmarrësve 

                                                           
17 Elezi, P. (2012).  “Assessment of Active Labour Market Programs based on CMDs No. 47/48 and 873.” 

Huibregtse, A. (2010).  “Evaluation of the Labor Market Programs (ALMP) based on the D.C.M No. 47/48 and 873.” 
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nuk e mbajnë punën për një vit. Në mënyrë të ngjashme me vendet e tjera, punësimi i subvencionuar është i 

kushtueshëm dhe ka kostot më të larta se dy programet e tjera që u vlerësuan, ndonëse ofron përfitimet më të 

vogla.   

Programi i nxitjes së punësimit nëpëmjet praktikës të sapo diplomuarve ka kosto më të ulta; megjithatë 

vlerësimi i tij ngre probleme të vecanta në lidhje me mungesën e grupit të kontrollit gjatë periudhës së 

vlerësimit 2009-2010 dhe faktit që punëkërkuesit e papunë në këtë grup janë të mirë arsimuar, prandaj 

pavarësisht programit ata mund të kenë mundësi më të lartë punësimi.   Është gjithashtu i diskutueshëm, 

nëse ky grup mund të konsiderohet të jetë grupi më në nevojë i punëkërkuesve. Kjo është një nga vështirësitë 

kur programet e nxitjes së punësimit orientohen nga puëdhënësit. Megjithëse formimi në punë duket të jetë më i 

suksesshëm se punësimi i subvencionuar, sikurse është rasti i vendeve të tjera, ne nuk mund të themi se 

programi nuk ka nevojë për përmirësime të tjera. Cështja mbetet si të synohet më mirë dhe si të formulohen 

politika për nevojat e punëkërkueve të papunë dhe të jemi të aftë për ti përshtatur programet me 

kerkesat e ndryshme të grupeve vulnerabël, që ata të mos jenë të përjashtuar nga programet për shkak të 

mungesës së stimujve të vecantë për ata dhe punëdhënësit e  tyre të mundshëm.  

 Më tej, rezultatet duhet të shihen me kujdes sepse ka probleme specifike lidhur me të dhënat. Rezultatet 

janë ndër-seksionale dhe kjo e bën të vështirë krahasimin ndër vite. Grupet e kontrollit janë të kufizuar në 

numër duke e bërë kështu teknikën e përputhjes (matching) dhe besueshmërinë e rezultateve shumë të 

diskutueshme.  Vlerësimi i vitit 2009 vë në dukje që vlerësimi i programeve të formimit në punë është i vetmi 

me besueshmëri të lartë. Nuk ka grupe kontrolli për programin e praktikave, megjithatë teknikat e përputhjes 

mbështeten fuqishëm në gjetjen e një grupi kontrrolli të përshtatshëm që duhet të përputhet me grupin e trajtuar 

në cdo aspekt me përjashtim të faktit që nuk janë trajtuar. Përputhja bëhet më e vështirë duke konsideruar 

numrin e vogël të karakteristikave të individëve dhe familjeve, të disponueshme nga të dhënat me të cilët 

individët duhet të përputhen. Si pasojë përputhja është e limituar.  Një numër i variablave kanë problem me 

mungesën e të dhënave  duke e bërë detyrën edhe më të vështirë edhe në rastin kur ekzistojnë variablat. 

Të dhënat mungojnë gjithashtu për grupet vulnerabël, duke e bërë të pamundur të provohet për heterogjenitetin 

e impaktit dhe duke i përjashtur këto grupe nga vlerësimi i impaktit. Kjo nga ana tjetër frenon qëllimin e 

vlerësimit, i cili nuk mund të masë impaktin e grupeve vulnerabël, që kanë nevojë të madhe për mundësi 

punësimi. Prandaj është shumë e vështirë që të rrjedhi një përgjigje nga aspekti sasior nëse provojnë nëse bëjnë 

cfarë ata synojnë si qëllim kryesor që të rrisin punësimin e grupeve vulnerabël. Mungesa e të dhënave për këtë 

grup, gjithashtu tregon në vetvete se këto programe nuk japin përfitimet e synuara për punëkërkuesit.  

 Vlerësimet e kaluara, lidhur me analizat e mësipërme të disavantazheve të programeve, gjithashtu kanë 

rekomanduar një targetim më të mirë dhe përfshirjen e grupeve vulnerabël, përvec identifikimit të 

grupeve vulnerable nga të dhënat. Në këtë drejtim, duhet te bëhet një unifikim i sistemit të mbledhjes së të 
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dhënave, me qëllim që të lejojnë një vlerësim më të mirë, i cili mund të ofrojë rekomandime më specifike se si 

programet mund të përmirësohen. Gjithashtu nuk ekziston ndjekja e të dhënave, të cilat masin qëndrueshmërinë 

e programit dhe mbajtjen e vendeve të punës dhe kjo duhet të konsiderohet një pengesë serioze. 

 Për më tepër promovimi i sipërmarrjes rekomandohet vecaërisht për të diplomuarit e universitetit. 

Ky program mund të jetë më favorizuesi për ata, duke konsideruar aftësitë dhe kualifikimet e tyre më të larta. 

Së fundi, ekziston gjithashtu nevoja për të përputhur kërkesën e punës me profesione specifike, të cilët 

përputhen me interesin e punëkërkuesit të papunë, i cili mund të fitojë ose të zhvillojë aftësitë e kërkuara 

nëpërmjet trajnimit.  Një kombinim trajnimi në klasë dhe në vendin e punës  është i favorshëm, i cili është në 

linjë me eksperiencën e vendeve të tjera. 

 Vlerësimet e kaluara të grupeve vulnerabël si, romët, gratë dhe të rejat kanë treguar se përfshirja e 

grupve vulnerabël është shumë e kufizuar dhe vetë programet nuk kanë mundur të krijojnë mekanizma 

për të targetuar dhe trajtuar grupet vulnerabël. Gjitashtu në program mungojnë mekanizmat gjinore dhe si 

pasojë nuk ka masa speciale për femrat, femrat rome ose të rejat, të cilat përballen me pengesa të ndryshme në 

punësim, aftësi, arsimim, si dhe në pranueshmërinë në program. Këto grupe janë trajtuar si cdo grup tjetër dhe 

shpesh ato nuk identifikohen brenda programit. Rekomandimet shpesh kërkojnë përpjekje më të mëdha për 

profilizimin, vlerësimin e nevojave të grupeve vulnerabël, këndvështrim gjinor, ofrim i stimujve të vecantë që 

targetojnë grupe të vecanta, mbledhje e të dhënave , disponueshmëri më e madhe dhe ndjekjae tyre.  Shumë 

rekomandime nuk janë zbatuar,por mbesin pasive dhe shpesh përsëriten në raporte të njëpasnjëshme. Tabela e 

mëposhtme (Tabela 7) përmbledh disa mësime të marra nga vlerësimet e kaluara. 

 

Tabela 7: Mësime të marra nga vlerësimet e kaluara. 

Trajnimi në vendin e punës duket se është programi më i suksesshëm me nivelin më të lartë të rritjes në punësim duke treguar që 

ndërmarrjet vlerësojnë aftësitë të cilat i transferojnë vetë dhe të cilat përfitohen nga forca e punës.  

Programet për subvencionimin e punësimit nuk duken dhe aq të suksesshme edhe pse ato ndikojnë pozitivisht në punësim.  

Shënjestrimi më i mirë dhe nevoja për programe dhe politika të posaçme në përputhje me nevojat e punëkërkuesve përbëjnë akoma një 

problem. Programet duhet të jenë në gjendje të përshtaten me nevojat e ndryshme të grupeve vulnerabël, në mënyrë që ato të mos 

përjashtohen nëpërmjet mungesës së stimujve të veçantë të drejtuar tek ata dhe tek punëdhënësit e tyre potencialë.  

Grupet e kontrollit janë mjaft të kufizuara në numër, duke e bërë në këtë mënyrë teknikën e përputhjes dhe besueshmërinë së 

rezultateve të diskutueshme.  

Një numër variablash vuajnë nga mungesa e të dhënave duke e bërë punën edhe më të vështirë edhe në rastin kur variablat ekzistojnë. 

Edhe për grupet vulnerabël mungojnë të dhëna duke e bërë të pamundur testimin e heterogjenitetit të impaktit dhe duke i përjashtuar 

këto grupe nga vlerësimi i impaktit. Mungesa e të dhënave për këtë grup mund të dëshmojë në vetvete që këto programe nuk po 

mbërrijnë tek përfituesit e synuar që janë punëkërkuesit.  
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Vlerësimet e mëparshme të grupeve vulnerabël si për shembull, romët, femrat dhe femrat e reja në moshë kanë treguar edhe se 

përfshirja e grupeve vulnerabël është mjaft e kufizuar dhe që programet vetë nuk janë të ndërtuara me mekanizmat që synojnë dhe 

trajtojnë grupet vulnerabël.  

Rekomandimet e përsëritura, më pak plane veprimi. 

 

 Tabela e mëposhtme (Tabela 8) paraqet disa nga rekomandimet kryesore nga analiza e tendencave të 

PNP-ve në Shqipëri. Këto rekomandime përfshijnë fokusin e programit dhe targetimin, ofrimin e shërbimit, 

profilizimin, unifikimin e të dhënave, iniciativat sipërmarrëse, etj.  

 

Tabela 8: Rekomandimet kryesore nga tendenat e PNP-ve në Shqipëri 

Programet duhet të diferencohen sipas grupit të synuar specifik në vend të përfshirjes së grupeve vulnerabël në një kategori të 

madhe.   

Programet duhet të shënjestrojnë si edhe të përshtasin më mirë politikat me nevojat e punëkërkuesve të papunë dhe të jenë në 

gjendje t'i përputhin ato me nevojat e ndryshme të grupeve vulnerabël në mënyrë që ato të mos përjashtohen nga programet nëpërrmjet 

mungesës së stimujve të veçantë të drejtuar tek ata dhe tek punëdhënësit e tyre potencialë.   

Formimi profesional nuk duhet të zëvendësojë arsimin bazë. Formimi profesional është i një rëndësie të veçantë përsa i përket 

formimit dhe përditësimit të aftësive. Megjithatë, ai nuk mund të zëvendësojë arsimin bazë dhe nuk mund të jetë i suksesshëm pa atë. 

Kompetencat kyçe dhe aftësitë bazë për shkrim e këndim përbëjnë një nevojë të përbashkët, veçanërisht për grupet vulnerable, si një 

kusht bazë për rritjen e mundësive të tyre për gjetjen e një vendi në tregun konkurues të punës.  

Nevojat për trajnim duhet të shënjestrohen në një sferë më të ngushtë dhe dimension më të vogël, me qëllim adresimin e 

nevojave të veçanta si të punëkërkuesve ashtu edhe të punëdhënësve. Programet e trajnimit duhet të përfshijnë të 

nxënit/eksperiencën në vendin e punës si pjesë e kurrikulës së tyre. Është e rëndësishme të përfshihet nevoja për programe trajnimi, 

të cilat synojnë aftësitë e munguara dhe të cilat janë të lidhura sa më ngushtë që të jetë e mundur me botën e punës. Kjo e vë theksin 

tek nevoja për informacion mbi tregun e punës, i cili duhet të ofrohet në kohë dhe të jetë sa më i konsoliduar, si edhe për konsultime të 

frytshme me partnerët socialë, punonjësit dhe punëdhënësit.    

Për të patur rezultate të suksesshme nevojitet zhvillimi i aftësive fleksibël dhe gjerësisht të tregtueshme më shumë sesa promovimi i 

kapitali njerëzor tepër specifik. 

Profilizimi është i nevojshëm dhe duhet kryer në mënyrë sistematike veçanërisht duke patur parasysh diversitetin brenda dhe 

midis grupeve, gjë e cila duhet të përmirësojë përshtatjen e programit. Profilizimi duhet të vlerësohet rregullisht. Ai duhet të përshtatet 

nëse ndodhin ndryshime në tregun e punës, ose duhet t'i përshtatet aplikantit dhe duhet të modifikohet sipas kërkesës.  

Duhen organizuar programe të integruara, të cilat kombinojnë formimin, orientimin profesional, informacionin mbi tregun e punës, 

asistencën në punëkërkim dhe punësimin e subvencionuar. Ato konsiderohen si programe që do të kenë një mundësi më të lartë për 

sukses pas profilizimit.    

Ofrimi i programeve të orientuara nga oferta, të orientuara drejt punëkërkuesve gjatë të cilave specialistët e punësimit i ndihmojnë 

punëkërkuesit për të përgatitur një Plan Individual Punësimi në mënyrën e duhur. Si pasojë, punëkërkuesit e papunë duhet të luajnë një 
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rol më aktiv si ofrues të kërkesës për punë, prandaj duhen ofruar stimuj për të dy krahët në zgjedhjen e programit, si edhe duhet 

bërë një përshtatje më e mirë e programit jo vetëm me punëdhënësit, por edhe me punëkërkuesit e papunë.  

Duhet bërë unifikimi i sistemit të mbledhjes së të dhënave me qëllim që të mundësohet një vlerësim më i mirë i cili mund të ofrojë 

rekomandime më specifike në lidhje me mënyrën e përmirësimit të këtyre programeve.  

Rekomandohet promovimi i sipërmarrjes veçanërisht për të diplomuarit nga universitetet. Ky program do të ishte më i preferuari 

nga ata duke patur parasysh kualifikimet dhe aftësitë e tyre më të larta.   

Programet duhet të aplikojnë subvencionet në rënie (declining subsidies) me kalimin e kohës, që do të thotë 75% për muajt e 

parë, pastaj 50% për muajt e tjerë, 25% për pjesën tjetër të muajve derisa punëdhënësi nuk merr më subvencion, por mësohet duke e 

paguar vetë punonjësin. Kjo është në përputhje me shkallën e pritshme të përmirësimit të produktivitetit të punëdhënësit me kalimin e 

kohës, dhe një skemë e tillë ka dhënë rezultate më të mira. .   
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III. Punëkërkues të regjistruar në Shqipëri: tendencat e zhvillimit (2008-2014)  

 

3.1. Kush janë Punëkërkuesit e regjistruar në Shqipëri?  

 

 Numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar
18

 ka qënë relativisht i qëndrueshëm në kohë.  Numri më i 

madh i punëkërkuesve të papunëve është regjistruar në vitin 2010 duke arritur në 143,487.  Kjo mund të përkojë 

me fillimin e krizës financiare globale, impakti i së cilës në Shqipëri, filloi të ndihej më vone se në vendet e 

tjera. Numri i punëkërkuesve të papunë u zvogëlua me 1000 persona në vitin 2011 dhe ka qëndruar pothuaj në 

të njëjta nivele deri në vitin 2013, ku numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar ishte 142,648 persona 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Punëkërkues të papunë të regjistruar, 2008-2013 

 

 Megjithëse statistikat kombëtare tregojnë se të rinjtë kanë nivelet më të larta të papunësisë, ndërsa 

femrat kanë nivelet më të ulta në pjesëmarrjen në forcat e punës dhe në punësim, të rinjtë dhe femrat nuk 

përbëjnë shumicën e punëkërkuesve të papunë të regjistruar, duke treguar që këto grupe janë në një pozicion të 

pafavorshëm  në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në PNP (Figurat 2 dhe 3). Statistikat tregojnë se të rinjtë kanë 

nivelet më të ulta të punëkërkuesve të papunë të regjistruar krahasuar me grupin e moshës 45 vjec e lart. Ndërsa 

nivelet e papunësisë janë më të larta për të rinjtë, numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar rritet me rritjen 

e moshës.  Nga ana tjetër, numri i punëkërkuesve të regjistruar është pothuajse i ndarë ndërmjet meshkujve dhe 

femrave, megjithëse punëkërkueset e regjistruara femra janë mbi 50% me përjashtim të vitit 2008, ku 

punëkërkueset e regjistruara femra ishin në 50% te punëkërkueve të regjistruar. Në vitin 2013, nga 

punëkërkuesit e papunë të regjistruar, 51.7% janë femra përkundrejt 48.3% meshkuj.  Ndërsa nivelet e 

                                                           
18

 Punëkërkuesit e papunë të regjistruar i referohen punëkërkuesve të regjistruar në shërbimet e punësimit. 
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punëkërkuesve të regjistruar meshkuj janë ulur ndërmjet 2008 dhe 2013, ato janë rritur për femrat.  Ndarja e 

dukshme e barabartë ndërmjet gjinive dhe punëkërkuesve të papunë të regjistruar nuk duhet të shihet si 

rritje e barazisë; për më tepër ajo tregon një mbulim të ulët të femrave, të cilat përbëjnë më së shumti 

një grup më vulnerabël në tregun e punës.  Ndërsa femrat kane tregues më të dobët të tregut të punës 

krahasuar me meshkujt, ato kanë ndarje të barabarta në termat e punëkërkuesve të papunë të regjistruar. 

Gjithashtu përqindja më e ulët e punëkërkuesve të papunë të rinj tregon që sikurse grupet e tjera vulnerabël në 

tregun e punës edhe këta, gjithashtu vlerësohen sipas termave të përfaqësimit të punëkërkuesve të papunë të 

regjistruar, me pasoja në pjesëmarrjen në PNP, që nuk mund të parashikohet.   

 Mbulimi më i ulët i punëkërkuesve të rinj dhe femra krahasuar me nivelet e papunësisë, punësimit dhe 

pjesëmarrjes në forcat e punës, paralajmërojnë për mundësi të ndryshme për të përfituar shërbimet e punësimit. 

Kjo mund të sygjerojë perceptime të ndryshme të këtyre grupeve mbi efektivitetin e shërbimeve të punësimit 

ose programeve të nxitjes së punësimit, për tu afruar atyre punë. Kjo mund të plotësohet nga fakti që PNP-të në 

Shqipëri nuk janë të formuluara në mënyrë specifike për këto grupe të vecanta. Kjo gjithashtu mund të tregojë 

nivelet e larta të pasivitetit dhe nivelet e ulta të pjesëmarrjes në forcat e punës vecanërisht për femrat, e cila 

përkthehet në nivele më të ulta të punëkërkueve të papunë të regjistruar krahasuar me treguesit më të dobët të 

tregut të punës. Këto statistika forcojnë nevojën për regjistrimin, profilizimin dhe masat e difencuara për 

të adresuar grupe të ndryshme me karakteristika dhe nevoja  të ndryshme në tregun e punës.  Programet 

gjithashtu kanë nevojë të promovohen me qëllim që të arrijnë këto grupe të punëkërkuesve.  Përndryshe, kjo 

minon zhvillimin e programeve për këto grupe, në qoftë se ata nuk përdorin shërbimet e zyrave të punësimit që 

zbatojnë programet. 

 

 
Figura 2. Punëkërkues të regjistruar sipas grup moshave, 2008-2013 
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Figura 3. Punëkërkues të regjistruar sipas gjinisë, 2008-2013 

 

 Është e pranueshme gjerësisht që arsimimi rrit mundësinë e punësimit dhe që nivelet e larta të arsimimit 

shoqërohen me nivele më të larta punësimi. Kjo është gjithashtu e dukshme në profilet e punëkërkuesve. Pjesa 

më e madhe, mbi 50% e punëkërkueve të papunë kanë arsimin bazë dhe mbahen tendencat e njëjta sipas 

kategorive të arsimit gjatë viteve (Figura 4).  Përqindja e punëkërkuesve të papunë të regjistruar është shumë më 

e ulët për nivele më të larta të arsimit. Në 2013, 54,5% e punëkërkuesve të papunë kanë arsim fillor, 28,9% 

kanë arsim të mesëm të përgjithshëm, 12,4% kanë arsim të mesëm profesional dhe 4,2% kanë arsim të lartë.  

Është e qartë se ekziston një hendek i madh ndërmjet niveleve më të ulëta dhe më të larta të arsimit në lidhje me 

punëkërkuesit e papunë të regjistruar. Kjo tregon se individët me nivel më të lartë të arsimimit mbeten më pak 

të papunë si dhe përforcon rolin pozitiv të arsimit. Ajo gjithashtu tregon vlerën e formimit profesional, i cili 

mund të ofrojë aftësitë e veçanta të nevojshme në treg, dhe në këtë mënyrë nivele më të larta të punësimit. Si 

pasojë, janë më pak punëkërkues të papunë me arsimin profesional, pasi ata kanë një mundësi më të madhe për 

t’u punësuar në krahasim me ata që kanë arsim të mesëm të përgjithshëm. Nga ana tjetër, duhet theksuar se 

nivelet e arsimit profesional janë më të ulëta krahasuar me arsimin e përgjithshëm dhe për këtë arsye do të ketë 

një përfaqësim më të ulët për punëkërkuesit e regjistruar të papunë. Gjithashtu duhet të theksohet se nivelet e 

ulëta të punëkërkuesve të regjistruar me nivele më të larta arsimimi mund të rezultojnë për shkak të të 

diplomuarve të rinj që nuk kanë asnjë arsye për tu regjistruar me shërbimet e punësimit, në qoftë se ata nuk 

kanë të drejtë për përfitimet e papunësisë.   

Ndonëse pjesa më e madhe e punëkërkuesve të papunë kanë arsim fillor, niveli i arsimit fillor, është 

jashtëzakonisht i lartë për punëkërkues të regjistruar romë dhe egjiptianë. Gjatë periudhës 2008-2013, mbi 90% 

e punëkërkuesve romë dhe egjiptianë kanë arsim fillor. Kjo dëshmon për faktin se njerëzit nga këto komunitete, 

veçanërisht romët, kanë nivele shumë të ulëta të arsimimit dhe shpesh u mungon arsimin bazë.  

Punëkërkues të regjistruar me aftësi të kufizuara kanë gjithashtu  nivele të larta të arsimit fillor. Për këtë 

grup punëkërkuesit e regjistruar me arsimin fillor arritën në 78,7% në vitin 2010 duke rënë në 68,4% në vitin 
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2013. Kjo gjithashtu tregon për nivel të ulët të arsimimit për personat me aftësi të kufizuara, gjë që duhet të 

merret parasysh kur formlohen programet e punësimit për këto grupe në nevojë. Në anën tjetër, emigrantët e 

kthyer, të cilët janë punëkërkues të regjistruar kanë nivelet më të ulëta të arsimit fillor në të gjitha grupet. Nga 

2008-2010 nivelet e arsimit fillor u rritën nga 41,2% në 42,4%, ndërsa nivelet e arsimit të mesëm të 

përgjithshëm kanë rënë nga 40,4% në 33,6%. Kjo tregon që të rikthyerit janë relativisht më të arsimuar se 

grupet e tjera.    

 

 

 
Figura 4. Punëkërkues të regjistruar sipas nivelit të arsimimit, 2008-2014 

 

  

Tendenca të ngjashme lidhur me  punëkërkueset e regjistruara femra, punëkërkues të rinj, dhe niveleve 

të arsimimit qëndrojnë brenda çdo grupi punëkërkuesish të papunë të regjistruar, p.sh punëkërkues të papunë 

afatgjatë, punëkërkues të regjistruar në ndihma sociale, punëkërkues të regjistruar që përfitojnë përfitimet e 

papunësisë, punëkërkues të regjistruar me aftësi të kufizuar, punëkërkues të regjistruar romë apo egjiptianë, 

punëkërkues të regjistruar emigrantë, shumica e punëkërkuesve të papunë të regjistruar në secilën kategori 

ka përfunduar vetëm arsimin fillor
19

. 

 Numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar është më i lartë për punëkërkues të regjistruar afat-gjatë 

dhe punëkërkues të regjistruar në ndihmë sociale. Shifrat janë të ngjashme në të dy kategoritë dhe kanë rënë disi 

që nga viti 2009 dhe kanë qendruar të pandryshura që nga viti 2011, me vetëm disa ndryshime të lehta. Shifrat 

kanë rënë në mënyrë drastike për punëkërkues të regjistruar që merrnin përfitimin e papunësisë dhe gjithashtu 

                                                           
19 Informacion i detajuar për cdo grup jepet në anex. 
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kanë rënë edhe për kategoritë e tjera. Punëkërkuesit e regjistruar me aftësi të kufizuara dhe punëkërkuesit 

emigrantë të kthyer kanë shifrat më të ulta ndërmjet punëkërkuesve të regjistruar. Edhe pse numri i 

punëkërkuesve me aftësi të kufizuara ka qëndruar relativisht i qendrueshmë ndër vite, llogariten rreth 2000 

individë, të papunë të regjistruar emigrantë të kthyer dhe numri i punëkërkuesve të regjistruar romë dhe 

egjiptian është rritur ndjeshëm gjatë viteve.   

 Numri i punëkërkuesve të regjistruar emigrantë të kthyer  është rritur nga 484 në 2010 në 2,136 

në 2013, që është rritje më shumë se katër herë (Figura 5). Po ashtu, numri punëkërkuesve të regjistruar 

egjiptian dhe rome është rritur nga 2,706 individë në 2008 në 9,414 në 2013.   

Rritjet në numrin e punëkërkuesve të regjistruar për këto kategori mund të tregojnë aspekte të ndryshme të 

situatës së tyre. Në përgjithësi numri gjithnjë i madh tregon një problem në aspektin e mirëqenies ekonomike 

dhe punësimin e këtyre grupeve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për migrantët që kthehen, dhe 

komuniteteve rome dhe egjiptiane. Numri i emigrantëve të kthyer është rritur në mënyrë drastike pas krizës 

financiare në Evropë dhe veçanërisht në Greqi. Shumë prej migrantëve të kthyer mund të jenë kthyer si pasojë e 

përkeqësimit të kushteve në vendin ku jetojnë dhe të humbjes së vendeve të punës. Si rezultat i saj, ata kërkojnë 

ndihmë në aspektin e punësimit në atdheun e tyre. Në mënyrë të ngjashme për komunitetet rome dhe egjiptiane, 

ata vazhdojnë të vuajnë vështirësi në termat e jetesës dhe punësimit. Nga ana tjetër, shifrat e larta mund të 

tregojnë një gadishmëri më të lartë për të përdorur shërbimet e punësimit nga migrantët e kthyer, të cilët me 

kalimin e kohës të fitojnë më shumë informacion në lidhje me shërbimet e punësimit dhe programeve. Në 

mënyrë të ngjashme, komunitetet rome dhe egjiptiane të mund të arrijnë më shumë drejt shërbimeve të 

punësimit si një mënyrë për të gjetur punë, dhe prandaj mund të kenë një mbulim më të madh. Edhe pse, ne nuk 

mund të gjejmë arsyen e saktë për shifrat e rritura, më e mundshme është një kombinim i të dy faktorëve të 

përmendur më lart.       
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Figura 5. Numri i punëkërkues të regjistruar sipas kategorive, 2008-2014 

 

  

3.2. Kush merr përfitim papunësie ndërmjet punëkërkuesve të regjistruar? 

 

 Edhe pse nuk duket një ndarje e njëjtë për punëkërkuesit e regjistruar meshkuj dhe femra dhe përqindje 

pak më të lartë të punëkërkueseve të regjistruara femra që marrin përfitimet e papunësisë, përqindja e femrave 

si punëkërkuese të regjistruara në krahasim me meshkujt fillon të ulet pak për punëkërkuesit e 

regjistruara afatgjatë. Në këtë kategori, përqindja e femrave varion nga 47,3% në 2008 në 50% në 2013 

(Figura 6). Kjo është e ngjashme me punëkërkuesit e regjistruar që përfitojnë ndihmë sociale. Përqindjet e 

femrave bien edhe më tej për punëkërkues të regjistruar me aftësi të kufizuara. Përqindjet e femrave bien nga 

49,7% në vitin 2009 në 35.7% në 2010, dhe mbeten në nivele të ngjashme deri në vitin 2012 dhe rriten në  

40,8% në vitin 2013. Në anën tjetër, përqindjet e meshkujve janë rritur pas 2009, duke arritur në 64,3% në 

2010. Përqindjet e meshkujve mbetën në nivelet e ngjashme deri 2012, me pak rënie në 59,2% në vitin 2013. 

Dallimet më të mëdha midis burrave dhe grave dhe përqindjet më të ulëta të punëkërkueseve të regjistruara 

femra janë për emigrantët të kthyer. Përqindjet e punëkërkueseve emigrante femra të kthyera varion nga 21,6% 

në vitin 2010 në 30.1% në 2013, ndërsa ata shkojnë nga 78,4% në vitin 2010 në 69.9% në 2013.   

Dallimet e mëdha midis punëkërkuesve të regjistruar me aftësi të kufizuar femra dhe meshkuj përfshin 

një tendencë të tregut të punës për të mos qenë në gjendje për të akomoduar gratë me aftësi të kufizuara 

madje edhe më tepër se meshkujt. Në përgjithësi, gratë kanë nivele shumë më të larta pasiviteti, të cilat mund 

të jenë edhe më të larta për gratë me aftësi të kufizuara duke i mbajtur ata larg nga tregu i punës dhe shërbimet e 

punësimit. Nga ana tjetër, përqindjet shumë të larta punëkërkuesve të regjistruar emigrantë të kthyer meshkuj 
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mund të jetë të lidhura me një përqindje më të lartë të emigrantëve të kthyer meshkuj, si dhe një ndarje të 

mundshme të roleve në përputhje me normat e vendit ku gratë mund të jenë më të prirura për të qëndruar në 

shtëpi dhe për të marrë pjesë në punët familjare dhe në kujdesin e fëmijëve. Gjithshtu, mund të jetë edhe rasti që 

disa prej punëtorëve emigrante femra mund të kenë gjetur një tjetër punë si emigrante dhe janë larguar nga 

Shqipëria.   

 

 

 
Figura 6. Përqindja e punëkërkuesve të regjistruara femra për cdo kategori 

  

Nga ana tjetër, nivelet e të rinjve, të cilat në përgjithësi janë më të ulëta se nivelet e grupmoshave më të 

vjetra, bien ndjeshëm për punëkërkuesit e papunë të regjistruar që marrin përfitimet e papunësisë. Përqindjet 

ndryshojnë nga 15,1% në 2010 në 17.3% në 2013 (Figura 7). Të rinjtë punëkërkues të regjistruar me aftësi të 

kufizuara kanë nivele edhe shumë më të ulëta në krahasim me grupmoshat më të vjetra, dhe nivelet bien nga 

18,7% në 2010 në 14.6% në vitin 2013. Ndryshe nga grupet e tjera, të rinjtë punëkërkues të regjistruar 

emigrantë të kthyer kanë normat më të larta në krahasim me programet e tjera. Normat më të larta janë në 2010 

duke arritur në 32,5% dhe kanë rënë çdo vit deri në 24 % në vitin 2013. Kjo mund të jetë e lidhur me një moshë 

më të re të emigrantëve të rikthyer, të cilët mund të jenë më të prirur për të aplikuar për shërbimet e punësimit. 

Në përgjithësi, një e treta e punëtorëve emigrantë janë të rinj. 
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Figura 7. Përqindja e të rinjve punëkërkues të regjistruar për cdo kategori 

 

  

3.3. Nga vijnë punëkërkuesit e papunë të regjistruar? 

 

Mbulimi rajonal tregon se prefekturat e Tiranës, Shkodrës, Fierit, Elbasanit dhe Lezhës kanë nivelet më të larta 

të punëkërkuesve të regjistruar (Tabela 9). Prefektura e Gjirokastrës ka nivelet më të ulëta të punëkërkuesve të 

regjistruar e ndjekur nga Dibra dhe Berati. Nivelet e larta të punëkërkuesve të regjistruar mund të tregojnë 

nivelet e larta të papunësisë në këto prefektura sikurse mund të jetë rasti në zonat e mëdha urbane veçanërisht 

me norma të larta të migrimit të brendshëm. Nga ana tjetër ato mund të tregojnë një mbulim më të mirë të të 

papunëve në qytetet më të mëdha urbane. Në lidhje me nivelet më të ulëta të punëkërkuesve të regjistruar, mund 

të jetë më shumë simptomë e mbulimit të ulët të të papunëve dhe punëtorëve të dekurajuar sesa nivelet më të 

ulëta të papunësisë. Kjo mund gjithashtu të jetë për shkak të mos njohjes sa duhet të zyrave të shërbimit të 

punësimit dhe çfarë ata mund të ofrojnë për të papunët. Me rritjen e nivelit të varfërisë, prefekturat që kanë 

mbetur prapa në zhvillim, mund të kenë mbulim të ulët të punëkërkuesve të regjistruar. 

 

 

Tabela 9: Punëkërkues të regjistruar sipas prefekturave 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prefektura             

Berat 6.0% 5.8% 4.8% 4.6% 4.7% 4.6% 

Dibër 5.8% 5.6% 5.6% 5.1% 4.9% 4.5% 

Durrës 5.6% 5.7% 6.2% 6.2% 6.2% 6.3% 

Elbasan 11.7% 11.5% 11.4% 11.4% 11.3% 11.4% 

Fier 11.7% 12.7% 11.6% 11.0% 11.3% 11.6% 
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Gjirokastër 3.0% 2.9% 3.5% 3.7% 3.6% 3.5% 

Korçë  6.3% 6.4% 6.4% 6.4% 6.5% 6.9% 

Kukës 7.8% 6.7% 6.4% 6.6% 7.0% 7.9% 

Lezhë  9.8% 9.9% 9.8% 10.0% 10.3% 10.7% 

Shkoder 15.5% 15.0% 14.4% 14.9% 14.0% 13.3% 

Tiranë  12.6% 14.0% 15.3% 15.3% 15.3% 14.4% 

Vlorë  4.2% 3.8% 4.6% 4.8% 4.9% 5.0% 

 

Prefekturat e Tiranës, Fierit, Shkodrës, Elbasanit dhe Lezhës kanë nivelet më të larta të punëkërkueseve femra 

të regjistruara, ndërsa prefekturat e Gjirokastrës, Beratit dhe Dibrës kanë nivelet më të ulëta të punëkërkueseve 

femra të regjistruara (Tabela 10). Përveç Gjirokastrës që ka aktivitete më të mëdha ekonomike, nivelet e ulëta 

në Berat dhe Dibër mund të jenë tregues i angazhimit më të lartë të grave në punë të papaguar. 

 

Tabela 10: Punëkërkuese të regjistruara femra sipas prefekturave 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prefektura             

Berat 6.1% 5.9% 4.9% 4.6% 4.8% 4.6% 

Dibër 5.2% 5.0% 4.9% 4.7% 4.3% 4.0% 

Durrës 6.3% 6.3% 6.7% 6.7% 6.4% 6.3% 

Elbasan 11.4% 11.0% 10.7% 10.6% 10.5% 10.6% 

Fier 11.7% 12.6% 11.9% 11.5% 12.0% 12.6% 

Gjirokastër 3.6% 3.4% 3.9% 3.9% 3.9% 3.7% 

Korçë  6.5% 6.6% 6.7% 6.7% 6.7% 7.1% 

Kukës 7.3% 6.6% 6.1% 6.3% 6.6% 7.5% 

Lezhë  10.0% 9.9% 9.4% 9.6% 10.0% 10.3% 

Shkoder 13.4% 13.1% 12.6% 13.1% 12.5% 12.1% 

Tiranë  14.1% 15.6% 17.0% 17.0% 16.9% 15.7% 

Vlorë  4.4% 4.1% 4.9% 5.2% 5.3% 5.4% 

 

 Nëpër prefektura, përqindja e punëkërkuesve të regjistruar rritet me rritjen e moshës. Ashtu si gjithë 

popullsia, nivelet e punëkërkuesve me arsim fillor janë më të lartat në të gjithë prefekturat, duke tejkaluar 50%. 

Arsimi profesional ka nivele më të ulëta krahasuar me arsimin e mesëm të përgjithshëm në të gjithë prefekturat, 

që përforcon mundësitë më të larta të punësimit për ata me arsim profesional. Prefekturat e Dibrës, Tiranës dhe 

Vlorës ka nivelin më të lartë të punëkërkuesve të regjistruar me arsim fillor duke arritur në mbi 60%. Në anën 

tjetër, Gjirokastra ka përqindjen më të lartë të punëkërkuesve me arsim të lartë duke arritur në 8%. 

  Këto dallime mund të tregojë ndryshimet në arsim midis prefekturave, si dhe mundësitë e punësimit 

sipas kategorive të arsimit, të cilat mund të reflektojnë ndryshimet socio-ekonomike midis rajoneve dhe 

lëvizjeve të brendshme migratore, siç mund të jetë rasti i Tiranës. Për shkak të fluksit të brendshëm migrator 

profili arsimor i popullsisë në Tiranë ka ndryshuar, me shifrat në rritje për nivele më të ulëta të arsimimit, e cila 
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çon në rritjen e nivelit që kanë arsim fillor. Nga ana tjetër, flukset e migrimit mund të plotësojnë tregun e punës 

dhe në këtë mënyrë tregu ofron më pak punësim për nivelet e ulëta të arsimimit dhe rrit konkurrencën brenda 

grupeve. Po kështu, dallimet socio-ekonomike sipas prefekturave sjellin dallimet në aspektin e mundësive të 

punësimit të gjithë grupeve në tregun e punës duke e bërë edhe më të vështirë për grupet me nivele më të ulëta 

të arsimimit ose grupeve të tjera vulnerabël.     

 

3.4. Si përkojnë programet e punësimit me nevojat e punëkërkuesve të regjistruar? 

Punëkërkuesit sipas programeve tregojnë se VKM 47 ka numrin më të madh të punëkërkuesve të regjistruar 

krahasuar me dy programet e tjera, konkretisht, VKM 48 dhe VKM 873 (Figura 8). Edhe pse numri i 

punëkërkuesve të regjistruar në këtë program ka qenë në rënie me kalimin e kohës, përsëri ka një ndryshim të 

madh në krahasim me dy programe të tjera. Dy programet e tjera kanë pasur numrin e tyre më të madh në 

periudhën 2010-2011, kurse VKM 873 ka pasur uljen më të madhe në periudhën 2011-2012. Megjithatë, në 

përgjithësi përqindja e të papunëve të trajtuar nga programet e nxitjes së punësimit përkundrejt numrit 

mesatar të punëkërkuesve të regjistruar është shumë e ulët. Për të gjitha programet, përqindja e mbulimit 

gjatë periudhës 2012-2013 ka qenë 1% duke rënë nga 1,5% gjatë 2011-2013 dhe 1,2% gjatë 2010-

2011.Ndryshimi shumë i madh ndërmjet punëkërkuesve të regjistruar sipas programit dhe mbulimit aktual të 

punëkërkuesve është mjaft shqetësues. Kjo tregon se ndikimi i vërtetë i pritur nga këto programe mbi uljen e 

papunësisë është mjaft i ulët në nivel makro. Kjo mund të jetë e lidhur me norma të larta të papunësisë në 

mënyrë të vazhdueshme në Shqipëri. 

 
Figura 8. Numri i  punëkërkueve të regjistruar sipas programeve 
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Nivelet e meshkujve dhe femrave sipas programeve, gjatë gjithë viteve tregojnë se femrat kanë nivele 

më të larta se meshkujt si punëkërkues të regjistruar (Figura 9). Diferenca ndërmjet dy grupeve është mjaft e 

madhe. Përqindja e punëkërkueseve të regjistruara femra  në VKM 48 është rritur me kalimin e kohës duke 

arritur nivelin më të lartë në të gjithë programet në periudhën 2012-2013.  Ndonëse VKM 47 ka nivelin më të 

madh të punëkërkueseve të regjistruara femra gjatë periudhës 2008-2009, nivelet në këtë program kanë qenë në 

rënie me kalimin e viteve. VKM 873 ka pasur nivelet më të larta të punëkërkueseve të regjistruara femra gjatë 

periudhës 2010-2011. Ndonëse nivelet e femrave në VKM 47 janë ulur me kalimin e kohës,  ata janë rritur për 

meshkujt.  Nga ana tjetër, ndonëse nivelet e femrave në VKM 48 kanë qenë në rritje me kalimin e kohës, ata 

kanë rënë për burrat. VKM 48 ka nivelin më të ulët të punëkërkuesve të regjistruar meshkuj gjatë 2012-2013. 

Këto ndryshime mund të jetë për shkak të ndryshimeve ndërmjet femrave dhe meshkujve në aspektin e 

mirëqenies ekonomike dhe pozicioneve në tregun e punës. Prandaj, meshkujt kanë më shumë mundësi për të 

marrë pjesë në programet që ofrojnë trajnim në punë (VKM 47) krahasuar me femra, pjesëmarrja e të cilave ka 

mbetur e lartë në programet për punëkërkuesit në vështirësi (VKM 48). Kjo është në përputhje me faktin se 

femrat janë në vështirësi ekonomike më të lartë se meshkujt dhe në një pozicion më vulnerabël në tregun e 

punës, si rrjedhim më e mundëshme për të marrë pjesë në VKM 48. Në anën tjetër, për meshkujt ka më shumë 

të ngjarë për të marrë pjesë në programet që ofrojnë trajnim në punë duke nxjerrë në pah preferencat e 

punëdhënësve për të punësuar më shumë meshkuj se sa femra.   

 

 
Figura 9. Përqindja e femrave dhe meshkujve sipas programit 

 

Megjithatë duhet theksuar se ndryshimi ndërmjet regjistrimit në programet dhe mbulimit nga 

programet është shumë i madh (Figura 10). Ndryshimi në nivelet e mbulimit midis meshkujve dhe femrave 
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sipas programeve ndër vite është mjaft i papërfillshëm. Kjo do të thotë se nivelet e larta të femrave të 

regjistrimit në programe nuk kanë lidhje me nivelet e mbulimit pasi si femrat edhe meshkujt kanë nivele shumë 

të ulëta mbulimi në mënyrë të ngjashme. Mbulimi i femrave nga programet varion nga 1,2% gjatë periudhës 

2012-2013 dhe 2,1% gjatë 2010-2011, këto janë nivelet më të larta të arritura. Në anën tjetër, nivelet e 

meshkujve variojnë ndërmjet 0,7% gjatë periudhave 2012-2013 dhe 2008-2009 dhe 0,9% gjatë periudhës 2010-

2011. Edhe një herë, ka pritshmëri të ulëta lidhur me ndikimin e përgjithshëm në ofrimin e punësimit të 

meshkujve dhe femrave në tregun e punës, apo rritje të mundshme të punësimit për gratë. Kjo përsëri përforcon 

faktin pse punësimi për femrat ka nivelet më të ulëta në mënyrë  të vazhdueshme, pavarësisht nga ekzistenca e 

programeve të nxitjes së punësimit 

 

 
Figura 10. Përqindja e meshkujve dhe e femrave të regjistruar dhe të trajtuar nga programet e nxitjes së 

punësimit  

 

 Statusi i punëkërkuesve të regjistruar në çdo program është të papunë afat-shkurtër dhe të papunë 

afatgjatë. VKM 48 ka një përqindje më të lartë të punëkërkuesve të regjistruar afat-gjatë sesa të punëkërkuesve 

të regjistruar afatshkurtër (Figura 11). Dy programet e tjera kanë një përqindje më të lartë të punëkërkuesve të 

regjistruar afat-shkurtër. Kjo përbërje e statusit të punëkërkuesve të regjistruar sipas programeve pritet sepse 

VKM 48 përfshin punëkërkues të regjistruar në vështirësi, dhe si të tillë ato kanë nivelet më të larta të 

papunësisë afatgjatë. Nga ana tjetër VKM 873 përfshin sapo të diplomuarit duke u ofruar praktikën, prandaj për 

këtë grup pritet të ketë nivele të ulëta të papunësisë afatgjatë. Në fakt, ky program ka përqindjen më të ulët të 

punëkërkuesve të regjistruar të papunë afatgjatë. Edhe një herë, është e qartë se nuk ka fokus të 

mjaftueshëm tek personat me aftësi të kufizuara dhe atyre në asistencë sociale. 
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Figura 11. Statusi punëkërkuesve të papunë të regjistruar sipas programeve 

 

 

 Shpërndarja e punëkërkuesve të regjistruar sipas programeve dhe të rajoneve tregon se ka një ndryshim 

të madh ndërmjet Tiranës dhe rajoneve të tjera lidhur me VKM 47 (Figura 12). Përveç kësaj, vetëm Tirana, 

Fieri dhe Shkodra kanë punëkërkues të regjistruar në të tri programet. Pjesa tjetër e rajoneve variojnë nga një 

në dy programe. Rajonet e Dibrës, Gjirokastrës, Kukësit, dhe Vlorës ofrojnë vetëm programin 873. Aktiviteti 

ekonomik në disa nga këto rajone, veçanërisht në Dibër dhe Kukës është mjaft i kufizuar dhe ata kanë nivele më 

të larta të varfërisë në krahasim me mesataren kombëtare. Prandaj nuk duket shumë e përshtatshme në këto 

rajone të pasurit vetëm programe të praktikës, veçanërisht duke marrë parasysh që shumica e të diplomuarve 

studiojnë në Tiranë dhe shkojnë rrallë në shtëpi. Rajone të tjera të tilla si Berat dhe Pogradec ofrojnë vetëm 

programin 47, ndërsa Kruja dhe Permeti ofrojnë vetëm programin 48. Gjithashtu duhet të theksohet se numri i 

punëkërkuesve të regjistruar për program për cdo rajonin rrallë i kalon 100 persona. Kjo tregon se ka nevojë 

për një përputhje më të mirë ndërmjet nevojave rajonale të punësimit dhe aktivitetit ekonomik dhe 

programeve.  
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Figura 12. Punëkërkues të regjistruar sipas rajonit dhe programit 

 

 Siç tregohet gjatë të gjithë analizës, VKM 47 ka pjesën më të madhe të përfituesve, të cilët janë të 

vendosur kryesisht pranë kompanive të mëdha me 21-50 punonjës dhe 51-150 punonjës (Tabela 11). Natyrisht, 

kompanitë e mëdha mund të marrin më shumë punëkërkues të regjistruar sepse ato mund të ofrojnë më shumë 

mundësi punësimi dhe mund të kenë më shumë nevojë për gjetjen e fuqisë punëtore, veçanërisht kur  programi 

47 ofron formim në punë. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë nevojë për stimuj për të zgjeruar punësimin e 

tyre, kurse kompanitë e mëdha janë në pozitën më të mirë për të punësuar më shumë fuqi punëtore edhe pa 

stimuj financiarë nga qeveria. Lidhur me aktivitetin ekonomik, shumica e punëkërkuesve të regjistruar në këtë 

program punojnë sektorët e prodhimit të veshjeve dhe tekstilit dhe ndërtimit. 

 Këto dy industri janë rritur me kalimin e kohës dhe kanë ofruar mundësi punësimi. E para si rezultat i 

kërkesës ndërkombëtare, kurse i dyti për shkak të bumit të ndërtimit që Shqipëria ka kaluar deri kohët e fundit. 

Gjithashtu, niveli i aftësive të kërkuara në këto industri është relativisht i ulët dhe mund të ofrojnë trajnimin në 

punë. Këto dy sektorë janë më të mëdhenjtë që ofrojnë punësim  krahasuar me dy programe të tjera (VKM 48 

dhe VKM 837). 

Edhe pse ky progam ofron mundësitë më të mëdha për punësim, numri i kompanive të përfshira arrin në 

48, ku 11 janë në prodhim veshje dhe tekstile dhe 24 janë në ndërtim (Tabela 12). Numri i kompanive të 

përfshira është shumë i ulët, por kjo mund të lidhet me faktin se këto aktivitete mund të jenë të përqendruar në 

disa kompani të mëdha që mund të ofrojnë punësim. Kjo sjell ndërlikime të mëtejshme në aspektin e ndarjeve 

rajonale, ku numri i kompanive për rajon është minimal dhe gjithashtu lidhet edhe me përfundimet e 

mëparshme se jo të gjitha rajonet ofrojnë të gjitha programet.  
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Tabela 11: Numri i përfituesve në VKM 47 sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë së ndërmarrjes 

 

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

Më shumë 

se 150 

punonjës 

Totali 

Totali 93 290 471 78 932 

Prodhimi i veshjeve dhe tekstilet 0 56 204 78 338 

Prodhimi i lëkurës dhe këpucëve 0 0 57 0 57 

Prodhime të tjera 10 10 0 0 20 

Prodhim 0 29 88 0 117 

Ndërtim 71 195 38 0 304 

Hotele and restaurante 12 0 84 0 96 

 

 

Tabela 12: Numri i ndërmarjeve partnere sipas aktivitetit eknomik dhe madhësisë, VKM 47 

  

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

Më shumë 

se 150 

punonjës 

Totali 

Totali 14 18 14 2 48 

Totali 0 2 7 2 11 

Prodhimi i veshjeve dhe tekstilet 0 0 1 0 1 

Prodhimi i lëkurës dhe këpucëve 1 1 0 0 2 

Prodhime të tjera 0 2 2 0 4 

Prodhim 10 13 1 0 24 

Ndërtim 3 0 3 0 6 

 

 

 Numri i përfituesve në VKM 48 është rreth një e treta e VKM 47. Në mënyrë të ngjashme, në këtë 

program kompanitë e mëdha me 51-150 punonjës dhe më shumë se 150 punonjës ofrojnë mundësitë më të 

mëdha të punësimit (Tabela 13). Kjo gjithashtu mund të jetë për shkak të faktit se kompanitë e mëdha kanë 

kohën dhe burimet për të aplikuar për programet, ndërsa kompanitë e vogla nuk i kanë. Përveç kësaj, në mënyrë 

të ngjashme si për VKM 47, prodhimi mund të punësojë shumicën e punëkërkuesve të regjistruar. Nga 282 

përfituesit, 147 punojnë në prodhim lëkure dhe këpucë. Ky aktivitet ka qenë gjithashtu në rritje në Shqipëri për 

shkak të  rritjes së eksportit dhe kërkesës ndërkombëtare. Në fakt femrat përbëjnë shumicën e punonjësve  në 

këtë veprimtari. Kjo lidhet me faktin se VKM 48 synon punëkërkues të regjistruar në vështirësi, që është 

kategoria ku femrat përshtaten. Si pasojë, femrat mund të kanalizohen në këto aktivitete. Ky aktivitet gjithashtu 

kërkon aftësi më të ulëta 

 Numri i kompanive sipas VKM 48 është më i ulëti i të tri programeve (Tabela 14). Ka vetëm 8 kompani 

që ofrojnë punësim sipas VKM 48, dhe vetëm 2 në prodhim lëkure dhe këpucë. Këto dy kompani ofrojnë 

punësim për 147 përfitues. Nevojitete një zgjerim i programit veçanërisht sepse ky program ofron mundësi 
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punësimi për kategoritë që janë në vështirësi dhe në këtë mënyrë në nevojë më të madhe për punësim. Nuk 

mund të pritet se 8 kompani do të reduktojnë ndjeshëm papunësinë e grupit të të papunëve të regjistruar 

në vështirësi, ose papunësinë e përgjithshme. Kjo është gjihashtu e lidhur edhe me kushtet e përgjithshme 

ekonomike në ekonominë e vendit dhe të përqendrimit të biznesit në disa kompani të mëdha. Kjo tregon edhe 

një herë se pse ky program duhet gjithashtu të ketë një element të stimulimit të punëkërkuesve, ku stafi i zyrës 

së punësimit afron ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilët do të jenë të gatshëm për të marrë në qoftë edhe 

një punëkërkues në vështirësi.  

 

Tabela 13: Numri i përfituesve të VKM 48 sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë së ndërmarrjes 

  

6-20 punonjës 21-50 punonjës 
51-150 

punonjës 

Më shumë se  

150 punonjës 
Totali 

Totali 5 32 98 147 282 

Totali 0 0 25 0 25 

Prodhimi i veshjeve dhe tekstilet 0 0 0 147 147 

Prodhimi i lëkurës dhe këpucëve 0 12 0 0 12 

Prodhime të tjera 0 0 50 0 50 

Prodhim 5 20 23 0 48 

 

 

 

Tabela 14: Numri i ndërmarrjeve sipas aktivitetti ekonomik dhe madhësisë, VKM 48 

  

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

Më shumë 

se 150 

punonjës 

Totali 

Totali 1 2 3 2 8 

Totali 0 0 1 0 1 

Prodhimi i veshjeve dhe tekstilet 0 0 0 2 2 

Prodhimi i lëkurës dhe këpucëve 0 1 0 0 1 

Prodhime të tjera 0 0 1 0 1 

Prodhim 1 1 1 0 3 

 

 

 Numri më i vogël i përfituesve është për VKM 873 me një total prej 107 individë. (Tabela 15). 

Meqënëse natyra e këtij programi është e ndryshme nga programet e tjera dhe ai kërkon aftësi më të larta, 

shumica e përfituesve janë në arsim dhe shëndetësi dhe punë sociale. Edhe një herë, shumica e përfituesve janë 

në kompanitë të mëdha. Megjithatë, pjesa më e madhe e kompanive në Shqipëri, janë kompani të vogla. 

Prandaj, duhet të sigurohen stimuluj ndaj këtyre kompanive në mënyrë që t’i ndihmojë ata të rriten. Kompanitë 

e mëdha natyrisht e përballojnë vetë rritjen e punësimit. Kjo është arsyeja pse stimujt kryesisht duhet të shkojnë 

për kompanitë e vogla në mënyrë që të rritet potenciali i tyre i punësimit dhe si rrjedhim të punësojnë më 

shumë. Stimujt gjithashtu duhet të ofrohen edhe nga stafi i zyrave të punës, të cilët kërkojnë një biznes përfitues 
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të programit për një punëkërkues të vecantë si pjesë e planit të tyre individual të punësimit për t’i ndihmuar ata 

të kalojnë në tregun e punës 

  Pjesa më e madhe e praktikave kryhen në institucionet publike kryesisht në arsim, shëndetësi dhe punë 

sociale. Kjo është shqetësuese pasi këto praktika nuk përkojnë gjthmonë me aftësitë e nevojshme në treg, që 

aktualisht është i plotësuar  me të diplomuarit nga këto fusha, të cilët si rrjedhojë do të përballen me një shkallë 

më të lartë të papunësisë, ose do të largohen jashtë vendit duke kërkuar punë, duke pasur  pasoja sociale. Ka 19 

kompani që ofrojnë praktika nën VKM 873, (11 në arsim; 7 në shëndetin e njeriut, dhe aktivitete për punë 

sociale) (Tabela 16). 

 Nga analiza e kryer deri tani, është e qartë se numri shumë i vogël i përfituesve në krahasim me 

punëkërkuesit e regjistruar është i lidhur me faktin se një numër shumë i vogël i kompanive janë të përfshira 

dhe faktin që kompanitë e vogla, të cilat përbëjnë shumicën e kompanive në Shqipëri, nuk marrin pjesë. Nga 

ana tjetër, aktivitetet ekonomike në rritje në vend që mund të nxisin punësimin janë të përqendruara kryesisht në 

prodhim dhe ndërtim, dhe numri I firmave të cilat kryejnë këto aktivitete është i vogël. Kështu, çështja e rritjes 

së punësimit është mjaft e komplikuar, pasi ajo është e lidhur ngushtë me mënyrën se si ekonomia në vend është 

duke përparuar dhe cilët sektorë mund të nxisin rritjen e punësimit.Megjithatë, këta sektorë nuk kërkojnë 

detyrimisht  aftësi të larta dhe në këtë mënyrë mund të mbajnë fuqinë punëtore që ata punësojnë në aktivitete të 

cilat kërkojnë aftësi të ulta, që e bën forcën e punës më pak të punësueshme. Ato mund të mos kenë nevojë për 

stimuj financiarë për të punësuar këta punëkërkues, por do ti mbajnë ata për sa kohë programet janë të 

disponueshme. Një risk tjetër lidhet me faktin e niveleve të paqëndrueshmërisë në ekonominë shqiptare, dhe 

sektorët me rritje të ndryshojnë mjaft shpesh. Ndërsa disa sektorë ofrojnë nivele të larta të punësimit në një vit 

të caktuar, ata mund të kenë rritje negative vitin e ardhshëm. 

 

Tabela 15: Numri i përfituesve  në VKM 873 sipas aktivitetit economik dhe madhësisë së ndërmarrjes 

  Totali 
1-5 

punonjës 

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

Më shumë 

se 150 

punonjës 

Totali 171 2 3 15 44 107 

Bujqësi, pyje dhe peshkim 1 0 0 0 1 0 

Arsim 56 0 0 0 1 55 

Energji elektrike dhe ujë i 

pijshëm 3 0 0 0 3 0 

Shëndetësi dhe punë sociale  61 0 0 0 20 41 

Administrata publike 49 2 3 15 19 10 

Transport ujor 1 0 0 0 0 1 
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Tabela 16: Numri i ndërmarrjve partnere sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë,  VKM 873 

  

Totali 
1-5 

punonjës 

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

Më shumë 

se  150 

punonjës 

Bujqësi, pyje dhe peshkim 41 1 1 4 16 19 

Arsim 1 0 0 0 1 0 

Energji elektrike dhe ujë i 

pijshëm 11 0 0 0 0 11 

Shëndetësi dhe punë sociale  2 0 0 0 2 0 

Administrata publike 13 0 0 0 6 7 

Transport ujor 14 1 1 4 7 1 

 

 

Tabela e mëposhtme jep një përmbledhje të gjetjeve kryesore në këtë kapitull (Tabela 17). 

Tabela 17: Përmbledhje e gjetjeve kryesore 

Mbulim i dobët i femrave të papuna. Pjesa e barabartë e dukshme midis gjinive të punëkërkuesve të papunë të regjistruar nuk duhet 

konsiderohet si rritje e barazisë; më saktë ajo tregon mbulim të dobët të femrave, të cilat kryesisht përbëjnë një grup më vulnerabël në 

tregun e punës. Diferenca e vërtetë në shkallën e mbulimit midis meshkujve dhe femrave për program në vite është mjaft e 

parëndësishme.  

Pjesa më e madhe e punëkërkuesve të papunë kanë arsim fillor, e cila përbën mbi 50% të këtij grupi dhe të njëjtat tendenca përsa i 

përket arsimit janë ruajtur në vite. Përqindja e punëkërkuesve të papunë të regjistruar bie në mënyrë të konsiderueshme për nivelet më 

të larta të arsimit. Niveli i arsimit fillor është veçanërisht i lartë për romët dhe egjiptianët e regjistruar si punëkërkues.  

Rritja e madhe e numrit të emigrantëve të kthyer të regjistruar si punëkërkues si edhe e punëkërkuesve të regjistruar romë dhe 

egjiptianë. Numri i emigrantëve të kthyer të regjistruar si punëkërkues ka shkuar nga 484 në vitin 2010 në 2,136 në vitin 2013, që do 

të thotë një rritje me më shumë se katër herë. Në të njëjtën mënyrë, numri i romëve dhe egjiptianëve të regjistruar si punëkërkues 

është rritur nga 2,706 individë në vitin 2008 në 9,414 në vitin 2013. 

Ndryshime të mëdha midis meshkujve dhe femrave me aftësi të kufizuara të regjistruar si punëkërkues. Kjo pasqyron një 

tendencë të tregut të punës për të qenë i pafuqishëm për të akomoduar femrat me aftësi të kufizuara edhe më shumë sesa meshkujt e 

kësaj kategorie, duke i mbajtur ato larg nga tregu i punës dhe duke i dekurajuar që të regjistrohen si punëkërkuese të papuna.  

Përqindja shumë e ulët e të papunëve të trajtuar nga programet e nxitjes së punësimit në krahasim me numrin mesatar të 

punëkërkuesve të regjistruar.  

Nuk ka shumë fokus tek personat me aftësi të kufizuara dhe tek ato që trajtohen me ndihmë sociale. 

Sistemimi i punëkërkuesve të papunë në kompanitë më të mëdha mund të nënkuptojë mungesën e stimujve për kompanitë e vogla.   

Numri i kompanive të përfshira në PNP është shumë i ulët. Nuk mund të pritet që një numër i vogël kompanish të reduktojë 

papunësinë e grupit të të papunëve në vështirësi të regjistruar ose papunësinë në përgjithësi në mënyrë të konsiderueshme. 
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Tabela e mëposhtme (Tabela 18) jep rekomandimet kryesore te bazuara në analizën e kapitullit. Ato 

fokusohen në përafrimin e punëkërkuesve dhe punëdhënësve  duke përputhur mirë nevojat rajonale dhe 

aktivitetin ekonomik, marketingun e programve, ofrimin e stimulit dhe programeve të orientuara nga 

punëkërkuesit.  

 

Tabela 18: Rekomandimet kryesorë për të sjellë më afër punëkërkuesit dhe punëdhënësit 

Duhet bërë përputhja më e mirë midis nevojave rajonale të punësimit dhe aktivitetit ekonomik dhe ofertave të programeve si edhe 

profilizimit të punëkërkuesve.  

Duhet bërë marketimi i programeve me qëllim që të arrijnë tek grupe të ndryshme punëkërkuesish, dhe veçanërisht tek grupet 

vulnerabël, të cilët janë më të vështirë për t'u arritur. Hartimi i programeve për grupe të ndryshme të cilët nuk i përdorin shërbimet e 

zyrave të punësimit që i zbatojnë këto programe do të rezultonte antiproduktiv.  

Stimujt duhet të drejtohen edhe drejt kompanive të vogla dhe të mesme me qëllim rritjen e mundësive të tyre të punësimit dhe si 

rrjedhojë për të patur një impakt më të madh mbi punësimin.    

Stimuj duhet t'i ofrohen edhe stafit të zyrave të punës, të cilët janë në kërkim të përfituesve të programeve për punëkërkues të caktuar 

si pjesë e planit të tyre individual të punësimit për t'i ndihmuar për kalimin e tyre në tregun e punës.  

Disa programe duhet të jenë të orientuara nga oferta ku specialistët e punësimit kanë kapacitetin për t'ju afruar bizneseve individuale 

për të ofruar trajnim në vendin e punës për një punëkërkues të caktuar në një profesion i cili mund të mos jetë ndër profesionet më të 

kërkuara të sektorit. Kjo mund të rezultojë e suksesshme veçanërisht në disa zona ku pjesëmarrja aktualisht është shumë e ulët.  
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IV. Zëri i punëkërkuesve dhe i stafit të SHKP-së: perspektiva e PNP-ve të ardhshme  

Objektivi kryesor i grupeve të fokusuara është të identifikojë se cilat janë programet e nxitjes së 

punësimit më të nevojshme në të ardhmen e afërt sipas opinioneve të punëkërkuesve dhe stafit të zyrave të 

punësimit, mandati i të cilëve është që të ndihmojnë të dyja këto grupe. Diskutimet e e grupeve të fokusuara  

shërbyen për të mbledhur të dhëna cilësore mbi relevancën, formulimin dhe zbatimin e ardhshëm të programeve 

të reja të nxitjes së punësimit. 

 

 4.1. Përmirësimet në formulim dhe aspektin operacional: një këndveshtrim konvergjent i punëkërkuesve 

dhe stafit të SHKP-së 

 

Ky seksion i fokus grupeve me stafin e SHKP shërbeu për të nisur diskutimin proaktiv duke reflektuar 

mbi një përdorim më të gjerë për PATP për të plotësuar nevojat e punëkërkuesve për kapërcimin e barrierave të 

punësimit dhe ku punëdhënësit do të mund të bëhen partnerë me SHKP në ofrimin e vendeve të punës, që mund 

të përdoren për programe të tilla. Kishte një mirëkuptim ndërmjet pjesëmarrësve të stafit të SHKP-së në grupet 

e fokusuara që EPP-të ekzistuese në Shqipëri janë formuluar për të ndihmuar punëdhënësit, më shumë se 

punëkërkuesit. Kjo është në përputhje me gjetjet dhe rekomandimet e mëparshme që PNP-të duhet të drejtohen 

më mirë nga oferta. Punëkërkuesit që hyjnë në PNP-të shihen më shumë si përfitues indirekt të këtyre 

programeve, në termat e punësimit të ardhshëm në kompani / institucion. Dallimi i vetëm është për 

punëkërkuesit që  aplikojnë për VKM 873 mbi praktikat për studentët e diplomuar kohët e fundit në Shqipëri 

ose jashtë vendit, të cilët janë të vetmit që kanë mundësinë për të aplikuar për këto programe. Punëkërkuesit që 

marrin pjesë në programet e tjera zgjidhen nga stafi i Zyrës së Punës, përgjegjës për procesin e këshillimit dhe 

të rekrutimit. 

Programi më i kërkuar është VKM 48 për punëkërkues në vështirësi, nga kompanitë që janë të interesuar 

të punësojnë kategoritë e ndryshme të punëkërkuesve, të cilat jo domosdoshmërisht kërkojnë trajnim në punë. 

Ky program është zgjedhur shumë sepse ai ofron përfitime të ngjashme me programet e tjera, por ka një spektër 

të gjerë të punëkërkuesve për të zgjedhur për të, pasi grupet e synuara nuk janë aq të kufizuara sa programet e 

tjera në të rinj, femra vulnerabël, apo persona me aftësi të kufizuara. 

Megjithatë, pjesëmarrësit e grupeve të fokusuara shprehin kufizime të ndryshme dhe pengesa në lidhje 

me VKM 48 për punëkërkues në vështirësi. Edhe pse VKM 48 për punëkërkues në vështirësi është programi më 

i kërkuar nga kompanitë private, ai ende konsiderohet i kufizuar në aspektin e intervalit të moshës së 

punëkërkuesve që mund të përfitojnë prej tij. Punëkërkuesit që mund të marrin pjesë në këtë PNP duhet të jetë 

më pak se 25 vjeç ose mbi 45 vjeç. Opinion i punonjësve të SHKP-së është që ky interval moshe nuk i lejon 
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punëkërkuesit ndërmjet moshës 25 dhe 45 vjec që i përkasin kategorive të ndryshme të tilla si gratë ndërmjet  

25 dhe 45 vjec të regjistruara si punëkërkuese, dhe të rinj mbi 25 vjeç, dhe të tjerë që i përkasin kësaj kategorie. 

 Stafi i SHKP-së raportoi se arsyet kryesore pse kompanitë të aplikojnë për VKM 48 për punëkërkues në 

vështirësi përfshijnë kryesisht përfitimet financiare të ofruara nga ky program, dhe mundësinë për të gjetur fuqi 

punëtore shtesë. Megjithatë ka një mospërputhje midis kërkesave të punëkërkuesve në lidhje me PNP-të dhe 

atyre të kompanive / institucioneve. Ndërsa, kompanitë kryesisht kërkojnë VKM 48 për punëkërkues në 

vështirësi, ka një numër të madh të rinjsh të cilët kanë kërkuar për të marrë pjesë në VKM 873 mbi praktikat për 

të diplomuarit  gjatë dy viteve të fundit në Shqipëri dhe jashtë saj. Interesi i kompanive private për këtë program 

është mjaft i ulët, edhe pse  praktikat e tij  janë të kërkuara nga të gjithë studentët e diplomuar në nivelin 

universitar 3-vjecar dhe master. Punëdhënësve gjithashtu nuk u ofrohen stimuj të mjaftueshëm për të marrë 

pjesë në këtë program dhe ata shpesh ndihen nën presion për t'u bërë partnerë me SHKP- në të gjitha masat e 

tjera të PNP-ve dhe për këtë arsye ata nuk janë të gatshëm për bashkëpunim. Si një mënyrë për të eleminuar 

këtë problem me VKM 873 mbi praktikat, SHKP ka targetuar institucione publike, të cilat kanë qenë më të 

hapur ndaj këtij programi. 

Për më tepër, VKM 27 për femra të papuna dhe VKM 199 për të rinj të papunë nuk janë të kërkuar nga 

kompanitë sepse stimujt e ofruar prej tyre janë të njëjta si të VKM 48, ndërsa ato janë të kufizuar përsa i takon 

grupit të synuar. Përshtypja është se vetëm kompanitë e vogla, që janë të interesuara për një numër të vogël të 

punonjësve janë të interesuara për të aplikuar për këto programe. VKM 248 për njerëzit me aftësi të kufizuara 

ka filluar vetëm në 2014 si një projekt pilot në disa qytete (Elbasan, Fier, Gjirokastër). Edhe pse pjesëmarrja në 

këtë program është shumë e ulët, ka një përshtypje pozitive për programin, i cili është vlerësuar mjaft nga të dy 

palët si punëkërkuesit dhe punëdhënësit. 

        Në lidhje me procesin e aplikimit për 2014, ai është konsideruar shumë më i lehtë dhe i thjeshtuar në 

krahasim me vitet e mëparshme. Rezultatet tregojnë se heqja e kritereve për punëkërkuesit për të qenë të 

regjistruar nga zyra e punësimit për të paktën 3 muaj, ka ofruar më shumë mundësi për punëkërkues të sapo 

regjistruar për të hyrë në PNP-të dhe për kompanitë për të gjetur staf më të kualifikuar sipas nevojave të tyre. 

Zgjatja e aplikimit si për personat fizikë dhe juridikë është perceptuar gjithashtu si një përmirësim së bashku me 

buxhetin financiar më të lartë të disponueshëm për këto programe gjatë vitit 2014. Një tjetër kusht i favorshëm 

ka qenë heqja e kushtit për punëdhënësit për të paguar sigurim për aksidentet ne punë, 0,3% të pagës minimale. 

Me përmirësime e reja, ky financim është trajtuar nga Zyra e Punës drejtpërdrejt me degën e Sigurimeve 

Shoqërore sipas procedurave përkatëse. 

Pavarësisht nga përmirësimet e kryera në vitin 2014, disa kompani e kanë të vështirë të përshtaten me 

rregullat e aplikimit. Në veçanti, kompanitë e vogla, të cilat nuk kanë personelin përgjegjës për të vepruar në 

përputhje me të gjitha procedurat dhe dokumentacionin, që kërkohen për aplikimin. Në shumicën e rasteve, stafi 
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i zyravë të punësimit është i gatshëm për të ndihmuar kompanitë për të përfunduar procedurat e aplikimit. Disa 

nga vështirësitë që hasen gjatë aplikimit lidhen me dokumentet e kërkuara nga zyra e taksave, pasi disa kompani 

kanë pasur probleme të mëparshme të pazgjidhura. Për këtë qëllim një aplikim on-line për PNP-të konsiderohet 

një nevojë që do të lehtësonte procesin. 

Niveli i bashkëpunimit të kompanive me zyrën e punësimit konsiderohet shumë i mirë gjatë procesit të 

aplikimit dhe më i vështirë gjatë procesit të zbatimit dhe monitorimit. Kompanitë që kanë përfituar në të 

kaluarën janë shumë të interesuara për të aplikuar përsëri. Gjithashtu ka edhe kompani të reja që kanë treguar 

interes për të aplikuar në programet e ardhshme. Mendimi i përgjithshëm është se, kjo vjen pasi niveli i 

kënaqësisë është mjaft i lartë dhe për shkak se komunitetet janë të vogla. Komentet e favorshme nga përfituesit 

aktuale ndikojnë tek kompanitë e tjera për të aplikuar. 

Punëkërkuesit përzgjidhen nga zyrat e punësimit në bashkëpunim me kompanitë / institucionet e bazuar 

në profilin e kërkuar. Punonjësi i zyrës së punës përgatit një listë fillestare të punëkërkuesve dhe ia paraqet atë 

kompanisë, bazuar në aplikimin e paraqitur nga kompania / institucioni, dhe në profilin e  kërkuar të 

punëkërkuesve. Në shumicën e rasteve punëkërkuesit nuk kanë ndonjë informacion fillestar për PNP-të dhe ata 

informohen në momentin që punonjësi i zyrës së punës i informon ata për mundësinë për të hyrë në një program 

dhe për t'u futur në një kompani. Vetëm rasti i VKM 873 për praktikat për studentë të diplomuar gjatë dy viteve 

të fundit  është i ndryshëm, pasi  studentët e diplomuar  janë të vetmit, që mund të aplikojnë për një PNP. 

Ka disa vështirësi që janë janë hasur nga SHKP gjatë procesit të përputhjes së ofertës me kërkesën. 

Eshtë e vështirë për t'u gjetur në listën e punëkërkuesve të regjistruar nga SHKP disa profileve të kërkuara nga 

kompanitë. Përveç kësaj, disa kompani nuk janë të kënaqur me listën e punëkërkuesve të ofruar, dhe të tjerët të 

duan të punësojnë individë të cilët punojnë pranë kompanisë, por  punojnë në mënyrë informale. Stafi i SHKP-

së është i  paqartë lidhur me regjistrimin e individëve që janë të vetëpunësuar në bujqësi si punëkërkues. Në disa 

rajone si Shkodra dhe Tepelena, disa probleme të shfaqura lidhen  me regjistrimin e punëkërkuesve, që 

rezultojnë si të vetë-punësuar në bujqësi, sepse ato zotërojnë një pjesë të tokës. Meqenëse  individët që jetojnë 

në zonat rurale dhe që zotërojnë tokë konsiderohen si të vetëpunësuar, nuk është e qartë kur ata mund të 

regjistrohen si punëkërkues të papunë. Kjo kufizon mundësinë e atyre që jetojnë në zonat rurale të hyjnë në këto 

programe dhe të jenë të punësuar nga kompanitë që kanë aktivitet në periferi të qyteteve. Së fundi, procesi i 

përputhjes së ofertës me kërkesën  konsiderohet faktori më i rëndësishëm për qëndrueshmërinë e ardhshme të 

PNP-ve. Shumica e punonjësve të SHKP të pranishëm në grupet fokusura, pohojnë se janë  të mbingarkuar me 

punë për shkak të burimeve të kufizuara njerëzore të disponueshme për të trajtuar të gjithë procesin, në veçanti 

gjatë 2014. 

Disa nga përfitimet për punëkërkuesit, të identifikuara nga stafi i SHKP-së  gjatë grupeve të fokusuara, 

ofrohen në kuadër të perspektivës për të pasur mundësi të punësimit afatgjatë. Përveç kësaj punëkërkuesve u 
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ofrohen sigurime shoqërore dhe shëndetësore për një vit. Trajnimi në vendin e punës është perceptuar si 

përfitim nëpërmjet trajnimit profesional dhe praktikave dhe ofron për të diplomuarit së fundi mundësinë për të 

gjetur punë apo për të fituar përvojë pune, e cila është e nevojshme për mundësitë në të ardhmen. 

Të gjitha PNP-të parashikojnë vizita monitoruese mujore nga stafi i SHKP-së në kompanitë dhe 

institucionet. Stafi i SHKP-së pohon se kompanitë " mërziten" nga vizitat duke konsideruar këtu faktin që ata 

janë gjithashtu subjekt i vizitave të Inspektoratit të punës (për punonjësit e tjerë), Instituti i Statistikave, 

punonjësit e tatimeve dhe në disa raste edhe nga organizata të shoqërisë civile të tilla si organizata për mbrojtjen 

e personave me aftësi të kufizuara. Gjatë këtyre vizitave punojësit e SHKP -së përpiqen për të monitoruar 

lehtësisht zbatimin e procesit dhe për të ndihmuar për rotacionin/ndryshimin e punëkërkuesve sipas situatave të 

ndryshme 

Nga ana e punëkërkuesve, stafi i SHKP-së konstaton se ekziston edhe një mospërputhje ndërmjet 

kërkesës nga punëdhënësit dhe interesit të punëkërkuesve në lidhje me ofertat e punës. Ka oferta pune nga 

sektorë të veçantë të tillë si kompanitë që punojnë në prodhimin e këpucëve dhe të veshjeve industriale dhe në 

ndërtim, të cilat nuk janë me interes për punëkërkuesit. Punët e ofruara nga këto kompani nuk ofrojnë 

zhvillimin profesional dhe të karrierës, si dhe nuk  ofrojnë punësim të qëndrueshëm në të ardhmen. 

Kompanitë e vogla dhe kompanitë që veprojnë në industrinë e përpunimit të ushqimit kanë pasur nivele 

të larta të punësimit pas PNP-ve. Sugjerimet nga grupet e fokusuara synojnë si të nxitet  sipërmarrja duke 

përshtatur module të ndryshme. Programet e Start-up-ve për të rinjtë dhe grupe të tjera të synuara duhet 

gjithashtu të merren parasysh. Përvec kësaj duhet të konsiderohen PNP për punë sezonale në sektorin e turizmit 

për të identifikuar modelin e duhur. Pjesëmarrësit në grupet e fokusuara pranojnë që PNP-të për punë sezonale 

nuk mund të ofrojnë nivele të larta për punësim, por përfitimet duhet të konsiderohen nën një perspektivë 

afatgjatë. Këto vende pune mund të zvogëlojë nivelin e punësimit informal, i cili në sektorin e turizmit është 

mjaft i lartë. Ata mund të ofrojnë edhe ngritjen e kapaciteteve të tilla si ofrimin e trajnimit profesional për të 

rinjtë për të zhvilluar aftësitë e shërbimeve për sektorin e turizmit. Kjo mund të jetë e dobishme për mundësitë e 

punësimit në të ardhmen. Gjithashtu është e e nevojshme mbështetja për zyrat rajonale të punësimit pasi ka një 

numër të madh të PNP-ve për tu menaxhuar. Kjo mund të bëhet duke rritur numrin e personelit dhe duke ofruar 

mundësi të tjera si transporti, rimbursimi i shpenzimeve të transportit, rimbursimi i karburantit kur ata përdorin 

makinat e tyre, gjatë procesit të monitorimit. Së fundi, punët publike sugjerohen si një mënyrë për të siguruar 

punësim për punëkërkuesit romë /egjyptianë përmes përfshirjes së sektorit publik. 

 Diskutimet me punëkërkuesit u fokusuan në katër çështje kryesore. Sikurse me stafin e SHKP-së 

diskutimet përfshijnë  informacionin që ata kanë lidhur me PNP-të, zbatimin e PNP-ve, vlerësimin e tyre në 

lidhje me programet, si dhe rekomandimet e tyre mbi nevojat për përmirësimin e PNP-ve në të ardhmen . 
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Në lidhje me informacionin që punëkërkuesit marrin për PNP-të, shumica e pjesëmarrësve deklaruan se ata 

kishin marrë informacionin për ekzistencën e PNP-ve nga zyrat e punësimit, dhe shprehën vlerësimin e tyre për 

këto PNP, si edhe për mbështetjen e ofruar nga stafi i Zyrave të Punësimit. Punëkërkuesit që kanë marrë pjesë 

në PNP konfirmuan se kanë marrë të gjithë mbështetjen e nevojshme nga stafi i zyrave të punësimit. Ata 

gjithashtu deklaruan se e dinin që kishin përfituar nga një program, por shumica e tyre nuk ishin në gjendje të 

identifikonin në cilin program specifik ata kishin marrë pjesë. Ata nuk ishin në gjendje të jepnin më shumë 

informacion të detajuar në lidhje me programin. Kjo do të thotë që punëkërkuesit e shohin veten e tyre si pasiv 

në këtë proces. Ata mbështeten në informacionin e marrë nga stafi i zyrës së punësimit, por nuk janë të përfshirë 

në këtë proces. Ata janë të interesuar të jenë pjesë e PNP-ve, por qëndrojnë pasiv në lidhje me zgjedhjen e PNP 

ose përfshirjen e tyre. Përveç kësaj, shumica e tyre deklaruan se kanë mësuar për PNP-të, në momentin kur zyra 

e punësimit i kishte përzgjedhur dhe i kishte përfshirë ata në një program. Shumica e pjesëmarrësve nuk kishte 

marrë pjesë më parë në sesione informuese në lidhje me PNP-të. Ata deklaronin  se seanca të tilla informative 

nuk janë mbajtur ndonjëherë. Ata nuk kishin informacion për trajnimet të ofruara për punëkërkuesit nga qendrat 

e formimit profesional në bashkëpunim me zyrat e punësimit. Megjithatë, përfituesit e programit shprehën 

vlerësimin e tyre për përfshirjen e tyre në PN të ndryshme, jo vetëm se ata kanë arritur të gjejnë një punë, por 

edhe për arsye se ata kanë marrë trajnim dhe kanë mundur  të përfitojnë kontribute të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore. 

Gjatë grupeve të ndryshme të diskutimeve, punëkërkuesit diskutuan për shkaqet e papunësisë së tyre. Disa 

nga këto shkaqe përfshijnë aspektin sezonal të disa vendeve të punës, si dhe mungesën e përputhshmërisë 

ndërmjet profesionit të punëkërkuesit dhe profileve të kërkuara nga kompanitë private. Mungesa e përvojës së 

punës për profilet e vendeve të punës të ofruara nga kompanitë private ishte gjithashtu një aspekt i të qenurit i 

papunë. 

Në disa qytete, ka vetëm disa punë të caktuara, për profesione të caktuara dhe punëkërkuesit kanë deklaruar 

se ata kanë qenë të detyruar t’i pranojnë ato për shkak të nevojave të tyre ekonomike.  Në raste të tjera, 

punëkërkuesit janë të detyruar të pranojnë punë që nuk i përshtaten kërkesave të tyre profesionale dhe 

financiare, sepse ata kanë nevojë për punë për të mbështetur familjet e tyre. Punëkërkuesit e tjerë kanë mundur 

të gjejnë një punë sipas profesionit të tyre, por ky numër është i kufizuar. Ndërsa disa të tjerë, kanë sjellë 

shqetësimin lidhur me faktin se kompanitë premtojnë më shumë se ata ofrojnë. Në raste të ndryshme profilet e 

vendeve të punës të ofruara nuk janë të përcaktuara mirë dhe të krijojë konfuzion. Lidhur me procedurat për 

përzgjedhjen e punëkërkuesve përfitues, u konfirmua se përfituesit janë përzgjedhur nga zyra e punësimit, në 

bashkëpunim me kompaninë dhe në bazë të PNP-së për të cilin kompania ka aplikuar. 

 Në disa raste punëkërkuesit të cilët nuk kanë profesione të përshtatshëm me ato që kërkohen nga 

kompanitë, u janë ofruar trajnime në vendin e punës nga stafi i specializuar në kompani. Megjithatë janë ngritur 
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disa shqetësime për PNP-të. Disa nga përfituesit e PNP-ve shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me afatin e 

pagesës dhe orët e gjata të punës. Pjesëmarrësit në grupet e fokusuara shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me 

vonesën e pagave gjatë kohës së zbatimit të programit. 

 

 

 

 

 

 

 

Një tjetër shqetësim i rëndësishëm lidhej me faktin se disa kushte të kontratës nuk ishin në favor të 

punëkërkuesve. Megjithatë, nevoja për një punë i detyron ata për të nënshkruar kontratën dhe për të vazhduar 

punën. Në shumë raste, përfituesit/ish-punëkërkues nuk janë pajisur me një kopje të kontratës, siç kërkohet me 

ligj, në një marrëdhënie kontraktuale. Përveç kësaj, disa prej tyre deklaruan se gjatë zbatimit të kontratës, disa 

nga kushtet e kontratës, të tilla si: natyra e punës dhe e detyrave të caktuara, orari i punës, afati i pagesës 

(pagesa e bazuar në nivelin e performancës dhe jo bazuar në pagën minimale) nuk janë marrë në konsideratë. 

Disa nga punëkërkuesit vlerësuan se PNP-të  janë përdorur shpesh nga bizneset për të thithur fuqinë 

punëtore për punë sezonale, duke e ditur paraprakisht se pas përfundimit të sezonit, punonjës të tillë nuk do të 

mbaheshin. Për disa, roli i biznesit është parë si vendimtar në përcaktimin e profileve të punës, kushteve dhe 

orëve të punës. 

Përveç shqetësimeve, shumë vlerësime pozitive janë shprehur lidhur me mbështetjen e zyrës së punësimit 

për të ndihmuar punëkërkuesit që të përfitojnë nga PNP-të; kushtet e punës; pagat dhe mundësinë që  të 

vazhdojnë të punojnë përtej kohëzgjatjes se PNP-së; një mundësi e ofruar dhe garantuar nga vetë kompania 

përfituese. 

Në lidhje me vlerësimet e përfituesve të PNP-ve, u shprehën mendime të ndryshme mbi aspekte të veçanta 

të programeve dhe të proceseve për zbatimin e tyre. Së pari, shumë prej përfituesve shprehën pakënaqësinë e 

tyre lidhur me vlerën e pagave për profesione të caktuara. Ata iu referuan profesioneve që për shkak të 

specifikave të punës duhet të konsiderohen të vështirë dhe për këtë arsye duhet të paguhen më shumë (p.sh. 

puna për kthimin e faqeve të këpucëve -  një punë të vështirë, e lodhshme dhe mbart rrezikun e lëndimit të 

duarve). Shumë përfitues shprehën gjithashtu dëshirën e tyre për të vazhduar punën pas përfundimit të 

programit. Megjithatë, ata nuk ndihen të sigurt në se ata do të vazhdojnë të punojnë, pasi që kjo varet nga 

diskrecioni i kompanisë. 

 

Unë jam 26 vjeç dhe u punësova si menaxhere në një market, por në fakt puna 

ime përfshinte të gjitha llojet e detyrave: nga pesha të rënda deri tek  pastrimi, etj 

... Kam bërë çdo gjë, por jo punën e menaxheres. Ishte shumë e vështirë pasi ata 

më shfrytëzohen mua. Ja pse unë vendosa të largohem.  
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Unë jam një vajzë 22 vjeçare me aftësi të kufizuara. Unë kam përfunduar Liceun 
artistik për pikturë dhe pikturoj portrete të bukura, edhe pse unë kam vetëm një 
dorë. Do të doja shumë që të kisha studion time dhe besoj se do të kisha shumë 

më shumë klientë. Deri tani kam vetëm njerëz që unë i njoh dhe i tërheq arti im. 
Por unë nuk kam kapacitetet financiare për të hapur një studio timen. 

Ndërkohë, përfituesit që i përkasin kategorisë së personave me aftësi të kufizuara kanë shprehur 

shqetësime në lidhje me pozicionet e lira të punës. Sipas tyre, ata kanë nevojë për punë që i përshtatet kushteve 

të tyre fizike. Gjithashtu shqetësim për ata është mundësia që të vazhdojnë të punojë pas përfundimit të PNP -

së.Grupe të veçanta, të tilla si punëkërkuese femra mbi 45 vjeç kanë shprehur pakënaqësi lidhur me vështirësitë 

që ata hasin për të gjetur një punë për shkak të moshës së tyre. Ky shqetësim është ngritur në pothuajse të gjitha 

grupet e fokusuara të organizuara dhe kjo kategori e punëkërkuesve e ka konsideruar punësimin e tyre si të 

pamundur. Diskriminimi për të gjetur një punë për këtë grup është i lidhur me çështje të moshës dhe të gjinisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përveç kësaj, për një kategori të caktuar të punëkërkuesve (femra), ka disa shqetësime që lidhen me 

aspektet sociale, të tilla si puna në turne të dyta apo orët e vona të natës. 

Punëkërkuesit, të cilët kanë përfituar nga VKM 47 trajnimi gjatë punës, kanë vlerësuar mundësinë që ky 

program i ka ofruar atyre që të mësojnë një profesion. Vlerësim i ngjashëm është dhënë edhe nga studentët e 

diplomuar që kanë përfituar nga VKM 873. Përfitim më i rëndësishëm që u përmend prej tyre lidhet me ofrimin 

e përvojës së parë të punës nëpërmjet këtij programi, ndërsa një përfitim dytësor lidhet me faktin se kjo përvojë 

pune është e rëndësishme në plotësimin e CV-së së tyre për aplikimet e ardhshme.Sipas këtyre përfituesve, 

praktikat e punës e përfituar nëpërmjet VKM 873 për studentët e diplomuar, i ka mundësuar atyre të rrisin 

aftësitë e tyre profesionale, pavarësisht nga fakti se ka pasur pak mundësi për t'u punësuar në 

kompaninë/institucionin ku ata kanë kryer praktikën.  

Disa punëkërkues jo-përfitues kanë shprehur pakënaqësinë lidhur me kohën e gjatë të pritjes për të 

gjetur një punë, pas regjistrimit në zyrën e punësimit. Sipas tyre, zyra e punësimit duhet t’i informojnë ata 

rregullisht dhe periodikisht mbi vende pune të hapura dhe PNP të ndryshme.  

Vlerësim i lartë është shprehur nga personat me aftësi të kufizuara të cilët kanë përfituar përmes VKM 

248 për personat me aftësi të kufizuara. Në përgjithësi ky program ishte shumë i vlerësuar. Megjithatë, ka edhe 

disa shqetësime të shprehura në lidhje me punëkërkuesit përfitues, të cilët nuk janë të sigurtë për 
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qëndrueshmërinë e vendeve të punës të ofruara. Përveç kësaj, profili i punës së ofruar nuk korrespondon 

gjithmonë me kërkesat dhe aftësitë e punëkërkuesve. 

 

Pjesëmarrësit e ndryshëm në grupet e fokusuara theksuan  nevojën për të patur masa të reja që synojnë 

njerëzit me aftësi të kufizuara, të cilët kanë talente dhe kapacitete të veçanta.  

 

4.2 Masat e reja të nevojshme sipas këndvështrimit të punëkërkuesve dhe stafit të SHKP-së 

 

Punëkërkuesit përfitues kanë identifikuar mënyra të ndryshme nëpër të cilat ata kanë nevojë për mbështetje 

të mëtejshme nga SHKP. Ata kanë nevojë për mbështetje për të gjetur një punë sipas profesionit të tyre. Ata 

gjithashtu kanë nevojë për mbështetje financiare, veçanërisht për ata që synojnë vetëpunësimin dhe 

sipërmarrjen. Gjitashtu ata kanë nevoje për më shumë informacion dhe orientim në procedurat që duhen ndjekur 

për të hapur një biznes. Së fundi, ka më shumë nevojë për mbështetje të personalizuar për njerëzit me aftësi të 

kufizuara që e shohin veten e tyre si të vetëpunësuar. 

Gjatë grupeve të fokusuara u shprehën pikëpamje të ndryshme nga pjesëmarrësit  lidhur  me përvojën 

paraprake të punës të kërkuar nga kompanitë. Programi i praktikës nëpërmjet VKM 873 për të diplomuarit gjatë 

dy viteve të fundit, i ka ndihmuar ata, por nuk ka ofruar punësim. Studentët e diplomuar të cilët kanë përfituar 

nga VKM 873, sugjerojnë për të ndryshuar kohëzgjatjen e këtij programi, pra më shumë se 3 muaj, në mënyrë 

që të kenë mundësi për të zgjeruar përvojën e tyre profesionale. Ky program lejon vetëm regjistrimin e 

studentëve që kanë mbaruar studimet brenda 24 muajve të fundit. Në disa raste ky kusht konsiderohet i kufizuar 

dhe mund të zgjatet në mënyrë që të ofrojë mundësinë për përfshirjen e një numri më të madh të të diplomuarve 

të rinj. 

Në VKM 248 për njerëzit me aftësi të kufizuara, shkallëzimi i pagës së ofruar (100% e pagës minimale për 

gjashtë muajt e parë dhe 50% të pagës minimale për gjysmën e dytë të vitit) është konsideruar si një pengesë e  

kësaj mase. Nga këndvështrimi i punëkërkuesit, ky pershkallëzim nuk është konsideruar i drejtë dhe i 

përshtatshëm duke marrë parasysh se bizneset nuk janë të prirur të punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe 

madje ka pak të ngjarë të paguajnë 50% të pagës së tyre. 

Disa përfitues kanë sugjeruar shtimin e  fondeve publike për kompanitë përfituese për PP-të në mënyrë që 

të arrihet një efektivitet më i lartë nga këto programe. Të tjerë kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me 

vonesat në pagesa. Në ato raste kur kompania merr fondet me vonesë, kjo vonesë reflektohet në vonesa për 

pagat e tyre. Diskutimet theksuan hendekun ekzistues ndërmjet punëkërkuesve që kërkojnë punë në sektorin e 

turizmit dhe bujqësi dhe mungesa e masave për të trajtuar këto çështje duke propozuar PNP që mund të  

mbështesë punësimin në këto sektorë. 
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Tabelat e mëposhtmë (Tabelat 19 dhe 20) japing rekmandimet kryesore të ofruara nga punëkërkuesit dhe 

punonjësit e SHKP-së gjatë grupeve të fokusuara. 

 

Tabela 19: Rekomandimet kryesore nga punëkërkuesit 

Programi për nxitjen e punësimit të punëkërkueseve femra të papuna nga grupet e veçanta duhet përmirësuar në dy aspekte: të hiqet 

kushti që duhet të jetë e regjistruar si punëkërkuese për një vit, si një parakusht për të përfituar nga programi dhe të reduktohet kufiri i 

moshës në 45 vjeç.  

Të ofrohen stimuj për bizneset në mënyrë që të aplikojnë për programin e internship-it (nr. 873), të zgjatet periudha e internship-it në 6 

muaj dhe të rritet kufiri i 24 muajve që nga dita e diplomimit.  

Të rritet ndërgjegjësimi dhe informacioni në lidhje me PNP-të tek punëkërkuesit në mënyrë që ato të bëhen partnerë aktivë për PNP-të 

nëpërmjet seancave informative, fushatave mediatike dhe mjeteve të tjera promocionale.  

Gjatë procesit të vlerësimit, profili dhe historiku i punëkërkuesve të regjistruar në secilën nga zyrat rajonale duhet konsideruar si një 

kriter vlerësimi, veçanërisht për programet e nxitjes së punësimit të grupeve të veçanta (nr. 27, 48, 248).  Punëdhënësit në 

bashkëpunim me SHKP-në duhet të bëjnë detajimin e kritereve për secilin vend pune të ofruar nga ata.  

Procesi i monitorimit nga Zyrat e Punësimit duhet të fokusohet fort tek përmbushja e të drejtave dhe detyrimeve kontraktuale deri në 

fund të projektit.  

Nevojitet përgatitja e PNP-ve të reja për promovimin e sipërmarrjes, hapjes së aktiviteteve të reja.  

Të rritet detyrimi për punëdhënësit për të punësuar një përqindje të caktuar të pjesëmarrësve pas përfundimit të PNP-ve.  

 

Tabela 20: Rekomandimet kryesore nga stafi i SHKP-së 

Programet për nxitjen e punësimit të të rinjve dhe femrave nga grupet e veçanta (nr. 27 dhe 199) duhen rishikuar për të mundësuar 

gjithpërfshirjen e përfituesve të tyre nga grupet e veçanta.   

PNP të reja që synojnë: 

Punët publike 

Sipërmarrjen e të rinjve 

Hapjen e aktivitetit të ri (Start-up) 

Punësimin sezonal (në turizëm dhe bujqësi). 

Të merren burime nga jashtë (outsource) dhe të krijohet partneritet për zbatimin e PNP-ve të reja.  

Të shtrihet procesi i aplikimit gjatë gjithë vitit.  

Formulimi dhe zbatimi i PNP-ve duhet të marrë parasysh diversitetin e territorit dhe kërkesat e punëkërkuesve, për shembull në zonat 

turistike duhet të bëhet promovimi i PNP-ve të cilat janë të formuluara posaçërisht për atë lloj territori; mund të bëhet akordimi i 

fondeve më të larta për rajone me një numër më të lartë personash me aftësi të kufizuara.. 

.  
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V. Opinonet e përfituesve të PN-ve gjatë viti 2014: ndryshimet operacionale, sollen ndryshimin?  

Seksioni i pestë bazohet në një studim që u zhvillua për të analizuar mendimet e përfituesve (bizneset) 

në lidhje me formulimin dhe zbatimin e programeve aktive të punësimit dhe cilësinë e përgjithshme të 

procedurave dhe shërbimeve të ofruara nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP). Viti 2014  veçanërisht i 

rëndësishëm,  u kryen disa ndryshime thelbësore  në procedurat operacionale për të aplikuar dhe zbatuar 

programe. Pyetësori synoi mbledhjen e informacionit për të analizuar dimensionet e duhura analitike në lidhje 

me kushtet operative nga SHKP dhe MMSR, në vitin 2014. 

 

5.1. Viti 2014: ndryshimet operacionale, PNP-të për të cilët kane aplikuar më shumë dhe përfituesit  

 

 Gjatë muajit prill 2014 Këshilli i Ministrave ndërmori iniciativën për të rishikuar programet e nxitjes të 

punësimit, me qëllimin e rritjes së eficensës së tyre për grupe të synuara dhe për të lehtësuar procedurat për 

rritjen e transparencës së shpërndarjes së fondeve të nxitjes së punësimit. 

Fushat prioritare të zbatimit të programeve të nxitjes së punësimit për 2014, ishin: industria e prodhimit, 

aktivitetet që lidhen me bujqësinë, industria e turizmit, teknologjisë së informacionit, dhe industri të lidhura me 

detin. Ndryshimet e bëra në vendimin e Këshillit të Ministrave përfshijnë: 

- Mënyrat e publikimit të PNP-ve, duke përdorur mjete të ndryshme elektronike dhe jo-elektronike, në 

mënyrë që punëdhënësit të njihen me programet dhe të bëhen të aftë për të aplikuar. 

- Procedurat e aplikimit, u lehtësuan në krahasim me vitet e mëparshme në aspektin e dokumentacionit të 

kërkuar nga aplikantët e interesuar. 

- Zgjerimi i gamës së subjekteve, në mënyrë më specifike, përveç personave juridik, janë shtuar personat 

fizikë për t'i dhënë mundësi edhe ndërmarjeve të vogla që të përfshihen në këto programe. 

- Lehtësimi i procedurave për subjektet private që të aplikojnë me projektet e tyre për t'u përfshirë në këto 

programe. 

- Përmirësimi i procesit të aprovimit të projektit, duke krijuar komitetet e vlerësimit në nivel rajonal dhe 

kombëtar. 

- Lejimi i punëkërkuesve të regjistruar kohët e fundit që të marrin pjesë në çdo PNP. 

 

Këto ndryshime synojnë në përmirësimin e impaktit dhe eficensës së PNP-ve, për të rritur transparencën e 

zbatimit të tyre, si dhe në zgjerimin e gamës së punëkërkuesve të papunë dhe subjekteve private, të përfshira. 

Në këtë kontekst fondet për këto programe janë trefishuar gjatë vitit 2014. Futja e një sistemi me pikë në 

sistemin e vlerësimit lejon përfshirjen e një numri më të madh të kompanive, pavarësisht nga numri i 

punonjësve, ku mund të përfitojnë më tej kompanitë e vogla. 
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Është e dukshme se përfituesit janë kryesisht kompanitë e mesme dhe institucionet me 6-20 punonjës. 

Numri totali i punonjës për të gjithë përfituesit arrin në 35,211.Tabela e mëposhtme (Tabela 21) paraqet një 

profil të shkurtër të kompanive që përfituan nga çdo PNP sipas  sektorit ekonomik, madhësisë dhe rajonit. 

Tabela 21: Profili I kompanive që përfitojnë nga EPPs 

VKM 48 për punëkërkuesit në vështirësi ka patur si përfitues kompani të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e ndërtimit (15%), 

në tregtinë me shumicë dhe pakicë (11.7%), në prodhimin e këpucëve (11%), shërbimit me ushqime dhe pije (8.5 %), dhe në 

prodhimin e veshjeve (7.8%) në qytete të ndryshme. Përsa i përket madhësisë, numri më i madh i kompanive përfituese janë kompani 

të mesme me 6 deri në 20 punonjës (39.8%), dhe kompani të vogla me 1 deri në 5 punonjës (19.6%). 

VKM 47 në lidhje me trajnimin në vendin e punës ka patur si përfitues kompani të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e 

prodhimit të veshjeve (32.7%) dhe në ndërtim (29.3) në qytete të ndryshme. Përsa i përket madhësisë së kompanive, numri më i madh 

i kompanive përfituese janë kompani të vogla me 1 deri në 5 punonjës (32.7%) dhe kompani të mesme me 6 deri në 20 punonjës 

(24.4%).  

VKM 873 për studentët e diplomuar ka patur si përfitues kryesisht institucionet publike (91 %) të cilat kanë si fushë të aktivitetit të 

tyre administrimin publik, shëndetin dhe arsimin në qytete të ndryshme. Ndërkohë, 9 % e përfituesve janë kompani të cilat ushtrojnë 

aktivitetin e tyre në fushën e tregtisë me shumicë dhe pakicë, në telekomunikacion, në aktivitete financiare dhe sigurimi, si edhe në 

industritë përpunuese. Përsa i përket madhësisë së kompanive, numri më i madh i kompanive përfituese është nga kompanitë e mëdha 

me më shumë se 150 punonjës (34.1%) dhe nga ato të mesme me 6 deri në 20 punonjës (22.7%).  

VKM 27 për femrat e papuna ka patur si përfitues kryesisht kompani të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e prodhimit të 

veshjeve (32.7%), dhe ndërtimit (29.3) në qytete të ndryshme. Përsa i përket madhësisë së kompanive, numri më i madh i kompanive 

përfituese është nga kompanitë e vogla me 1 deri në 5 punonjës (32.7%) dhe ato të mesme me 6 deri në 20 punonjës (24.4%).  

VKM 199 për të rinjtë e papunë ka patur si përfitues kryesisht kompanitë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e shërbimit me 

ushqim dhe pije (26 %), në tregtinë me shumicë dhe pakicë (21.7 %), dhe në administrim publik (14.2 %) në qytete të ndryshme. Përsa 

i përket madhësisë së kompanive, numri më i madh i kompanive përfituese është nga kompanitë e vogla me 1 deri në 5 punonjës 

(35.7%). 

VKM 248 për personat me aftësi të kufizuara ka patur si përfitues kompani të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e 

shëndetësisë (1 kompani), në industri të tjera përpunuese (2 kompani), përpunimin e tekstileve (1 kompani), punë inxhinierike (1 

kompani), shtypshkrim dhe rigrupim i mediave të regjistruara (1 kompani), në tregtinë me pakicë (1 kompani). Qytetet në të cilat 

gjenden këto kompani janë Elbasani, Fieri, Shkodra dhe Tirana.  Përsa i përket madhësisë së kompanisë, numri më i madh i 

kompanive përfituese janë kompanitë e mesme me 6 deri në 20 punonjës (42.8% / 3 kompani)  dhe kompanitë e mëdha me mbi 150 

punonjës (28.5% / 2 kompani).  Numri i kompanive që kanë përfituar nga ky program është shumë i kufizuar ashtu si edhe vetë numri 

i punëkërkuesve të papunë që kanë përfituar nga ky program.  

 

Krahasimet para dhe pas programit tregojnë se rritja më e madhe ka qenë për punonjësit rome / egjiptian 

nga 12,5% (Tabela 22 dhe Figura 13). Punonjëset femra janë rritur edhe me 11% për të gjithë përfituesit pas 
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PNP-ve. Edhe pse ka pasur një rritje prej 8,8% të punonjësve me aftësi të kufizuara pas programeve, numrat 

janë ende shumë të ulët në krahasim me grupet e tjera. Para programeve numri totali i punonjës me aftësi të 

kufizuara ka qenë 71 për të gjithë përfituesit dhe është rritur në 80 pas programeve. Së fundi ka pasur një rritje 

prej 8,4% të punonjësve nën moshën 29 vjec për të gjithë përfituesit pas programeve. 

 

Tabela 22: Numri i punonjësve para dhe pas PNP-ve sipas kategorive  

Kategoria Para PNP Pas PNP 

Rritja e regjistruar 

mbi numrin e 

punojësve pas PNP 

Rritja e 

regjistruar në % 

Punonjëse femra  17,980 19,997 2,017 11% 

Punonjës nën 29 vjec 6,283 7,442 1,159 8.4% 

Punonjës me aftësi të 

kufizuara 71 80 9 8.8% 

Punonjës nga komunitetet 

Rome/Egjyptian 596 750 154 12.5% 

 

 
Figura 13. Numri I punonjësve sipas kategorive para dhe pas EPPs 

 

Rezultatet tregojnë se punonjëset femra kanë përqindjen më të madhe të punësimit pas përfundimit të 

PNP-ve prej 92% e ndjekur nga punonjës romë/egjiptianë me 87,5%, të rinjtë me 74,2% dhe punonjësit me 

aftësi të kufizuar me 45%. Siç shihet në rezultatet e mëparshme, punonjës me aftësi të kufizuara kanë 

përqindjen më të ulët. Kjo dëshmon për vështirësitë e mëtejshme me të cilat përballen punonjësit me aftësi të 

kufizuara (Tabela 23). 
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Tabela 23: Numri i punonjësve përfitues sipas statusit të punësimit  

Kategoria 

Rritja e 

regjistruar mbi 

numrin e 

punonjësve pas 

PNP 

Numri I 

përfituesve të 

PNP sipas 

kategorisë 

% e përfituesve 

që nuk janë 

punësuar më 1 

Tetor 2014 

% of përfituesve që 

janë punësuar më  

1 Tetor 2014 

Punonjëset femra  2017 2194 8 % 92% 

Punonjës nën 29 vjec 1159 1562 25.8 % 74.2 % 

Punonjës me aftësi të 

kufizuara 9 20 55 % 45% 

Punonjës nga komunitetet 

Rome/Egjyptian  154 176 12.5% 87.5% 

 

 
 

Të dhënat e përfituesve punëkërkues për PNP-të tregojnë se programet e nxitjes së punësimit për 

punëkërkuesit në vështirësi (VKM 48) dhe trajnimit në vendin e punës (VKM 47) kanë deri tani përqindjen më 

të lartë të përfituesve. Punëkërkuesit në vështirësi përbëjnë 54,3% të përfituesve, të ndjekur nga përfituesit e 

trajnimeve në vendin e punës që përbëjnë 30,3% të përfituesve (Tabela 24). Programi i nxitjes së punësimit 

nëpërmjet praktikave për studentët e sapo diplomuar në Shqipëri ose jashtë saj (VKM 873) vjen i treti, 

megjithatë ka një diferencë të madhe me dy programet të tjera. Përqindja e përfituesve për këtë program arrin 

8,6%. Programi i nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuara ka një përqindje mjaft të vogël të 

përfituesve me 0,3%. Edhe pse ky program u zbatua vetëm në 2014, përqindja e përfituesve është shumë e 

kufizuar, edhe pse ky është një nga grupet më vulnerabël. 

 

Tabela 24: Përfituesit punëkërkues të PNP-ve sipas kategorisë 

Përfituesit/ 

VKM dhe kategoria 
Femra Të rinj 

Aftesi të 

kufizuara 

Romë/ 

Egjyptianë 

Totali 

Nr. i 

përfituesve 

punëkërkues 

% e 

përfituesve 

Totali numër/kategori 2418 1880 24 177 3663  

 

% / kategori 66% 51.5% 0.7% 5%   

VKM 48 

Punëkërkues në 

vështirësi 

1258 801 5 84 1991 54.3 % 

VKM 47 

Trajnimi në punë 

772 609 3 86 1111 30.3 % 

VKM 27 punëkërkuese 

femra 

112 29  6 112 3 % 

VKM 199 punëkërkues 

të rinj 

45 119   119 3.2 % 

VKM 873 të 

sapodiplomuarit 

224 318 4 1 318 8.6  % 

VKM 248 persona me 

aftësi të kufizuara  

7 4   12 0.3% 
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 Megjithëse të dhënat e mësipërme tregojnë se femrat dhe të rinjtë duken të jenë dy kategoritë që kanë përfituar 

kryesisht nga PNP-të, një krahasim i mëtejshëm i numrit të individëve që përfitojnë nga PNP-të në çdo kategori me 

numrin e të papunëve të regjistruar sipas kategorisë, tregon përqindje të ulëta ndërmjet grupeve  (Tabela 25). Këto 

krahasime tregojnë se të rinjtë kanë përqindjen më të madh të përfituesve në krahasim me numrin e të papunëve të 

regjistruar prej 4,9% ndjekur nga femrat me 3,4%. Romët / egjiptianët kanë 1,8% dhe personat me aftësi të kufizuara kanë 

përqindjen më të ulët prej 1.3%. Kjo tregon se në krahasim me numrin e të papunëve të regjistruar, përqindja e përfituesve 

është mjaft e kufizuar, si dhe nxjerr në pah se personat me aftësi të kufizuara dhe grupet e pakicave të tilla si komunitet 

romë/egjyptianë  janë grupet më të rrezikuar. 

 

Tabela 25: Kategoritë përfituese të PNP-ve gjatë 2014  

 
Përfituesit e PNP-ve në 

2014 

Të papunë të regjistruar 

pranë SHKP-së në 2014 

% e përfituesve sipas 

kategorive 

Totali  3,663 139,651 2.6 % 

Femra 2,418 70,902 3.4% 

Të rinj 1,880 37,692 4.9% 

Me aftësi të kufizuara 24 1,743 1.3% 

Romë/ Egjyptianë 177 9,652 1.8% 

 

Afërsisht 23% e kompanive/institucioneve të intervistuar tregojnë se ata kanë përfituar nga PNP-të para vitit 

2014. Është e dukshme së në periudhën para 2014, VKM 48 për   punëkërkues në vështirësi, ka përqindjen më e 

lartë të subjekteve përfituese, i ndjekur nga VKM 47 për trajnimin në punë dhe VKM 873 për praktikat e 

studentëve të diplomuar kohët e fundit në Shqipëri dhe jashtë saj (Tabela 26). Sikurse tregohet më sipër, e njëjta 

renditje është ruajtur edhe në vitin 2014. Edhe në 2014, lidhur me përfituesit, përqindjet më të larta janë për 

femrat dhe të rinjtë të cilët kanë marrë pjesë kryesisht në PNP-të  për punëkërkuesit në vështirësi (VKM 48) dhe 

trajnimin në punë (VKM 47) (Figura 14). 

 

Tabela 26: Përqindja e përfituesve sipas PNP-ve në vitin 2014 dhe para vitit 2014  
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VKM/ 2014/Përfituesit para 2014 Përfituesit 2014 Përfituesit para 2014 

Programi për nxitjen e puësimit për punëkërkuesit 

e papunë në vështirësi (Nr. 48) 

47.3% 10.5 % 

Programi për nxitjen e puësimit për punëkërkuesit 

e papunë të diplomuar nëpërmjet praktikave në 

institucionet shtetërore kompanitë private (nr. 

873) 

24.4 % 4.6 % 

Programi për nxitjen e puësimit nëpërmjet 

trajnimit në punë (Nr. 47) 

18 % 5.9 % 

Programi për nxitjen e puësimit për punëkërkuesit 

e papunë të rinj që hyjnë për herë të parë në 

tregun e punës( Nr. 199) 

7.1% 1.5 % 

Programi për nxitjen e puësimit për 

punëkërkueset e papuna femra nga grupet e 

vecanta ( Nr.27) 

3.7% 0.6 % 

Programi për nxitjen e puësimit për personat me 

aftësi të kufizuara (No.248) 

2.2 % 0,3% 

 

 
Figura 14. Përfituesit e PNP-ve para vitit 2014 

 

 

5.2. Arsyet kryesore për të aplikuar për një PNP dhe burimet e informacionit 

 

Rezultatet tregojnë se arsyet kryesore për kompanitë për të aplikuar për një PNP janë, nevoja për fuqi 

punëtore, përmirësimi i performances së kompanisë, dhe për të patur punonjës më të kualifikuar (Figura 15). 

Kjo tregon se kompanitë kryesisht janë të fokusuar që të kenë një fuqi punëtore të kualifikuar, të cilën e shohin 

si një mënyrë për të përmirësuar performancën e biznesit të tyre. Kjo do të thotë se ato nuk e shohin PNP vetëm 
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si një mjet për burime financiare shtesë në një kohë të shkurtër. Në fakt, përfitimi i burimeve financiare shtesë  

përmes PNP-së  është konsideruar si arsye kryesore aplikimi nga një numër shumë i vogël i përfituesve (4%). 

Tre arsyet më pak të rëndësishme për të aplikuar për një PNP nga kompanitë janë: integrimi i personave me 

aftësi të kufizuara, pasja e një fuqie punëtore më të balancuar gjinore dhe forcimi i kriterit të gjithpërfshirjes së 

kompanisë. Integrimi i personave me aftësi të kufizuara është arsyeja më  pak e rëndësishme për të gjithë 

përfituesit. Këto rezultate tregojnë se kompanitë nuk janë të interesuara në punësimin e punëkërkuesve nga 

grupeve vulnerabël dhe nuk e konsiderojnë këtë çështje si të rëndësishme për bizneset e tyre. Përkundrazi, ata 

janë kryesisht të interesuar kryesisht në gjetjen e fuqisë punëtore të kualifikuar në mënyrë që të përmirësojnë 

performancën e biznesit të tyre. Kjo mbështet gjetjet e mëparshme lidhur me mungesën e shënjestrimit të 

grupeve vulnerabël, dhe përforcon idenë se këto grupe duhen shënjestruar në mënyrë specifike dhe duhet të 

ofrohen stimulime të veçanta për punëdhënësit për të punësuar nga grupet e rrezikuara, përndryshe këto grupe 

do të mbesin jashtë PNP-ve. Ato nuk mund të konkurrojnë me pjesën tjetër të papunëve të regjistruar, nëse nuk 

formulohen dhe zbatohen masa të veçanta për ta. Kjo gjithashtu përputhet me rezultatet nga grupet e fokusuara 

për kategori të caktuara të femrave (mbi 45 vjeç) dhe personave me aftësi të kufizuara, të cilët ngrenë si 

shqetësim pamundësinë e tyre për t'u integruar në tregun e punës, sepse bizneset nuk u ofrojnë vende pune për 

shkak të moshës, gjinisë, dhe aftësive fizike. 

 

 
Figura 15.Arsyet kryesore për të aplikuar për një PNP në vitin 2014  

 

Insitucionet/kompanitë të mëdha ose të mesme me aktivitetin ekonomik në administratën publike, 

prodhim veshje, ndërtim, dhe prodhim këpucë kanë zgjedhur kryesisht rritjen e numrit të punonjësve si arsyen 

kryesore për të aplikuar për PNP. 70% e kompanive që kanë zgjedhur këtë përgjigje janë subjekte private. Është 

me interes për tu shprehur se  30% e tyre janë institucione publike që përfitojnë kryesisht nga VKM 873 për 
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praktikat e studentëve të diplomuar kohët e fundit. Kjo sugjeron se ky program është perceptuar nga 

institucionet publike, si një mënyrë për rritjen e numrit të punonjësve, se sa  të ofrojnë aftësi për të 

sapodiplomuarit në mënyrë që të përmirësojnë aftësitë e fuqisë punëtore. 

Gjitashtu vërehet se kompanitë / institucionet të cilët kanë përzgjedhur si arsye kryesore për të aplikuar 

për PNP-të, për të pasur  punonjës më të aftë, janë kryesisht kompanitë e mesme dhe të të mëdha me aktivitet 

ekonomik  në fushën e administratës publike, ndërtimit, shitjes me shumicë dhe tregtisë me pakicë. Ndërkohë, 

institucionet/kompanitë e mesme dhe të vogla që veprojnë në fushën e administratës publike, prodhim veshje 

dhe konfeksione dhe të ndërtimit, e shohin atë si arsye më pak të rëndësishme. Kompanitë/institucionet që e 

përzgjedhin këtë si arsye kryesore janë të tipeve të ndryshme; 48,2% e tyre janë institucione publike të cilët, siç 

u theksua më sipër, kanë përfituar kryesisht nga VKM 873 për praktikat e studentëve të diplomuar kohët e 

fundit nga universitetet shqiptare apo jashtë vendit. 

Kompanitë/institucionet që kanë përzgjedhur si arsyen më të rëndësishme për të aplikuar për PNP-të 

mbështetjen e planit të tyre të biznesit për rritjen e madhësisë së kompanisë, janë kryesisht kompani të mesme 

dhe të vogla, që operojnë kryesisht në fushën e ndërtimit, industri të tjera përpunuese dhe të prodhimit të 

këpucëve. Arsyet kryesore që kanë nxitur kompanitë/ institucionet për të aplikuar për PNP-të, ndryshojnë sipas 

programit (Tabela 27). Mbështetja financiare dhe fleksibiliteti i programit janë dy karakteristikat kryesore për të 

cilat kompanitë/ institucionet kanë aplikuar për VKM 48 për punëkërkuesit në vështirësi. I njëjti rezultat vjen 

nga grupet e fokusuara me përfaqësuesit e zyrave të punësimit, të cilët gjithashtu besojnë se këto dy 

karakteristika të këtij programi, e bëjnë atë të preferueshëm nga kompanitë. 

Mbështetja financiare e parashikuar është për një vit, në vlerën e rimbursimit prej 100% të kontributeve 

të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, me kushtin që kohëzgjatja e kontratës së punës nuk 

është më e shkurtër se 1 vit, dhe rimbursimit deri në katër paga në nivelin e 100% e pagës minimale për muajin 

e pestë, të gjashtë, të njëmbëdhjetë dhe të dymbëdhjetë. Fleksibiliteti i këtij programi lidhet me gamën e gjerë të 

punëkërkuesve të papunë që mund të përfshihen në këtë program, duke iu përshtatur në këtë mënyrë, nevojave 

të biznesit për profile të caktuara dhe fuqi punëtore. 

Karakteristika kryesore, për të cilat kompanitë aplikojnë për VKM 873 për praktikat e studentëve të 

diplomuar së fundi VKM 47 për trajnimin në në vendin e punës, është mundësia e trajnimit e cila korrespondon 

me qëllimin e këtyre programeve. Karakteristika kryesore që ka nxitur kompanitë që të aplikojnë për VKM 48 

për punëkërkues në vështirësi, VKM 199 për të rinj të papunë, VKM 27 për femra të papuna, dhe VKM 248 për 

personat me aftësi të kufizuara, është mbështetja financiare, e cila tregon se këto kompani e shohin përfshirjen e 

tyre në program si një mundësi për të financuar punësimin në kompanitë e tyre dhe jo domosdoshmërisht si një 

mundësi për të zhvilluar aftësitë dhe për të hapur vende të reja pune, për të forcuar kapacitetet e tyre dhe/ose për 

të fuqizuar përfituesit punëkërkues  në një sektor të caktuar dhe/ose për të zhvilluar profilet e nevojshme për 
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kompaninë. Rezultatet gjithashtu tregojnë, se pavarësisht nga qëllimi i programit dhe mbështetjes specifike të 

ofruar për grupet vulnerabël ose për të rinjtë, biznesi i sheh këto programe kryesisht si një burim financiar. Ky 

rezultat shkon në të njëjtin drejtim dhe mbështet interpretimin e të dhënave në lidhje me arsyet kryesore për të 

aplikuar për një PNP në vitin 2014, që sugjeron se ajo çfarë kompanitë shohin në PNP-të është një mënyrë e 

mirë për të rritur fuqinë punëtore dhe për të mbështetur planin e tyre të biznesit nëpërmjet mbështetjes 

financiare të shtetit. 

Tabela 27: Karakteristikat kryesore të përzgjedhjes sipas VKM/PNP-ve  

VKM/Karakteristikat  
Mundësi 

trajnimi 

Mbështetje 

financiare 
Fleksibilitet Qëllim specifik 

VKM 48  

Punëkërkues në vështirësi  

11.8% 38.1% 18% 0.9% 

të rritet cilësia e 

punonjësve, 

të rritet fuqia punëtore 

VKM 873  

Studentët e diplomuar 

 

18.3% 4% 3.4% 2.9% 

U ofron mundësinë të 

rinjëve të marrin 

eksperiencë punë dhe të 

vleresojnë kompetencën 

e tyre për punësim në të 

ardhmen në kompani/ 

institucion. 

 

VKM 47  

Trajnimi në punë 

 

10.5% 7.7% 5.6% 0.6% 

Krijon mundësi 

financiare për kompanitë 

për të trajnuar stafin e 

tyre  

 

VKM 199  

Të rinj të papunë 

 

1.24% 4.3% 1.9% 1.2 % 

Krijon mundësi punësimi 

për të rinjtë 

 

VKM 27  

Femra të papuna 

 

1.24% 3.4% 1.24% 0.3% 

Krijon mundësi për 

grupet në nevojë  

VKM 248  

Persona me aftësi të kufizuar 

 

 1.24%  1.2 % 

Ofron mbështetje për 

personat që dëshirojnë të 

punësojnë një person me 

aftësi të kufizuara. 
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Burimi kryesor i informacionit për PNP-të është Zyrat Rajonale të Punësimit me një përqindje shumë të 

lartë në krahasim me të gjitha burimet e tjera (Figura 16). Nëse e krahasojmë këtë rezultat me të dhënat e 

mbledhura nga grupet e fokusuara me punëkërkues, pothuajse të gjithë shpreheshin se e kishin marrë 

informacion nga Zyrat Rajonale të Punësimit. Ndërsa shifra të tilla demonstrojnë një punë shumë të mirë të 

SHKP për të informuar bizneset për PNP-të, duke bërë të mundur në këtë mënyrë, krijimin e vendeve të reja të 

punës; në të njëjtën kohë është dekurajuese shifra në lidhje me burime të tjera të informacionit të cilët duhet të 

jenë po aq të efektshme. Është gjithashtu e rëndësishme të vemë në dukje përdorimin  shumë të ulët të TV dhe 

të internetit si burimi të informacionit. Ky informacion pasqyron se duhen bërë përpjekje të mëtejshme për të 

përfshirë teknologjinë e informacionit në të gjithë procedurën e aplikimit për PNP-të (nga A në Z). Kjo do të 

thjeshtojë procedurat e aplikimit dhe do të zvogëlojë ngarkesën e punës për zyrat e punësimit. 

 

 
Figura 16. Burimi i informacionit mbi EPPs 

 

Ne përgjithesi niveli i kënaësisë nga kompanitë/institucionet për marrjen e informacionit nga SHKP 

është relativisht e lartë. Shumica e kompanive/institucioneve kanë vlerësuar në nivelin 5 ose 4 marrjen e 

informacionit nga SHKP. Më tepër se gjysma e kompanive/ institucioneve (59%) kanë vlerësuar ne nivelin 

maksimal marrjen e informacionit nga SHKP mbi PNP –të. Një pjesë tjetër, rreth 23% kanë vlerësuar në nivelin 

4 ndërsa nivelet e tjera të vlerësimit kanë përqindje shumë më të vogla. Rezultati i vlerësimit të marrjes së 

informacionit nga SHKP tregojnë që kompanitë/institucionet të cilat kanë vlerësuar në nivelin 5 marrjen e 

informacionit nga workshop-et e organizuara nga SHKP e kanë bazuar vlerësimin e tyre në përqasjen 

profesionale dhe prezantimin e PNP-ve e cila është bërë në detaje (Tabela 28).  Kompanite/institucionet të cilat 

kanë vlerësuar në nivelin 4 marrjen e informacionit nga workshop-et e organizuara nga SHKP e kanë bazuar 

vlerësimin e tyre në nivelin e mirë të informimit mbi PNP-të, saktësinë e informacionit, hapësirës që u ofrua 
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pyetje përgjigjeve të cilat ndihmuan në kuptimin më të mirë të rasteve.  Kompanitë/institucionet të cilat kanë 

vlerësuar në nivelin 3 marrjen e informacionit nga workshop-et e organizuara nga SHKP e kanë bazuar 

vlerësimin e tyre në  nevojën për të marrë më tepër informacion përtej asaj që ofrohet në workshop për faktin që 

u duhet shkuar cështjeve më thellë dhe për të marrë më tepër shpjegime. Dhe së fundmi, kompanite/institucionet 

të cilat kanë vlerësuar në nivelin 2 marrjen e informacionit nga workshop-et e organizuara nga SHKP, e kanë 

bazuar vlerësimin e tyre në nevojën për të qënë më specific. Disa nga kompanitë nuk kanë vlerësuar, pasi nuk 

morën pjesë në këto workshop-e. 

Duke u fokusuar më gjërësisht tëk përfituesit që e kanë vlerësuar informacionin e marrë nga seminaret e 

organizuara nga SHKP me 2 dhe 3, dhe në kompanitë / institucionet që nuk e kanë vlerësuar rezulton se këto 

kompani janë të përqendruara në: Dibër, Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Krujë, Lezhë, Malësi e Madhe, Mat, 

Mirdita, Pogradec, Saranda, Shkodra, Tepelena, Tirana and Vlora. Përqendrimi më i lartë i këtyre vlerësimeve 

është i dukshëm në: Shkodër (17%), Gjirokastër (15,2%) dhe Tiranë (13,5%). Këto përfitues janë kompani të 

madhësive dhe të veprimtarive ekonomike të ndryshme. Në linjën e këtyre të dhënave, një nga rekomandimet 

për SHKP-në do të ishte që seminaret e ardhshme në lidhje me PNP-të të përqendrohen kryesisht në rajonet e 

përmendura më lart. 

Tabela 28: Vlerësimi i informacionit të marrë nga seminaret e organizuar nga SHKP  
Vlerësimi i informacionit të marrë nga seminaret e organizuar nga SHKP  

Vlerësuar me Numri i kompanive/institucioneve Përqindja 

5 190 59% 

4 74 23% 

3 21 6,5 % 

2 4 1,2 % 

1 4 1,2 % 

Pa vlerësuar: 30 9,3% 

Shënim: një vlerësim nga 1 vlerësimi më i ulët deri në 5 vlerësimi më i lartë. 

Përmbledhja e rekomandimeve mbi seminaret e ofruara nga SHKP jepet në tabelën e mëposhtme (Tabela 29). 

 

Tabela 29: Rekomandimet mbi seminaret e ofruara për PNP-të  
Rekomandimet Pse? 

Seminaret duhet të organizohen në mënyrë periodike  Të lejoje stafe të ndryshmë të kompanisë (Drejtuesi i BNJ, 

përgjegjësi financiar) të marrin pjesë më to. 

 I jepmundësi tjetër kompanive që nuk kanë patur mundësinë të 

ndjekin të mëparshmin. 

Seminaret duhet të organizohen në periudha të ndryshme  Të lejojë stafe të ndryshëm të kompanisë që do të përgatisin 

programin të kuptojnë më mirë detajet teknike.  

 Të lejojë bizneset të reflektojnë dhe të identifikojnë vështirësitë në 

implentim.  

Seminaret duhet të organizohen gjithashtu edhe gjatë fazës 

së implementimit. 

 Mund të jetë një mundësi e mirë për të shkëmbyer eksperiencë. 

Seminaret mund të regjistrohen dhe të publikohen në 

YouTube ose në faqen zyrtare të SHKP-së 

 Lehtëson marrjen e informacionit 

 Krijon mundësi për ata per t’I ri-dëgjuar. 
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Vlerësimi i përfituesve në lidhje me dobinë e ndihmës së ofruar nga stafi i Zyrës Rajonale të Punësimit 

lidhur  me procedurën e aplikimit tregon se 83,6% e përfituesve e kanë vlerësuar me 5 (shkëlqyer) cilësinë e 

mbështetjes së dhënë nga stafi i  ZRP-it në lidhje me procedurat e aplikimit (Figura 17). Një analizë më e 

hollësishme e këtyre të dhënave, duke u fokusuar në ato përfitues që kanë vlerësuar dobinë e ndihmës së ofruar 

nga stafi i Zyrës Rajonale të Punësimit si 1, 2 dhe 3 rezulton se këto kompani janë të përqendruara në: Dibër, 

Kavajë, Mati, Mirdita, Saranda, Tirana. Përqëndrimi më i lartë i këtyre kompanive / institucioneve është në: 

Dibër (38,4%), Sarandë (23%) dhe Tiranë (15,3%). Këto përfitues janë kryesisht kompani të madhësive të vogla 

- të mesme në aktivitete të ndryshme ekonomike. Rrjedhimisht, më tepër mbështetje duhet t’u ofrohet rajoneve 

të përmendura më lart lidhur me procedurat e aplikimit për PNP-të. 

 

 
Figura 17. Vlerësimi mbi dobinë e asistencës së ofruar nga stafi i ZRP 
Shënim: një vlerësim nga 1 vlerësimi më i ulët deri në 5 vlerësimi më i lartë. 

 

Vlerësimi mbi dobinë e informacionit të marrë për procedurat e aplikimit për PNP-të tregon se shumica 

e kompanive / institucioneve kanë vlerësuar atë me  5 (shkëlqyeshëm). Kompanitë që kanë zgjedhur një 

vlerësim të tillë e bazojnë atë në procedurat e procesit të aplikimit duke raportuar se  informacioni i marrë ishte 

shumë i mirë, i saktë, mbështetës, dhe se zyrat e punësimit ishin shumë të disponueshme për të ofruar ndihmë 

(Figura 18). Kompanitë që kanë vlerësuar me një zgjedhje - 4 kanë raportuar se informacioni i marrë ishte i 

mirë, i saktë, dhe procedurat e aplikimit ishin mjaft të thjeshta. Disa nga kompanitë që e kanë vlerësuar me një 

zgjedhje - 3 kanë raportuar se informacioni i marrë ishte mjaft i mirë, por procesi i aplikimit kërkon shumë 

dokumente dhe ata e vlerësojnë këtë si humbje kohe. 
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Të dhënat tregojnë se 67% e përfituesve e vlerësojnë informacionin e marrë nga stafi i Zyrës Rajonale të 

Punësimit mbi procedurën e aplikimit për PNP-të me një rezultat 5. Duke u fokusuar  në ato përfitues që kanë 

vlerësuar me rezultatet - 1, 2 dhe 3 dhe duke u fokusuar  më tej në vendndodhjen e tyre gjeografike, rezulton se 

këto kompani janë të përqendruara në: Dibër, Kavajë, Gjirokastër, Korçë, Lezhë, Meath, Sarandë, Tiranë dhe 

Vlorë. Përqendrimi më i lartë i kompanive / institucioneve që kanë zgjedhur rezultatet e tilla vërehet në Tiranë 

(31,8%), Dibra, (18%) dhe Lezhe (13,6%). Këta përfituesit janë kryesisht kompani të vogla dhe të mesme nga 

fusha të ndryshme të aktivitetit ekonomik. Sygjerohet që rajoneve të mësipërme tu jepet vëmendje e mëtejshem 

lidhur me nivelin e informacionit të ofruar  për bizneset gjatë procedurës së aplikimit për PNP-të. 

 
Figura 18. Vlerësimi mbi dobinë e informacionit të marrë mbi procedurat për aplikim për PNP-të.  

  

Tabela e mëposhtme përmbledh disa nga rekomandimet mbi procedurat për aplikim për PNP-të të dhëna 

nga kompanitë/instituticionet korresponduese (Tabela 30).   

 

Tabela 30: Rekomandimet mbi procedurat per aplikim për PNP-të  
Rekomandimet Procedurat për aplikim për PNP-të 

 

Rekomandimet 1 

Procesi i aplikimit duhet të shtrihet gjatë gjithë 

vitit. 

 

Rekomandimet 2 

Procesi i aplikimit nuk duhet kufizuar në 

periudha të shkurtra kohore (afatet). 

 

 

Rekomandimet 3 

Gjatë procesit të aplikimit duhet të organizohen 

më shumë seminare dhe takime për të 

shkëmbyer praktikat dhe opinionet ndërmjet 

aplikantëve për të qartësuar procedurat e 

aplikimit. 
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5.3. Procedurat e aplikimit dhe të zbatimit: perceptimi i ofrimit të një shërbimi të mirë 

 

Vlerësimi i procesit të zbatimit të PNP-ve tregon se 83,6% e përfituesve të intervistuar kanë zgjedhur një 

rezultat 5 (shkëlqyeshëm) për të vlerësuar mbështetjen e ofruar nga SHKP gjatë procesit të zbatimit të PP-ve 

(Figura 19). Numri i kompanive të cilat kanë zgjedhur vlerësimin 4 (mirë) është gjithashtu më i lartë se i atyre 

që e kanë zgjedhur vlerësime më të ulëta. Prandaj, shumica e kompanive kanë shprehur një vlerësim të 

përgjithshëm shumë të mirë për proceset: duke filluar nga përgatitja e kontratës me SHKP deri tek 

procedurat e raportimit në SHKP. 

  

 

 
Figura 19. Vlerësimi për mbështetjen  e ofruar nga SHKPP-ja gjatë implementimit 

 

Gjithashtu, 74% e përfituesve të intervistuar kanë zgjedhur një rezultat 5 (shkëlqyeshëm) për kushtet 

operacionale të PNP-ve në kompani (Figura 20). Në përgjithësi, më shumë se 96% e përfituesve të intervistuar 

kanë zgjedhr vlerësime të larta 5 dhe 4 për kushtet operacionale të PNP-ve në kompani. Kjo përsëri tregon një 

kënaqësi relativisht të lartë nga ana e përfituesve lidhur me procedurat e zbatimit. Për më tepër, vihet re se 

përfituesit që kanë vlerësuar me rezultatet 1, 2 dhe 3, sipas fazave të ndryshme të zbatimit të PNP-ve ndodhen 

pothuajse në të njëjtën zonë gjeografike dhe kanë aktivitete ekonomike të ngjashme. Kompanitë të cilat 

vlerësojnë procesin e zbatimit me pikët nga 1 në 3 ndodhen kryesisht në Dibër, Tiranë, Lezhë, Gjirokastër, 

Sarandë, Vlorë dhe Shkodër. Këto rajone ngrejnë shqetësime lidhur me përmirësimin e shërbimit që lidhet me 

përgatitjen e kontratës, procedurat për raportimin në SHKP, dhe mbështetjen e ofruar gjatë zbatimit të PNP-ve. 

Gjithashtu ngrejnë shqetësimin edhe lidhur me mundësitë e punësimit për përfituesit punëkërkues, si dhe për 

kushtet operacionale të PNP-ve në kompani. 
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Figura 20. Vlerësimi për kushtet operacionale të PNP-ve në kompani 

 

Lidhur me përgatitjen e Planeve të Zbatimit të PNP-ve, rezulton se 82% e subjekteve kanë përgatitur 

planet e implementimit të PNP-ve, ndërsa pjesa tjetër e subjekteve kanë raportuar se nuk kanë përgatitur ndonjë 

plan zbatimi. Një analizë më e thelluar e përfituesve të cilat nuk kanë përgatitur planet zbatuese për PNP-të, 

tregon se 50% e subjekteve janë institucione publike që përfitojnë kryesisht nga VKM 873 për praktikat e 

studentëve të diplomuar kohët e fundit në Shqipëri ose jashtë saj. Aktivitetet ekonomike që dominojnë pjesën 

tjetër të subjekteve private janë hotelet, prodhim veshje, prodhim këpucë dhe të tregtisë me shumicë dhe pakicë. 

Këto përfitues janë të madhësive të ndryshme dhe ndodhen në zona të ndryshme gjeografike. 

Në lidhje me mënyrën e përgatitjes së Planeve të zbatimit, shumica e subjekteve përfituese kanë 

raportuar se i  kanë përgatitur ato plane në bashkëpunim me Zyrën e Punësimit (71%). Vlen të theksohet se 

pavarësisht nga fakti se përgatitja e planeve të zbatimit nuk është e detyrueshme sipas VKM-ve të  PNP-ve, 

shumica e subjekteve përfituese kanë përgatitur ato në bashkëpunim me Zyrën e Punësimit. Përgatitja e planeve 

të zbatimit nga shumica e subjekteve është tregues i rolit që mund të luajnë këto plane për mirëfunksionimin 

dhe zbatimin e programeve. Përfituesit që nuk kanë përgatitur plane zbatuese janë subjekte në aktivitete të 

ndryshme ekonomike të tilla si administrata publike, prodhim këpucë, ndërtim, prodhim mobiljeve, etj. Këta 

përfitues janë subjekte të madhësive të ndryshme dhe ndodhen në rajone të ndryshme gjeografike, si Vlorë, 

Gjirokastër, Mat, Laç, Tiranë , dhe Lezha.  

Lidhur me personin përgjegjës në kompani për përgatitjen e planeve të zbatimit, shumica e subjekteve të 

intervistuara deklarojnë se është pronari i kompanisë personi përgjegjës, i cili përgatit planet zbatuese (Tabela 

31). Persona të tjerë përgjegjës të listuar janë, Departamenti i Burimeve Njerëzore apo persona të tjerë 

përgjegjës të ngarkuar për përgatitjen e planeve të zbatimit. Në më shumë se 50% të subjekteve të intervistuara, 

është pronar i kompanisë, ai që përgatit planin e zbatimit. 
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Tabela 31: Personat përgjegjës për përgatitjen e planeve të zbatimit 

Kush i përgatit planet e zbatimit? 
Nmri i kompanive/ 

institucioneve 
Përqindja 

Pronari i kompanisë 177 54,8% 

Tjetër  57 17,6% 

Departamenti i Burimeve njerëzore 56 17,3% 

Pronari i kompanisë + tjetër 25 7,7% 

Pronari i kompanisë + Departamenti i Burimeve 

njerëzore 

3 0,9% 

Departamenti i Burimeve njerëzore + tjetër 1 0,3% 

 

Si përfundim, pjesa më e madhe e kompanive e vlerësojnë procesin e zbatimit PNP, si "shumë të mirë". 

Shumica e kompanive kanë shprehur një vlerësim të përgjithshëm të mirë për proceset, duke filluar nga 

përgatitja e kontratës me SHKP deri tek procedurat e raportimit në SHKP. Është e rëndësishme të theksohet se 

rreth 20% e të intervistuarve që vlerësojnë me rezultatet e 1, 2 dhe 3 janë zakonisht të njëjtat 

kompanitë/institucione dhe ndodhen në Dibër, Tiranë, Lezhë, Gjirokastër, Sarandë, Vlorë dhe Shkodër. Nga kjo 

perspektivë, një nga rekomandimet për SHKP-në dhe Zyrën Rajonale të Punësimit të rajoneve të përmendura 

më lart në lidhje me fazën e zbatimit të PNP-ve lidhet me përmirësimin e shërbimit të ofruar për përgatitjen e 

kontratës, procedurat për raportimin në SHKP dhe mbështetjen e ofruar gjatë implementimit të PNP-ve. 

Ndërkohë, në këto rajone vërehen probleme që kanë të bëjnë me mundësitë e punësimit për përfituesit 

punëkërkues dhe kushtet operacionale të PNP-ve në kompani. Përveç kësaj, vihet re gjithashtu se subjektet që 

nuk bashkëpunojnë me zyrën e punës për përgatitjen e planeve të zbatimit janë të njëjtat me ato që vlerësojnë 

negativisht procesin e zbatimit të PNP-ve. 

 

5.4 Përkojnë nevojat e kompanive me aftësitë dhe eksperiencën e punë së punëkërkuesve? 

 

Metoda e përzgjedhjes së punëkërkuesve për të marrë pjesë në PNP, tregon se shumica e subjekteve 

përfituese, përafërsisht 70% i kanë zgjedhur punëkërkuesit në bashkëpunim me personelin e zyrës së punësimit 

të (Figura 21). Kjo tregon se biznesi është ndihmuar nga stafi i zyrës së punësimit për përzgjedhjen e 

punëkërkuesve përfitues. Procedurat e përzgjedhjes të përcaktuara në VKM-të parashikojnë ofrimin nga ana e 

Zyrës së Punësimit e një liste të kandidatëve që plotësojnë kriteret për punët e propozuara nga punëdhënësi. Nga 

kjo perspektivë, shifra 21,4%  e përfituesve që raportojnë se punonjës janë zgjedhur nga stafi i zyrës së 

punësimit është interesante. 

Lidhur me nivelin e punëkërkuesve të zgjedhur si përfitues të PNP-ve, rreth 40. 2% e kompanive 

raportuan se niveli i punëkërkuesve përfitues plotëson nevojat e kompanisë (Figura 22). Pra, kjo do të thotë se 

kompanitë janë të kënaqur me nivelin e punëkërkuesve të zgjedhur si përfitues. Një tjetër përqindje e 

konsiderueshme e kompanive, përafërsisht 29% dhe 27% vlerësojnë me një rezultat prej 3 ose 4 nivelin në të 
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cilin janë plotësuar nevojat e tyre. Nga një perspektivë e përgjithshme e këtyre vlerësimeve mund të thuhet se 

kompanitë janë relativisht të kënaqura me nivelin e punëkërkuesve të punësuar në kontekstin e programeve. 

Përveç kësaj, përzgjedhja e punëkërkuesve përfitues është bërë nga kompania në bashkëpunim me zyrën e 

punësimit, e cila mundëson një përzgjedhje konsensuale dhe në përputhje me kërkesat e vetë kompanisë. 

 
Figura 21. Metoda e zgjedhjes së punëkërkuesve për të marrë pjesë në PNP 

 
Figura 22. Përputhja e nivelit të punëkeruesve përfitues me nevojat e subjektit  

 

Lidhur me faktin nëse kompanitë kanë gjetur profesionet që ata kërkojnë në listën e ofruar nga Zyra e 

Punës, rezulton se një përqindje e lartë nga kompanitë (82,4%) deklarojnë se ata nuk i kanë gjetur profesionet e 

kërkuara (Figura 23). Kompanitë mund të kishin nevojë për profesione që ishin të ndryshme nga ato të 

punëkërkuesve të regjistruar. Kjo tregon se profesionet e punëkërkuesve të regjistruar nuk përputheshin me 

kërkesat e kompanive. Prandaj, kjo mund të shpjegojë gjithashtu edhe faktin se punëkërkuesit janë të regjistruar 

në zyrën e punësimit, sepse ata nuk kanë profesione që kërkohen nga kompanitë. Në disa raste, kompanitë 

ndihen nën presion për të punësuar nëpërmjet PNP-ve  punëkërkues që nuk kanë profesionin që ata kërkojnë. 
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Edhe pse kompanitë nuk kanë gjetur punëkërkues që kanë profesionet e kërkuara prej tyre, 

punëkërkuesit e zgjedhur i kanë plotësuar nevojat e kompanive. Vërehet se 69,3% e të intervistuarve (duke 

përjashtuar përfituesit nga VKM 47 dhe VKM 873, pasi ata nuk kërkojnë për profesione të veçanta) nuk i kanë 

gjetur  profesionet e kërkuara në listën e ofruar nga Zyra e Punësimit, por megjithtë rreth 69,2 % e tyre shprehen 

se niveli i punëkërkuesve përfitues ka përmbushur nevojat e kompanisë. Kjo do të thotë se këto shifra duhet të 

lexohet në dy faza të ndryshme të zgjedhjes së punëkërkuesve, specifikisht, në fazën e përzgjedhjes, ku 

kërkohet një profil dhe në fazën e zbatimit të PNP-ve kur vlerësohet përputhja e  nivelit të punëkërkuesve me 

nevojat e biznesit. Në këtë kontekst, mund të thuhet se edhe pse 69,3% nuk kanë gjetur profesionet e kërkuara 

në listën e ofruar nga Zyra e Punësimit, gjatë zbatimit të PNP-ve  69,2% e tyre deklarojnë se niveli i 

punëkërkuesve përfitues ka përmbushur nevojat e kompanisë. Ky rezultat gjithashtu konfirmon rezultatin e 

mëparshëm se përzgjedhja e punëkërkuesve nga bizneset është bërë në bashkëpunim me zyrat e punësimit në 

nivelin 70%. Një bashkëpunim i tillë tregon se edhe pse bizneset nuk mund të gjejnë profilet në fillim, ata mund 

të ndihmojnë ata në përzgjedhjen e punëkërkuesve të cilët mund të plotësojnë nevojat e tyre. 

Sikurse theksohet në seksionet e mëparshme, është e rëndësishme që të shprehim se deri më sot, 

profilizimin ka qenë manual. Në të ardhmen parashikohet që profilizimi do të ndryshojë nga manual në një 

sistemi elektronik. Krijimi i një sistemi elektronik do të lehtësojë procedurat, si dhe të sigurojë një proces më 

transparent gjatë procesit të përzgjedhjes. 

 

 
Figura 23. Disponueshmëria e profesioneve të kërkuara në listën e punëkërkuesve të ofruar nga SHKP 

 

Rezultatet tregojnë se numri më i madh i përfituesve që nuk mund të gjejnë profilet e kërkuara të 

punëkërkuesve janë kompanitë që kanë përfituar nga VKM 27 mbi trajnimin në punë, VKM 48 mbi 

punëkërkuesit në vështirësi, dhe VKM 199 mbi të papunët të rinj (Tabela 31). Përveç kësaj ky rezultat con drejt 

një rekomandimi tjetër për SHKP-në lidhur me kurset e formimit profesonal.  
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Tabela 31: Mospërputhja e profileve të punëkërkesve me kërkesat e përfituesve sipas PNP-ve dhe aktivitetit 

ekonomik.   
PNP-të % e përfituesve/VKM Aktivitetit kryesor ekonomik  

VKM 48 

Punëkërkues në vështirësi 

89.5% Prodhim këpucë 

Prodhim veshje 

Prodhim letre  

VKM 27 

Femra të papuna 

 

VKM 199 

Të rinj të papunë 

 

VKM 873 

Studentët e diplomuar 

 

91.6% 

 

 

82.6% 

 

 

65.8% 

Prodhim veshje 

Industri tjetër përpunese 

 

Tregti me shmicë 

Shërbim ushqim dhe pije 

 

Administrata publike 

VKM 248 

Persona me aftësi të kufizuar 

28.5% Industri tjetër përpunuese 

 

Sipas tabelës së mëposhtme, një nga rekomandimet për SHKP është planifikimi dhe ofrimi i trajnimeve 

dhe kurseve të formimit profesional të orientuar drejt profileve më të kërkuara, për të orientuar punëkërkuesit 

drejt këtyre kurseve dhe rrjedhimisht drejt punësimit (Tabela 32). Për sa i përket shprehjes në përqindjen të 

mundësisë që të vazhdojnë të punojnë në kompani, pas përfundimit të PNP, shumica e kompanive (25,7%) 

raportojnë që 100% e punëkërkuesve përfitues do të vazhdojë të punojnë edhe pas përfundimit të PNP-ve. 

Megjithatë, 13.6% e kompanive të intervistuara deklarojnë se 50% e punëkërkuesve përfituese do të vazhdojnë 

të kenë punë. Prandaj, në qoftë se llogarisim një përqindje mesatare nga të gjitha deklarimet e subjekteve, 

70,8% e punëkërkuesve do të vazhdojë të punojë në kompani, dhe për këtë arsye mund të arrihet nëpërfundimin 

se mundësia për punëkërkuesit që të vazhdojnë të punojnë në kompani edhe pas përfundimit të PNP-ve 

konsiderohet relativisht e lartë. 

 

Tabela 32: Porfesionet më të vështira për tu plotësuar nga punëdhënësit sipas rajoneve 

PROFESIONET më të vështira për tu plotësuar  Rajoni Numri 

Kamarier Lezhe 15 

Qepje anësore këpucë Shkoder 13 

Mekanik Durres 13 

Ekonomist Fier 12 

Inxhinier Diber 10 

Kuzhinier Lezhe 10 

Elektricist Fier 10 

Puëntor Kukes 9 

Jurist Puke 8 

Hidraulik Diber 8 

Shitësa (seller) Saranda 8 
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Duke iu referuar të dhënave lidhur me aktivitetin ekonomik të përfituesve të cilët deklarojë nivelin e 

mbajtjes së punëkërkuesve tek 50% -75%, ata janë kryesisht biznese në fushnë e ndërtimit dhe prodhimit të 

këpucëve, ndërsa ata të cilët deklarojë nivelin e mbajtjes së punëkërkuesve më shumë se 75%, janë institucione 

të administratës publike dhe biznese në fushën e prodhimit të veshjeve, tregtisë me shumicë dhe me pakicë, 

ndërtimiit, shërbimit të ushqimit dhe pijeve dhe prodhimit të këpucëve (Tabela 33). Sipas të dhënave, rreth 2137 

përfituesi punëkërkues ose 58,3% nga numri total i tyre kanë më shumë se 75% mundësie për të vazhduar 

punësimin edhe pas përfundimit të PNP-ve (Tabela 34). 

 

Tabela 33. Mundësia për të vazhduar punësimin e punëkërkesve përfitues në kompani pas përfundimit të PNP-

ve, sipas madhësisë   

 
1-5 

punonjës 

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

more 150 

punonjës 
TOTALI 

Totali 56 103 50 59 55 323 

Më pak se 25% 4 18 8 4 16 50 

25%-50% 5 20 7 9 8 49 

50%-75% 1 22 6 5 3 37 

Më shumë se 75% 46 43 29 41 28 187 

 

 

Tabela 34. Numri i përfitesve punëkërkues të atyre kompanive/institutioneve që deklarojnë një përqindjes me 

shumë se 75% të mbajtjes së përfituesve punëkërkues pas programit sipas cdo PNP-je (nr. i kompanive të 

intervisuara=323) 
PNP-të Nr i përfituesve punëkërkues  Aktiviteti kryesor ekonomik 

Totali 2,137  

VKM 48 

Punëkërkues në vështirësi 

1,338 Ndërtim 

Tregti me shumicë 

Prodhim veshje 

VKM 47 mbi trajnimi në punë 509 Ndërtim 

Prodhim veshje 

VKM 27 femra të papuna 95 Tregtime shumicë 

 

VKM 199  

Të papunë të rinj 

108 Tregtime shumicë 

Shërbim ushimor dhe pije 

VKM 873 

Studentët e diplomuar 

87 Administratë publike 

VKM 248 

Persona me aftësi të kufizuar 

 Industri përpunuese 
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5.5 Nevojiten masa të reja sipas këndvështrimti të kompanive? 

 

Lidhur me faktin nëse kompanitë / institucionet do të aplikojnë për PNP-të përsëri në të ardhmen, 

pothuajse të gjitha subjektet e intervistuar raportuan se ata do të aplikojnë sërish (95%), me përjashtim të një 

numri të vogël të subjekteve (5%), të cilët deklaruan se ata nuk dëshirojnë të marrin pjesë në këto programe 

përsëri. Pjesa më e madhe e atyre që nuk planifikojnë për të aplikuar përsëri për një PNP nuk shprehin ndonjë 

rezervë ndaj zyrave të punësimit. Lidhur me PNP-të për të cilat subjektet do të dëshironin të aplikonin në të 

ardhmen, rezulton se shumica kanë zgjedhur PNP-në për grupet vulnerabël (VKM 48) (Tabela 35). Ky rezultat 

mund të shpjegohet i lidhur me faktin se në bazë të dhënave të mbledhura në pjesën e dytë të pyetësorit, 

rezulton se numri më i madh i përfituesve kanë përfituar nga VKM 48 dhe identifikojnë si karakteristika 

kryesore mbështetjen financiare dhe fleksibilitet. Shifrat e mësipërme janë në linjë me shifrat e pasqyruara më 

parë në lidhje me përqindjen e përfituesve për VKM-në që kanë përfituar nga PNP-të gjatë vitit 2014, që tregon 

se të njëjtët  përfitues do të aplikojnë në të ardhmen për të njëjtin PNP. 

Përsa i përket sygjerimeve nëse procedurat e PNP-ve duhet të ndryshojë (procedurat e aplikimit, përzgjedhja 

e aplikuesve, procedura e përzgjedhjes së punëkërkuesve, procesi i zbatimit dhe procedurat e monitorimit dhe të 

vlerësimit) rezulton se pjesa më e madhe e të intervistuarve deklaron se këto procedura nuk kanë nevojë për 

ndryshim. Megjithatë, një përqindje e konsiderueshme e të intervistuarve kanë shprehur mendimin e tyre mbi 

nevojën e përmirësimit të procedurave, duke dhënë sugjerime konkrete (Tabela A4, në aneks përmbledh këto 

rekomandime). 

Tabela 35. PNP-të që kompanitë/institucionet do të aplikojnë në të ardhmen 

Cilët janë PN-të që ju dëshironi të aplikoni në 

të ardhmen? 
Numri i kompanive/institucioneve  Përqindja 

PNP për grupe vulnerabël (VKM 48) 145 45% 

PNP për të diplomuarit(VKM 873) 64 20% 

PNP e formimit në punë(VKM 47) 58 18% 

PNP për të punësuarit për herë të parë(VKM 

199) 
23 7% 

PNP për femra nga grupe të vecanta 

(VKM 27) 
14 4,3% 

PNP për persona me aftësi të kufizuar 

(VKM 248) 
2 0,7% 

 

Një përmbledhje e rekomandimeve të përgjithshme nga kompanitë/institucionet jepet në tabelën e 

mëposhtme (Tabela 36). 
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Tabela 36: Rekomandimet kryesore nga kompanitë/institucionet përfituese 

Të shtrihet procesi i aplikimit gjatë gjithë vitit. 

Gjatë procesit të aplikimit mund të organizohen më shumë aktivitete informative për të shkëmbyer praktikat dhe informacionin midis 

aplikantëve dhe për të qartësuar më tej hollësitë në lidhje me procedurat e aplikimit.  

Punëkërkuesit e papunë duhet të informohen dhe të ndërgjegjësohen në lidhje me mundësitë për t'u regjistruar në SHKP dhe për të 

marrë pjesë në PNP.  

Aplikimi dhe informacioni për PNP-të duhet të sigurohen online për të lehtësuar procedurat e aplikimit.  

Duhet nxitur bashkëpunimi me ofruesit e AFP për të ofruar kualifikim dhe formim në përputhje me vendet e punës të ofruara 

nëpërmjet PNP-ve.  

Duhet përmirësuar procesi i përzgjedhjes së punëkërkuesve për të mundësuar një përputhje më të mirë të profileve me kërkesat e 

vendit të punës 
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VI. Impaktet në krijimin e punësimit në periudhën 2012-2013: një shqyrtim kritik i metodologjisë dhe 

i rezultatetve kryesore
20

 

 

Të dhënat e PNP-ve janë ndër-sektoriale përfshirë vëzhgimet në nivel rajonal për një periudhë pesë-vjecare 

(2008-2013) të punëkërkuesve të regjistruar që kanë përfituar nga  programet, dhe punëkërkuesve të regjistruar 

që nuk kanë përfituar nga programet, por mund të përfitojnë në të ardhmen. Nuk ka një zgjedhje rastësore të 

grupit të kontrollit.Të dhënat e mbledhura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit përfshijnë punëkërkuesit e 

regjistruar të trajtuar dhe të patrajtuar. Megjithatë kriteret e trajtimit dhe se si ato janë aplikuar nuk janë 

plotësisht të qarta, pasi sikurse përmendet më lart, përzgjedhja e grupit të trajtuar dhe të kontrollit nuk është 

rastësore, për më tepër ka gjithashtu vetë-përzgjedhje si nga aplikantët edhe nga kompanitë. 

Për të siguruar zbatimin rigoroz të metodologjisë, një vlerësim i impaktit duhet të krijojë të dhënën 

kundërfaktuale se çfarë do të kishte ndodhur nëse programi nuk do të ekzistonte. Për të përcaktuar kundërfaktin 

është e domosdoshme të izolohen efektet e ndërhyrjes nga faktorë të tjerë. Kjo është arritur nëpërmjet krijimit të 

grupit të kontrollit, i cili krahasohet me një grup të trajtuar. Të dy grupet duhet të jenë të njëjtë në çdo aspekt me 

ndryshimin e vetëm lidhur me pjesëmarrjen në program. Përcaktimi i kundërfaktit, i cili është thelbi i 

formulimit të vlerësimit, mund të bëhet në dy mënyra: përmes dizenjimit  eksperimental (rastësor ), ose 

dizenjimit kuazi- eksperimental (jo-rastësor) - experimental (randomized) design / quasi experimental (non-

randomized) design-. Vlen të vihet në dukje se është shumë problematik izolimi i plotë i impaktit të programit 

nga kushtet kundërfaktuale, të cilat mund të ndikohen nga historia, paragjykim i përzgjedhjes, ose një kombinim 

i të dyjave. 

 Dizenjimi eksperimental konsiderohet si metodologjia ideale e vlerësimit, duke dhënë rezultate më solide. 

Tipar i tij më superior është përcaktimi i rastësishëm i ndërhyrjes ndërmjet përfituesve të përshtashëm. Ky 

proces krijon grupe të trajtuar dhe të kontrollit të krahasueshëm dhe që janë statistikisht të padallueshëm. Si 

rezultat, epërsia e tij qëndron në faktin se grupi i kontrollit i krijuar nga përcaktimi rastësor shërben si një 

kundërfakt i përsosur, duke eliminuar çështjen e paragjykimit të përzgjedhjes. Në këtë drejtim, dizenjimi 

eksperimental ofron rezultate që interpretohen më lehtë.Ndikimi i programit mund të vlerësohet nga ndryshimi 

në kushtet ndërmjet mostrave të grupeve të trajtuar dhe të kontrollit. Edhe pse kjo qasje jep rezultatet optimale, 

duhet theksuar se përveç çështjeve etike dhe politikash që ngrihen në përdorimin e dizenjimit eksperimental, 

ekziston edhe risku i pamundësisë për të caktuar në mënyrë rastësore trajtimin (Baker 2000)
21

.  

                                                           
20 Për një përshkrim të plotë të të dhënave,metodologjisë, rezultateve dhe rekomandimeve ju lutem shikoni raportin e plotë.  

21
 Baker J.  (2000).  “Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty: A Handbook for Practitioners.” The Ëorld Bank. 
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Në rastin e PNP-ve në Shqipëri, grupi i kontrollit nuk është caktuar në mënyrë rastësore  dhe ngrihet 

shqetësimi se grupi i kontrollit ndryshon në aspekte të ndryshme nga grupi i trajtuar. Meqenëse grupi i kontrollit 

nuk është caktuar në mënyrë rastësore dhe nuk ka asnjë informacion të disponueshëm  për të ndarë grupin e 

kontrollit në grupe të përshtatshëm dhe jo të përshtatshëm për trajtimin, një kundërfakt i vërtetë nuk ekziston, 

prandaj  për të krijuar një kundërfakt të mirë zbatohen metodat kuazi-eksperimentale. Duke krijuar rëndësinë e 

një kundërshtimi në përftimin e rezultateve të impaktit të programit metodologjikisht të besueshme, është e 

rëndësishme për të provuar mënyrat e mundshme për  krijimin e një kundërshfakti të mirë. Për të rritur saktësinë 

e zgjedhjes së një grupi te besueshëm të kontrollit, testet-t llogariten për individët në grupin e trajtuar dhe në 

grupin e kontrollit. Testet- t tregojnë nëse llojet e karakteristikave të përdorura për analizën në mes të grupeve të 

ndryshme janë statistikisht të ndryshme,ose jo. 

 Tabelat 37-39 paraqesin rezultatet e krahasimit të tipareve ndërmjet grupeve të trajtuar dhe të kontrollit 

për secilin nga tre programet. Testet-T të tipareve llogariten për karakteristikat individuale të tilla si gjinia, 

grup-mosha, arsimi, etj, si dhe dallimet rajonale. Nga testet-t është e dukshme që ka mungesë të zgjedhjes 

rastësore ndërmjet grupeve të trajtuara dhe të kontrollit  për secilin prej programeve. Për trajnimin në punë 

(VKM No.47), grupi i trajtuar në përgjithësi duket më i ri se grupi i kontrollit (Tabela 37). Kjo mund të jetë si 

rezultat i preferencës nga ana e punëdhënësve për fuqinë punëtore më të re. Punëtorët e rinj mund të trajnohen 

më lehtë se punëtorët më të vjetër, kështu që punëdhënësit mund të kenë një preferencë më të madhe për këtë 

grup. Kjo përforcon edhe një herë paragjykimin e vetë-përzgjedhjes nga ana e punëdhënësve për 

programin e trajnimit. 

Gjithashtu ka edhe dallime në aspektin e arsimit mes dy grupeve. Grupi i trajtuar ka një përqindje më të 

madhe të individëve me arsim fillor në krahasim me grupin e kontrollit, që mund edhe të jetë për shkak të faktit 

se grupi i trajtuar është në përgjithësi më i ri se grupi i patrajtuar. Nga ana tjetër, ata me arsim fillor mund të 

kenë më shumë gjasa për tu vetë- zgjedhur në programin e trajnimit në punë, pasi ata nuk kanë ndonjë 

aftësi të veçantë. Edhe pse përqindja e atyre me arsim profesional nuk i kalon 6%, grupi i trajtuar ka një 

përqindje më të lartë të individëve me arsim profesional sesa grupi i patrajtuar. Nga ana tjetër, grupi i patrajtuar 

ka një përqindje më të lartë të individëve me arsim të mesëm të përgjithshëm. Kjo përsëri mund të tregojë se ka 

një preferencë të punëdhënësve për ata me formimin professional, sepse  kjo mund të ndihmojë trajnim në punë. 

E njëjta preferencë për këtë program mund të jetë nga ana e aplikantëve. Nuk ka dallime në mes të dy grupeve 

sa i përket kohëzgjatjes së papunësisë, por ka dallime në aspektin e ndihmës sociale. Ka një përqindje më të 

madhe të të patrajtuarve që marrin ndihmë sociale. Kjo tregon se përfitimi nga llojet e tjera të përfitimeve 

sociale mund të përjashtojë individët nga pjesëmarrja në programet e nxitjes së punësimit. Kjo përforcon 

përzgjedhje jo rastësore të grupeve të trajtuara dhe të kontrollit. Nuk ka ndryshime të mëdha statistikore në 

aspektet e gjinisë dhe arsimit të lartë ndëmjet dy grupeve. 
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Tabela 37: Karakteristikat demografike të grupit të trajtuar dhe të pa trajtuar të VKM 47.   

 

I trajtuar I patrajtuar  

Vlera-P    Nr % Nr % 

Seksi 932 100.0 217 100.0   

Femra 528 56.7 135 62.2 0.136 

Meshkuj 404 43.3 82 37.8 0.136 

Mosha            

15-19 33 3.5 28 12.9 0.000 

20-24 387 41.5 38 17.5 0.000 

25-34 267 28.6 60 27.6 0.769 

35-44 146 15.7 54 24.9 0.001 

45+ 99 10.6 37 17.1 0.008 

Arsimi           

Fillor 484 51.9 93 42.9 0.016 

I mesem professional 49 5.3 3 1.4 0.013 

I mesem i përgjithshëm 381 40.9 119 54.8 0.000 

University 18 1.9 2 0.9 0.306 

Shënim: Vlera-P e theksuar tregon dallime thelbësore statistikore. 

Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë në vështirësi (VKM No.48) gjithashtu 

tregon dallime statistikisht të rëndësishme në aspektin e gjinisë, grup-moshave, arsimit, kohëzgjatjes së 

papunësisë, si dhe marrjes së përfitimeve të tjera. Sikurse pritej, programi ka një përqindje më të madhe të 

femrave të trajtuara  krahasuar me femrat e patrajtuara dhe një përqindje më të madhe të meshkujve të patrajtuar 

krahasuar me meshkujt e trajtuar. Kjo tregon se ka një përzgjedhje positive të femrave në program që përbëjnë 

një përqindje më të madhe të atyre në vështirësi. Në këtë kuptim, ky është një tipar pozitiv i programit, i cili 

trajton më shumë femra të cilat shpesh janë më vulnerabël se meshkujt, megjithatë ky nuk është një tipar 

i dëshirueshëm në aspektin e përcaktimine grupeve të trajtimit dhe të kontrollit për qëllimet e vlerësimit 

të impaktit. Përzgjedhja positive e grupeve vulnerabël duhet të jetë marrë në konsideratë gjatë përcaktimit të 

kritereve të pranimit; ndërsa individët e kualifikuar janë përzgjedhur, grupet e trajtuar dhe të kontrollit duhet të 

zgjidhen në mënyrë të rastësishme. Kjo ngre pyetjen nëse grupi i kontrollit mund të nënkuptohet si grup i 

pa kualifikuar në një shkallë të caktuar. 
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Dallimet statistikisht domethënëse të moshës tregojnë se ka një përqindje më të madhe të  individëve të 

rinj të moshës 15-24 vjec, që janë të patrajtuar nga programi në krahasim me ata që janë trajtuar, dhe një 

përqindje më të madhe të grupit të trajtuar për grup-moshën 25- 34 vjec krahasuar me grupin e patrajtuar. Grup-

mosha të tjera nuk tregojnë dallime statistikisht të rëndësishme ndërmjet dy grupeve. Në aspektet e arsimit, 

grupi i trajtuar ka më pak arsimim. Ky është një tipar i trajtimit i lidhur me kriteret e programit që synon 

punëkërkues të regjistruar në vështirësi, të cilët priten të jenë më pak të arsimuar. Grupi i trajtuar ka një 

përqindje më të lartë të individëve me arsim fillor, ndërsa grupi i kontrollit ka një përqindje më të lartë të 

arsimit të mesëm të përgjithshëm. Grupi i trajtuar gjithashtu ka një përqindje më të lartë të individëve në 

papunësi afatgjatë, si dhe një përqindje më të lartë të atyre që marrin ndihmë sociale, gjetje e pritëshme sipas 

përcaktimit të programit. Ky është një tregues pozitiv në aspektin e synimeve, ku ata që janë më pak të 

arsimuar, në papunësi afatgjatë dhe në ndihmën sociale, po përfitojnë nga programi, por jo në aspektin e 

caktimit të grupit të trajtuar dhe të kontrollit në mënyrë të rastësishme sikurse përshkruhet më lart.  

 

Tabela 38: Karakteristikat demografike të grupit të trajtuar dhe të pa trajtuar të VKM 48  
  I trajtuar I patrajtuar 

Vlera-P    Nr % Nr % 

Seksi 282 100 128 100   

Femra 231 81.9 82 64.1 0.000 

Meshkuj 51 18.1 46 35.9 0.000 

Mosha            

15-19 4 1.4 12 9.4 0.000 

20-24 30 10.6 24 18.8 0.024 

25-34 84 29.8 23 18 0.012 

35-44 87 30.9 34 26.6 0.379 

45+ 77 27.3 35 27.3 0.994 

Arsimi           

Fillor 192 68.1 64 50 0.000 

I mesem professional 20 7.1 10 7.8 0.796 

I mesem i përgjithshëm 70 24.8 52 40.6 0.001 

I lartë 0 0 2 1.6 0.035 

Shënim: Vlera-P e theksuar tregon dallime domethënëse statistikore. 
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Programi i praktikës së të diplomuarve shqiptarë brenda dhe jashtë Shqipërisë (VKM Nr 873) nuk 

tregon dallime statistikisht të rëndësishme në aspektin e moshës, gjinisë, apo arsimit sepse ky program  synon të 

diplomuarit e rinj. Kjo do të thotë se nga përkufizimi i programit të dy grupet duhet të kenë mosha dhe nivel 

arsimimi të ngjashëm. Synimi i ngushtë i programit mund të lejojë për një përzgjedhje më të rastësishme 

ndërmjet grupit të trajtuar dhe të kontrollit. Megjithatë ka dallime të rëndësishme statistikore në aspektin e 

kohëzgjatjes së papunësisë. Grupi i trajtuar ka përqindjet më të ulëta të papunësisë afat-shkurtër dhe afat-gjatë. 

 

Tabela 39: Karakteristikat demografike të grupi të trajtuar dhe të pa trajtuar të VKM 873  
  I trajtuar I patrajtuar   

Vlera-P  

  Nr % Nr % 

Seksi 171 100 66 100   

Femra 123 71.9 45 68.2 0.571 

Meshkuj 48 28.1 21 31.8 0.571 

Mosha            

20-24 115 67.3 39 59.1 0.240 

25-34 50 29.2 24 36.4 0.291 

35-44 6 3.5 3 4.5 0.710 

Kohëzgjatja e papunësisë         

Papunësi afat-shkurtër 109 63.7 47 71.2 0.013 

Papunësi afat-gjatë 47 27.5 19 28.8 0.013 

Shënim: Vlera-P e theksuar tregon dallime domethënëse statistikore. 

Sikurse tregojnë krahasimet e mësipërme, nuk ka një grup të kontrollit rastësor që mund të shërbejë si 

kundërfakt i vërtetë. Rrjedhimisht, teknikat e “përputhjes” do të përdoren për të krijuar një kundërfakt duke 

përdorur “propensity score matching”
22

. Metoda “propensity score matching” trajton aspektin e mbështetjes së 

përbashkët, dhe ajo pretendon përzgjedhje mbi vëzhgimet. Ajo ndërton kundërfaktet për individët e trajtuar, të 

cilët kanë karakteristika të ngjashme në lidhje me karakteristikat e kritereve të përzgjedhjes, si dhe me 

karakteristikat e përgjithshme dhe pastaj krahasojnë rezultatet për të trajtuarit dhe  kundërfaktet e tyre. Një 

shpjegim më i hollësishëm i metodës “së përputhjes” dhe justifikimi për bazën e zgjedhjes së variablave 

specifike për llogaritjen e “propensity scores”, do të jepet në seksionin e ardhshëm 

                                                           
22

 propensity score matching”22-metoda ekonometrike për vlerësimin e ndjekur 
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6.1. Përputhja (Matching), një metodologji sfiduese për vlerësimin e impakteve  

 

Sikurse është përcaktuar  në seksionin e mëparshëm, metodat e “matching” përdoret për të krijuar një grup 

të vlefshëm të kontrollit për të analizuar impaktin e PNP-ve mbi gjendjen e punësimit të atyre që janë trajtuar 

nga programet. Megjithatë, përpara shpjegimit të teknikave “përputhëse” të përdorura, vlen të theksohet se 

vlerësimet “përputhëse” janë të besueshme nëse individët e trajtuar kanë të njëjtën shpërndarje të 

karakteristikave të pavëzhguara sikurëse individët në grupin e kontrollit. Mos plotësimi i kësaj kërkese shkakton 

atë që njihet si problem i "përzgjedhjes" në ekonometri. Së dyti, si individët e trajtuar  (janë trajtuar aktualisht ) 

dhe të patrajtuar, duhet të kenë të njëjtën shpërndarje të karakteristikave të vëzhguara, si dhe të njëjtin pyetësor 

të përdorur për to. Së treti, si individët e trajtuar, dhe të patrajtuar duhet të jetë në të njëjtin mjedis ekonomik. 

Dështimi për të plotësuar këto kushte do të cojë në vlerësim të njëanshëm të ndikimit të synuar të 

programit (Ravallion 1999)
23

. 

Ideja bazë e “përputhjes” është për të ndërtuar një kundërfakt të vlefshëm për individët e trajtuar, të cilët 

kanë karakteristika të ngjashme (komuniteti, familja, individë), X, dhe pastaj krahasohen rezultatet për ata që 

kanë marrë trajtim dhe kundërfaktet e tyre. “Propensity score matching” tregon probabilitetin e kushtëzuar të 

pjesëmarrjes në program, duke pasur parasysh vektorin e karakteristikave X (Escobal 2002). 

Duke pasur parasysh numrin relativisht të vogël të pjesëmarrësve të programit dhe shkallën e vogël të 

përgjigjes nga ana e grupit të kontrollit, teknika e “përputhjes” realizohet duke përdorur vlerësuesin   "nearest 

neighbor" me zëvendësim. Vlerësuesi "nearest neighbor" gjen përputhjen më të afërt të jo-pjesëmarrësit për 

secilin pjesëmarrës më të afërt të “propensity score”, dhe opsioni i zëvendësimit lejon zëvendësimin e jo-

pjesëmarrësit, në mënyrë që si një jo-pjesëmarrës mund të jetë “përputhja” më e afërt për më shumë se një 

pjesëmarrës . Kur përdoret metoda e “përputhjes” impakti i vlerësuesit është një mjet i thjeshtë për statusin e 

punësimit ndërmjet pjesëmarrësit dhe jo-pjesëmarrësit të tij me të cilin përputhet (Ravallion 1999). Përveç 

kësaj, distanca më e shkurtër e specifikuar nga gjërësia e “caliper” -it prej 0,0001 përdoret për të përcaktuar 

distancën në të cilën kërkohet për njësitë e kontrollit. Në rastin kur nuk gjenden kontrolle për individët e trajtuar 

brenda distancës maksimale absolute të caktuar, individët e trajtuar më pas pësojnë rënie. 

Në “përputhjen” standarde, vlerësohen “propensity scores” për individët e grupit të trajtuar dhe të kontrollit 

për secilin nga programet e nxitjes së punësimit. Një model “probit” nëse një individ është nga grupi i trajtuar 

është llogaritur duke përdorur mostrën e mësipërme.Variabli i varur është nëse individi është në grupin e 

trajtuar, dhe ndryshoret e pavarura përfshijnë karakteristikat individuale të tilla si gjinia, mosha, arsimi, 

kohëzgjatja e papunësisë. Në varësi të programit disa prej këtyre variablave mund të jenë të diskutueshëm nëse 

                                                           
23

 Ravallion, M.  (1999).  “The Mystery of the Vanishing Benefits: Ms Speedy Analyst’s Introduction to Evaluation.”  Banka 

Botwrore. 
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janë ekzogjene te programit. Pasi “propensity scores” janë parashikuar, individi nga grupi i trajtuar dhe ai i 

grupit të kontrollit krahasohen nëpërmjet “nearest neighbor” me gjërësi “caliper-i” 0,0001. 

 Së fundi, “bootstrapping” përdoret për të ndërtuar intervalin e besueshmërisë dhe për të llogaritur gabimet 

standarde të vlerësuesit të impaktit të synuar. Në këtë mënyrë, procedura “bootstrapping” lejon përfshirjen e 

gabimit të vlerësuesit të “propensity score” në gabimin standard të efektit të rezultatit të llogaritur (Escobal 

et.al., 2002).  

 Tani i kthehemi çështjes së përfshirjes së variablave në llogaritjen e “propensity scores”. Hapi i parë që 

duhet të merret në përcaktimin se cilat variabla përfshihen, është që të sigurojmë që individët janë të 

krahasueshëm në aspektin e  karakteristikave të caktuara, të cilat do të kenë përcaktuar nëse ata do të 

kualifikohen për trajtim. Megjithatë, mungesa e të dhënave për individë të përshtashëm dhe jo të përshtatshëm 

nuk e lejon këtë hap. Hapi i dytë është që të zgjidhen tregues të ndryshëm që korrespondojnë me karakteristikat 

e vëzhgueshme individuale dhe familjare që kanë të njëjtat mbështetje, të tilla si kapitali njerëzor, etj, në mënyrë 

që impakti i programit të jetë përgjegjës vetëm për ndryshimet dhe të pa- vezhgueshmet që dallojnë një skenar 

trajtimi nga një jo-trajtimi (Escobal et.al., 2002). Duhet të theksohet se të dhënat kanë një numër shumë të 

kufizuar të variablave të karakteristikave individuale dhe nuk ka informacion mbi karakteristikat e familjeve 

apo komuniteteve, përveç identifikimit të rajoneve. Rrjedhimisht, “përputhja” është bërë duke përdorur një 

numër të kufizuar të variablave të tilla si gjinia, mosha, niveli arsimi, kohëzgjatja e papunësisë, dhe kontrollet 

rajonale. Mbledhja e të dhënave duhet të bëhet duke menduar vlerësimin e impaktit dhe duhet të ketë një 

metodologji specifike se si caktohen përfituesit e programit dhe grupet e kontrollit. 

 Së fundi për të parë heterogjenitetin e impaktit, janë llogaritur dallimet e impaktit ndërmjet meshkujve 

dhe femrave. Duke pasur parasysh numrin e kufizuar të variablave ky është grupi i vetëm që lejon për një 

heterogjenitet të caktuar të impaktit të programit. E njëjta qasje siç përshkruhet më sipër është aplikuar për 

meshkujt dhe femrat në çdo program. Së pari, “propensity scores” janë parashikuar duke krijuar një “probit” për 

trajtimin për meshkujt. Pasi janë parashikuar “propensity scores”, meshkuj nga grupi i trajtuar krahasohen me 

meshkuj në grupin e kontrollit duke përdorur “neighbor estimate” me një gjërësi “caliper-i” prej 0.0001. E njëjta 

qasje është përsëritur për femrat dhe për çdo program. “Neighbor estimate” më i afërt dhe gjerësia e 

“caliperit”0,0001 gjithashtu sigurojnë vlerësime më të sakta sepse ata kërkojnë “përputhjet” e mundshme në një 

gamë më të ngushtë. Për shkak të mungesës së karakteristikave të mëtejshme individuale, familjare dhe 

komunitare, nuk mund të identifikohen tiparet e grupeve të rrezikuara. Si pasojë, nuk ka asnjë mënyrë për të 

matur heterogjenitetin e impaktit të grupeve të ndryshme vulnerabël për programin e punëkërkuesve në 

vështirësi (VKM No.48), që shkon kundër qëllimit fillestar të programit. 

 

 



88 
 

6.2. Impakti në punësim dhe kosto e PNP-ve 

 

Pyetja kryesore që është trajtuar në vlerësimin e impaktit të PNP-ve në Shqipëri është impakti që ato kanë 

në punësim për grupin e trajtuar. Vlerësimi i programeve kryhet nëpërmjet shqyrtimit  të impaktit të tyre në 

statusin e punësimit, si tregues i interesit. Teknika “propensity score matching” përdoret për të siguruar që 

grupet e trajtimit dhe të kontrollit ndryshojnë vetëm në një aspekt, dhe ky është nëse ata janë trajtuar, ose jo. Si 

rezultat, ajo barazon shpërndarjen e probabilitetit të pjesëmarrjes ndërmjet grupeve. Figurat 24-26 tregojnë 

densitetet kernel të probabiliteteve për të qenë i trajtuar, për çdo program. Kjo siguron që individët e trajtuar 

krahasohen me individët e patrajtuar mbi një zonë të përbashkët të variablave të krahasimit (Chase 2001). Siç 

mund të shihet nga grafikët si një kontroll vizual, programi për punëkërkuesit në vështirësi (VKM No.48; 

Figura 25) ka mbështetjen e përgjithshme më të mirë. Programi i trajnimit gjatë punës (VKM Nr 47; Figura 

24) ka mbështetjen e përgjithshme më të dobët, për shkak të një niveli shumë të ulët përgjigjegje të grupit të 

kontrollit. Nga 730 vëzhgime në grupin e trajtuar në këtë program, 608 vëzhgime janë jashtë mbështetjes së 

përgjithshme, dhe vetëm 122 vëzhgimet janë në mbështetjen e përgjithshme. Janë vetëm 50 vëzhgime në grupin 

e kontrollit. 

Nëse marrim parasysh dallimin në bosht, hendeku midis grupit të trajtimit dhe të kontrollit është shumë 

më i madh në grafikun e parë, krahasuar me grafikun e dytë dhe të tretë. Kjo tregon një mbështetje të 

përgjitshme më të dobët për këtë program dhe mbështetje të përgjithshme më të mirë për të dy programet e 

tjera. Shpërndarja e dendësiteteve kernel është gjithashtu më e zbutur, për programet me mbështetje të 

përgjithshme më të mirë. Megjithatë, duhet theksuar se duke marrë parasysh numrin e kufizuar të 

vëzhgimeve në program dhe grupin e kontrollit, të dy programet e tjera në vetevete (punëkërkues në 

vështirësi dhe praktikat; Figurat 25 dhe 26) nuk kanë mbështetjen e përgjithshme më të mirë të 

mundshme.  
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Figura 24. Densitetet Kernel sipas trajtimit dhe kontrollit, VKM Nr. 47 
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Figura 25. Densitetet Kernel sipas trajtimit dhe kontrollit, VKM Nr. 48 
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Figura 26. Densitetet Kernel sipas trajtimit dhe kontrollit, VKM Nr. 873 

 

  

Rezultatet e vlerësimit të impaktit nga programi tregojnë se krahasuar me një grup kontrolli, programi i 

nxitjes së punësimit për punëkërkuesit në vështirësi ka impaktin më të madh në zgjaten e punësimit pas 

përfundimit të programit. Duke qenë i trajtuar në këtë program, rritet probabiliteti për të mbetur i punësuar pas 

një viti me 63,0% 
24

 (Tabela 40). Impakti i dytë më i madh është arritur nga programi i nxitjes së punësimit të 

trajnimit gjatë punës (Tabela 41). Krahasuar me grupin e kontrollit, duke marrë pjesë në programin e  trajnimit 

gjatë punës, rritet mundësia e punësimit pas një viti me 55,3%. Së fundi, programi i praktikave të të 

diplomuarve shqiptarë kohëve të fundit ka impaktin më të vogël. Ky është edhe programi më i vogël në aspektin 

e pjesëmarrjes. Duke marrë pjesë në programin e praktikave krahasuar me grupin e kontrollit, rritet mundësia e 

punësimit pas një viti me 29,2% (Tabela 42). 

 Është e dukshme se në ndryshim nga vlerësimi i fundit që tregoi impaktin më të madh në punësim për 

programin e trajnimit në vendin e punës, ky vlerësim i impaktit tregon impaktin më të madh dhe mbështetjen 

më të mirë të përgjithshme për programin e nxitjes të punësimit të punëkërkuesve në vështirësi. Megjithatë, 

duhet theksuar se programi i trajnimit në vendin e punës ka gjithashtu probabilitet relativisht të lartë të ruajtjes 

së punësimit në krahasim me programin e praktikave. Diferenca e probabilitetit të ruajtjes së punësimit 

                                                           
24

  Probabiliteti më i lartë i punësimit pas një viti për punëkërkuesit në vështirësi mund të jetë ndikuar gjithashtu nga kriteret që ndërmarrjet partnere 

duhet të përmbushin të tilla si: 

Ndërmarrjet që punësjnë me një kontratë një vjecaretë papunët në vështirësi (të regjistruar), mund të marrin: 

• Një financim për 1 vit të barabartë me 100% të kontributeve të sigurimeve shoqërore (pjesa e punëdhënësve); 

• Një financim për 4 muaj të 100% të pagës minimale, duke filluar nga muaji i 5- të i kontratës një vjeçare 

• Për deri në 50% të numrit të të punësuarve të regjistruar në tre muajt e fundit para aplikimit. 



91 
 

ndërmjet programit të nxitjes të punësimit për punëkërkuesit në vështirësi dhe të trajnimit në vendin e 

punës nuk është shumë e madhe, veçanërisht në krahasim me programin e praktikave.    

Megjithëse të gjitha programet shfaqin impakt pozitiv në probabilitetin e ruajtjes së punësimit pas një 

viti, rezultatet duhet të shikohen ende me kujdes. Në rastin e dizenjimeve kuazi-eksperimentale, në mënyrë 

specifike të metodave “përputhëse”, është thelbësore që të krijohet një kundërfakt i vlefshëm; përndryshe 

impakti i programit do të jetë i paragjykuar. Në këtë vlerësim të veçantë të impaktit, mungesa e mbështetjes së 

përgjithshme rastësore dhe të kufizuar të “përputhjes” veçanërisht për programet me nivele të ulta të reagimit të 

grupit të kontrollit, kufizon saktësinë e impaktit. Edhe pse programet tregojnë impakt të përgjithshëm pozitiv, 

ky impakt vlen vetëm për grupin e trajtuar krahasuar me grupin e kontrollit, i cili dëmton impaktin për 

programet me pak pjesëmarrës. 

 Pjesëmarrësit janë mjaft të kufizuar në çdo program, sidomos në krahasim me numrin total të të 

papunëve. Programi më i madh ka 932 përfitues (i trajnimit gjatë punës), i ndjekur nga 282 përfitues të 

programit të punëkërkuesve në vështirësi dhe 171 përfituesit e programit të praktikave. Rrjedhimisht, programi 

me impaktin më të madh ka vetëm 282 përfitues, nga të cilat 217 kanë një nivel përgjigjeje. Impakti aplikohet 

për të trajtuarit (përfituesit) krahasuar me grupin e kontrollit të përbërë nga 128 individë, nga të cilët 115 kanë 

një nivel përgjigjeje. Prandaj, është e domosdoshme për të kuptuar se çfarë këto rezultate nënkuptojnë 

dhe çfarë nuk nënkuptojnë. Ata nuk nënkuptojnë se këto programe kanë rritur ruajtjen e punësimit në 

Shqipëri prej probabiliteteve të tyre përkatëse. Përkundrazi ata nënkuptojnë krahasimin e të trajtuarve dhe të 

kontrollit brenda programit. 

 

Tabela 40: Ndryshimet në probabilitetin e punësimit për grupin e trajtuar dhe të kontrollit,  

VKM Nr.48 

 
Variabli Mostra   I trajtuar Kontrollet Ndryshimi S.E. T-stat 

Statusi i punësimit 

Pa përputhur 0.829 0.287 0.543 0.047 11.600 

ATT 0.841 0.210 0.630 0.075 8.400 

  

Tabela 41: Ndryshimet në probabilitetin e punësimit për grupin e trajtuar and të kontrollit,  

VKM Nr.47 

 
Variabli Mostra   I trajtuar Kontrolet Ndryshimi S.E. T-stat 

Statusi i punësimit 

            

Pa përputhur  0.692 0.200 0.492 0.067 7.340 

ATT  0.844 0.291 0.553 0.091 6.100 
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Tabela 42: Ndryshimet në probabilitetin e punësimit për grupin e trajtuar dhe të kontrollit,  

VKM Nr.873 

 
Variabli Mostra   I trajtuar Kontrollet Diferenca S.E. T-stat 

Statusi i punësimit 

Pa përputhur 0.465 0.333 0.131 0.077 1.700 

ATT 0.603 0.311 0.292 0.101 2.900 

 

Numri shumë i kufizuar i grupit të kontrollit për programin e trajnimit në vendin e punës, ku ka vetëm 7 

femra në grupin e kontrollit nuk lejon matjen e heterogjenitetit të impaktit. Po kështu heterogjeniteti i programit 

për punëkërkues në vështirësi nuk është i mundur për meshkujt. Kjo pritet, pasi ky program është i njëanshëm 

në drejtim të femrave që kanë më shumë të ngjarë të jenë në vështirësi. Heterogjeniteti i impaktit për gratë në 

programin e nxitjes së punësimit për punëkërkuesit në vështirësi tregon se probabiliteti për të qenë i punësuar 

pas një viti, rritet me 62,2%. Përsëri duhet theksuar se ka vetëm 188 femra të trajtuara në këtë program. Figura 

27 tregon mbështetjen e përgjithshme për këtë grup. Tabela 43 paraqet rezultatet e impaktit. Meqenëse 

heterogjeniteti i impaktit mund të mos jetë matur në mënyrë të besueshme për të dy grupet (meshkuj dhe femra) 

për secilin program, rezultatet nuk diskutohen më tej. 
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Figura 27. Densitet Kernel për trajtimin dhe kontrollin për femrat, VKM Nr. 48 
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Tabela 43: Ndryshimet në probabilitetin e punësimit për për grupin e trajtuar dhe të kontrolit për femrat,  

VKM Nr.48 
Variabli Mostra   I trajtuar Kontrollet Diferenca S.E. T-stat 

Statusi I punësimit 

Pa përputhur 0.830 0.291 0.539 0.054 9.990 

ATT 0.847 0.225 0.622 0.089 6.990 

 

 

 

 Në lidhje me kostimin, analiza kosto-përfitim në terma monetare llogarit kostot dhe rezultatet e secilit 

programit. Analiza kosto-përfitim është matur si diferenca midis çfarë do të kishte ndodhur nëse një person nuk 

ishte regjistruar në programin kundrejt asaj që ka ndodhur për shkak se ai / ajo është regjistruar. Përfitimet neto 

përbëhen nga shuma algjebrike e të gjitha përfitimeve dhe kostove të programit. Këto përfitime janë vlerësuar 

nga pikëpamja e pjesëmarrësit, pjesa tjetër e shoqërisë (dmth jo-pjesëmarrësit) dhe shoqëria në tërësi. Ka tri 

supozime kryesore të përdorura për të analizuar efektivitetin e kostos së programeve: 

1. Mostra e pjesëmarrësve në ndjejkjen (folloë up) është marrë si përfaqësuese e të gjithë pjesëmarrësve në 

një program të caktuar (megjithëse ne kemi vendosur se mostra e përfituesve është zgjedhur rastësisht). 

2. Duke supozuar se mostra është zgjedhur rastësisht ne vlerësojmë raportin e përfituesve që ishin të 

punësuar mundësisht një vit pas përfundimit të programit. 

3. Të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë deklaruar veten e tyre si të punësuar në intervistën e ndjekjes 

(folloë-up) janë supozuar si të punësuar për 12 muaj pas përfundimit të programit (sepse në pyetësorin e 

folloë-up nuk ka ndonjë pyetje për kohëzgjatjen e punësimit). 

Shuma e disbursuar për pjesëmarrësit në një program të caktuar në formën e pagës, papunësisë apo 

sigurimet shoqërore, konsiderohet si një përfitim për pjesëmarrësin dhe si një kosto për pjesën tjetër të 

shoqërisë. Shuma e disbursuar për ndërmarrjet partnere konsiderohet si një kosto për pjesën tjetër të shoqërisë. 

Analiza kosto-përfitim e PNP-ve ka disa kufizime sepse ajo nuk është në gjendje të vlerësojë kohën e lirë dhe 

prodhimin shtëpiak, përfitimet dytësore, aktivitetet kriminale të reduktuara, etj 

Bazuar në VKM 47 "Programi i trajnimit gjatë punës", subvencioni për kostot e trajnimit varet nga 

madhësia e ndërmarrjeve partnere. Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme subvencioni llogaritet për 70% të 

kostove të trajnimit, dhe për ndërmarrjet e mëdha, subvencioni mbulon 50% të kostove të trajnimit.Periudha e 

trajnimit është deri në 6 muaj për ndonjë profesion dhe pjesëmarrësit e përshtatshëm  janë të papunë të cilët janë 

të regjistruar si punëkërkues në zyrat e punësimit për të paktën 3 muaj. Të trajnuarit e papunë gjatë periudhës së 

trajnimit marrin një pagë mujore të barabartë me 50% të pagës minimale zyrtare. 
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Analiza kosto-përfitim në fund të përfundimit të programit solli një përfitim negativ për pjesën tjetër të 

shoqërisë, por një përfitim pozitiv për të gjithë shoqërinë.Përfitimi negativ është i barabartë me shumën e 

vlerësuar të shpenzuar për zbatimin e programit (127.874.652 lekë). Një vit pas programit, fitimi i tërë shoqërisë 

në terma monetare vlerësohet të jetë 178.099.890 lekë (Tabela 44). 

 

 

Tabela 44: Analiza kosto-përfitim per VKM nr.47 trajnimi gjatë punës 

Komponentët 
Përfituesit 

Pjesa tjetër e shoqërisë/jo-

pjesëmarrësit Gjithë shoqëria  

Kosto në ALL Kosto në ALL Kosto në ALL 

Të ardhurat (nga përfundimi i programit  deri tek 

studimi) 250.955.292 0 250.955.292 

Të ardhurat gjatë programit 55.019.250 -55.019.250 0 

Kosto e programit 0 -72.855.402 -72.855.402 

Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (nga përfundimi i 

programit  deri tek studimi)  -67.005.063 67.005.063 0 

Taksa e të ardhurave (nga përfundimi i programit  deri 

tek studimi) -25.095.529 25.095.529 0 

në përfundimtë programit 

 

-127.874.652 

 Kosto-dhe-përfitimi një vit pas programit 

 

-35.774.060 178.099.890 

 

 

Pjesëmarrësit e VKM 48 për punëkërkuesit në vështirësi janë paguar me pagën minimale zyrtare. 

Ndërmarrjet partnere që punësojnë nga kjo kategori sipas një kontrate me kohëzgjatje 12-mujore, marrin 

financim për 1 vit, të barabartë me 100% të kontributeve të sigurimeve shoqërore (pjesa e punëdhënësve) dhe 

100% të pagës minimale për 4 muaj, duke filluar nga muaji i pestë i kontratës një vjeçare. 

Në fund të programit, analiza kosto-përfitim tregon se pjesa tjetër e shoqërisë ka shpenzuar për zbatimin 

e programit 27.912.125 lekë. Kjo kosto është ulur  në 18.089.761 një vit pas programit. Fitimi i të gjithë 

shoqërisë është 78.815.880 lekë (Tabela 45). 
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Tabela 45: Analiza kosto-përfitim për VKM 48 për punëkërkuesit në vështirësi 

Komponentët 

Përfituesit 

Kostot në ALL 

Pjesa tjetër e 

shoqërisë (jo-

pjesëmarrësit) 

Kostot në ALL 

Gjithë 

shoqëria 

Kostot në 

ALL 

Të ardhura një vit mbas programit 62.025.600 0 62.025.600 

Të ardhurat gjatë vitit të parë të punësimit  61.910.280 0 61.910.280 

Kostot e punësimit (100% e pagës minimale për 4 muaj 

dhe/ose kontributet shoqërore për 12 muaj (pjesa e 

punëdhënësit) 0 -45.120.000 -45.120.000 

Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore gjatë 

programit -11.987.425 11.987.425 0 

Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore një vit pas 

programit  -5.471.452 5.471.452 0 

Taksa e të ardhurave gjatë programit -2.940.738 2.940.738 0 

Taksa e të ardhurave pas programit -2.946.216 2.946.216 0 

Zvogëlimi i ndihmës ekonomike gjatë programit -2.279.712 2.279.712 0 

Zvogëlimi i ndihmës ekonomike pas programit  -1.404.696 1.404.696 0 

Kosto-përfitim pas përfundimit të programit 

 

-27.912.125 

 Kosto-përfitim një vit pas përfundimit të programit 

 

-18.089.761 78.815.880 

 

 

  

Pjesëmarrësit në VKM 873 mbi praktikat për të diplomuarit kohët e fundit në universitetet në Shqipëri 

dhe jashtë saj, marrin përfitime mujore të barabarta me 100% të nivelit bazë të pagesës së papunësisë për 6 

muaj.Ndërmarrjet private përfitojnë nga një financim mujor i barabartë me 100% të bazës së pagesës së 

papunësisë për çdo muaj të praktikës. Përfitimi jepet për punëdhënësit që emërojnë një mbikëqyrës përgjegjës 

për performancën e praktikës profesionale dhe për vlerësimin përfundimtar. Punëdhënësit kryejnë një vlerësim 

të punës dhe njoftojnë zyrën e punësimit pas përfundimit të programit 

Analiza kosto-përfitim për këtë program  tregon që për pjesën tjetër të shoqërisë, kosto e programit të 

praktikës në përfundim të tij ishte 13,889,039 ALL.  Një vit pas programit, përfituesit e këtij programi që e 

mbajnë vendin e punës paguajnë tek pjesa tjetër e shoqërisë 11,794,921 ALL.  Një vit pas përfundimit të 

programit shoqëria në tërësi ka marrë  25,277,422 ALL (Tabela 46). 
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Tabela 46: Analizat kosto-përfitim  për VKM 873 mbi praktikat për të diplomuarit kohët e fundit në 

universitetet në Shqipëri dhe jashtë saj 

  

Pjesëmarrësit 

Kosto në ALL 

Pjesa tjetër e 

shoqërisë 

Kosto në ALL 

Gjithë 

shoqëria 

Kosto në ALL 

Të ardhurat pas praktikës 32.138.723 0 32.138.723 

Të ardhurat gjatë praktikës 7.028.100 -7.028.100 0 

Kosto e praktikës 0 -6.861.302 -6.861.302 

Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore 

mbas programit -8.581.039 8.581.039 0 

Të ardhurat e taksave pas programit -3.213.872 3.213.872 0 

Kosto-Përfitim në përfundim të programit   -13.889.402   

Kosto-Përfitim një vit pas përfundimit të 

programit    -2.094.490 25.277.422 

 

  

Të tre programe kanë rezultuar me përfitime pozitive për të gjithë shoqërinë në fund të programit. 

Programi për trajnimin në vendin e punës (VKM 47) ka përfitimet më të mëdha për të gjithë shoqërinë në terma 

monetare. Programi i praktikës ka përfitimet më të ulëta monetare për të gjithë shoqërinë. Sikurse tregon Tabela 

47, VKM 48 për punëkërkues në vështirësi ka kthimet më të larta të investimeve të shoqërisë në vite. 

 

Tabela 47: Kostot e llogarituara për PNP-të, 2008-2013 

Periudha kohore 
Programi mbi 

trajnimin në punë 

VKM 47 

Punëkërkues në 

vështirësi VKM 48 

Programi i praktikës 

VKM 873 

  Kostot totale të programit në ALL 

2008-2009 180.213.647 57.280.087 30.123.164 

2010-2011 160.174.039 79.032.942 52.804.317 

2012-2013 127.874.652 45.120.000 13.889.402 

  Përfituesit (numri i punëkërkuesve) 

2008-2009 1.180 292 270 

2010-2011 1.068 489 598 

2012-2013 932 282 171 
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  Kosot mesatatre për përfitues (në ALL) 

2008-2009 152.723 196.165 111.567 

2010-2011 149.976 161.622 88.302 

2012-2013 137.205 160.000 81.225 

  Kthimi i investimit shoqërisë në vite 

2008-2009 2,5 > 7 1,5 

2010-2011 1,8 3,0 1,0 

2012-2013 1,4 1,5 1,2 

 

 

 Tabela e mëposhtme paraqet rekomandimet kryesore nga vlerësimi i impaktit (Tabela 48). 

Tabela 48: Rekomandimet kryesore nga vlerësimi I impaktit të PNP-ve 

Zgjatja e programeve: Vlerësimi pozitiv i programeve dhe veçanërisht i atyre që kanë lidhje me punëkërkuesit në vështirësi si edhe 

me trajnimin në vendin e punës tregojnë që programet mund të zgjaten edhe më tej me qëllim rritjen e numrit të përfituesve. Nëse 

arrihet të shënjestrohet më mirë dhe më gjerë, atëherë impakti  i programit duhet të përmirësohet përsa i përket numrit të të papunëve 

të përfshirë në të.    

Formulimi i përmirësuar i programeve: Duhet të përdoret një metodologji e qartë për caktimin e trajtimit të rastësishëm dhe të 

grupeve të kontrollit me qëllim që të përmirësohet mbështetja e përbashkët dhe saktësia e rezultatit të impaktit duke shmangur 

njëanësinë. Në këtë aspekt, procesi duhet të jetë i dyfishtë. Së pari, ai duhet të bëjë ndarjen e punëkërkuesve të papunë të regjistruar në 

të pranueshëm, dhe jo të pranueshëm, nëpërmjet kushteve të qarta të pranueshmërisë dhe të mbledhin të njëjtat të dhëna për të dy 

grupet. Së dyti, ky proces duhet të caktojë trajtimin dhe kontrollin në mënyrë të rastësishme dhe përsëri të mbledhë të njëjtat të dhëna 

për të dy grupet. Kjo do ta përmirësonte ndjeshëm procesin e përputhjes (matching)   dhe mbështetjen e përbashkët duke çuar në 

rezultate më të sakta për vlerësimin e impaktit. Mbledhja e të dhënave duhet bërë duke patur parasysh formulimin e  vlerësimit të e 

impaktit.  

Të dhëna të përmirësuara për ndjekjen e mëtejshme (folloë-up):  Duhen bërë përpjekje më të mëdha gjatë procesit të ndjekjes së 

mëtejshme me qëllim arritjen e një shkalle më të lartë përgjigje nga grupi i trajtuar dhe ai i kontrollit, dhe rrjedhimisht arritjen e 

rezultateve më të sakta dhe më përfaqësuese në lidhje me vlerësimin e impaktit. Gjatë fazës së ndjekjes së mëtejshme shkalla e 

përgjigjeve duhet të jetë më e lartë me qëllim që të bëhet i mundur vlerësimi i saktë dhe i paanshëm i impaktit. Procesi i ndjekjes së 

mëtejshme duhet të konsiderohet si një pjesë integrale e zbatimit të projektit.  

Rritja e koleksionit të të dhënave në nivel individual dhe familje: Me qëllim sigurimin e përputhjes më të mirë, duhet përdorur një 

numër më i madh variablash në lidhje me karakteristikat individuale, familjare dhe rajonale të grupit të trajtuar dhe atij të kontrollit. 

Pyetësorët duhet të pasurohen me të dhëna shtesë duke ndjekur pyetësorët e përdorur për qëllime të njëjta. 
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VII. Konkluzionet kryesore dhe Rekomandimet 

 

Qëllimi kryesor i këtij raporti vlerësimi fokusohet tek vlerësimi i relevancës, efektivitetit dhe efikasitetit 

të formulimit dhe të zbatimit të Programeve ekzistuese për Nxitjen e Punësimit (2008-2014) si edhe impaktin e 

tyre në lidhje me punësimin dhe gjenerimin e të ardhurave. Për më tepër, ai synon të identifikojë dhe t'i 

rekomandojë MMSR një grup të riorganizuar Programesh për Nxitjen e Punësimit (duke përfshirë 

masat e reja) si një kontribut për amendimet e nevojshme në Ligjin për Nxitjen e Punësimit.   

Për të përmbushur qëllimet e tij, raporti përdor metodologji të ndryshme për të hulumtuar dhe për të 

sugjeruar praktikat më të mira, identifikon mangësitë/hendeqet në PNP, analizon tendencat e PNP-ve gjatë 

periudhës 2008-2014 duke identifikuar profilet e punëkërkuesve dhe kompanive të regjistruara. Përveç kësaj, ky 

raport ofron perceptime përsa i përket përfituesve dhe vlerësimit të tyre për programet dhe procedurat, si edhe 

këndvështrimet e punonjësve të SHKP-së dhe të punëkërkuesve në lidhje me funksionimin e programeve si 

edhe me mënyrat për përmirësimin e tyre. Së fundmi, raporti prezanton rezultatet nga vlerësimi i impaktit të 

PNP-ve mbi punësimin e punëkërkuesve të regjistruar.  Përveç gjetjeve dhe rekomandimeve të prezantuara në 

secilin nga seksionet, janë sugjeruar edhe rekomandimet e përgjithshme që gjeni më poshtë, në lidhje me 

formulimin e programit, zbatimin e tij dhe me të proçeset njëkohesisht.  

    

PËR FORMULIMIN: 

• Duhet bërë shënjestrimi më i mirë i nevojave të kompanive dhe të punëkërkuesve nëpërmjet 

diversifikimit të PNP-ve dhe/ose krijimit të programeve të reja. Këto masa mund të sigurojnë një 

përfshirje më të madhe ose futjen e sistemit të kuotave, si edhe sigurimin e një fokusi më të gjerë të 

programeve ekzistuese. PNP-të duhet të përshtaten për grupet në nevojë dhe duhen ofruar kushte të 

veçanta për grupet më vulnerabël duke përfshirë mbivendosjen e mbështetjes ekonomike dhe 

riformulimin e rregullave.  

• Duhen vënë në fokus programet e orientura nga oferta, si ato ekzistuese ashtu edhe ato të reja. Ato duhet 

të miratohen në përputhje me nevojat e reja dhe karakteristikat e punëkërkuesve.  

– Duhen krijuar masa të reja të cilat kanë dalë nga ky vlerësim:  

– Punët publike  për grupet dhe sektorët specifikë, ku theksi vihet tek aktivitetet shumë intensive, 

ku kërkohet teknologji e një niveli të ulët. Në këtë rast, hapen vende pune për një 

shumëllojshmëri nivelesh të aftësive, të përshtatshme si për meshkujt ashtu edhe për femrat, të 

rinjtë dhe të moshuarit, etj. Theksi vihet tek trajnimi si pjesë e programit në mënyrë që 
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pjesëmarrësit të përftojnë aftësi të tregtueshme, të cilat rrisin punësueshmërinë e tyre dhe mund 

të çojnë drejt punësimit afagjatë dhe të qëndrueshëm me punëdhënës të tjerë pas përfundimit të 

programit të punëve publike. Ky lloj programi është shumë i kërkuar nga qeveritë pasi ato 

përfitojnë nga zhvillimi i infrastrukturës ndërkohë që kthejnë të papunët në punë.  

– Sipërmarrjet dhe hapja e një aktiviteti të ri që shënjestrojnë grupe të ndryshme punëkërkuesish 

me nevoja të veçanta si të rinjtë, femrat mbi 45 vjeç dhe personat shumë të kualifikuar.  

– Programet për punësimin sezonal për sektorët e turizmit dhe bujqësisë të kombinuara me 

Formimin Profesional. Këto programe mund të reduktojnë informalitetin si edhe të ofrojnë 

aftësitë e kërkuara në sektorin e shërbimit si në turizëm, ku pjesa më e madhe e punëtorëve janë 

të patrajnuar ose janë pjesë e punës në familje.   Po kështu, Formimi Profesional mund të ofrohet 

për ato persona të cilët bëjnë punë të papaguar në bujqësi për ta drejtuar këtë forcë pune tek 

punësimi i paguar në industritë agro-përpunuese dhe në industri të tjera bujqësore në rritje.  

PËR ZBATIMIN: 

• Duhet të ketë informacion më të shumtë dhe më të mirë në dipozicion si edhe duhet të bëhet marketing 

më i mirë i PNP-ve tek aplikantët. Në këtë aspekt, mund të përdoret një shumëllojshmëri instrumentesh 

si për shembull instrumentet online; takimet rajonale; kanalet e hapura të komunikimit me stafin e 

SHKP-së para dhe gjatë procesit të aplikimit.  

•  Procedurat e zbatimit duhet të përmirësohen duke i transformuar ato në më formale dhe me rregulla të 

qarta duke u bazuar në informacionin e shkruar dhe kontrata, në mënyrë që të shmangen "surprizat" për 

punëkërkuesit dhe kompanitë.  

•  Të përcaktohen rregulla të reja për mbajtjen e punëkërkuesve pjesëmarrës ne program  nga kompanitë 

dhe të aplikohet një prag i detyrueshëm.  

•  Duhet të ekzistojë një koordinim më i mirë midis PNP-ve dhe sistemit të AFP-së, që do të thotë me 

programet e ofruara nga QFP-të.  

 

PËR FORMULIMIN DHE ZBATIMIN SË BASHKU:  

• Duhet të bëhet përputhje më e mirë e nevojave rajonale dhe sektoriale për aftësi për t'ju përgjigjur 

nevojave të bizneseve, duke rritur kënaqësinë e forcës së punës dhe duke rritur edhe raportet e 

punësimit.  

• Gjithpërfshirja dhe shkalla e mbulimit duhen trajtuar si çështje kyçe. 
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Anekset 

 

Tabela A1: PNP-të në Shqipëri 
Programi i nxitjes së punësimit të 

punëkërkuesve të papunë në vështirësi 

miratuar nga VKM Nr. 48 (2008/01/16), ndryshuar me VKM Nr. 923 (2010/10/11). 

Ky program fillimisht siguroi mbështetje financiare për punëdhënësit të cilët 

siguronin punësim të përkohshëm (3-6 muaj) të punëkërkuesve të papunë me 

financimin 100% të kontributit të sigurimeve shoqërore për periudhën e punësimit. 

Nëse periudha e punësimit ishte më e gjatë se 1 vit, punëdhënësi mund të përfitojë 

pagë minimale dhe kontributin e sigurimeve shoqërore për 5 muajt e ardhshëm. 

Amendamentet e 2010 ngushtuan përshtatshmërinë për  programin të 

punëkërkuesve në vështirësi (apo punëkërkuesit nga grupet më të rrezikuara). Ato 

gjithashtu zgjeruan fokusin e sigurimit së punësimit në një vit, në mënyrë që 

punëdhënësit të përfitonin  100% të sigurimeve shoqërore dhe e shëndetësore,që 

zakonisht paguhen nga ana e tyre, dhe financimin për katër muaj të 100% të pagës 

minimale. Punëkërkues të papunë në vështirësi përfshijnë, të papunë afatgjatë që 

marrin ndihmë sociale, individët që marrin përfitimet e papunësisë, ato të hyjnë në 

tregun e punës për herë të parë, individët mes moshës 18-25, persona mbi 45 vjet që 

nuk kanë më shumë arsimi i mesme ose ekuivalentin e tij, njerëzit me aftësi të 

kufizuar, romët, dhe emigrantët e kthehen të cilët përballen me probleme 

ekonomike. 

Programi inxijes së punësimit 

nëpërmjet trajnimit në punë 

miratuar nga VKM  Nr. 47 (2008/01/16), ndryshuar me Vendimin Nr. 993 

(2008/02/07) dhe Vendimint Nr. 683 (2011/10/05). Ky program mbështet 

financiarisht punëdhënësit që garantojnë trajnimin e përfituesve dhe që punësojnë 

një pjesë të të trajnuarve të paktën për një vit. Fillimisht qeveria e mbështeti 

financiarisht punëdhënësin për nëntë muaj trajnim duke ofruar  pagën dhe 

kontributin e sigurimeve shoqërore. Pas përfundimit të periudhës së trajnimit, 

punëdhënësi është i detyruar të punësojë 40% të të trajnuarve. Ndryshimet e 

mëvonshme bëjnë dallime ndërmjet ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe 

ndërmarrjet e mëdha, duke siguruar më shumë stimuj për ndërmarrjet e vogla dhe të 

mesme në mënyrë që të inkurajojë aktivitetin e tyre ekonomik. Programi ofron 70% 

të kostove të trajnimit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe 50% të kostove të 

trajnimit për ndërmarrjet e mëdha për një periudhë deri në 6 muaj. Kërkesat për 

punëdhënësit parashikojnë që ata të punësojë një minimum prej 50% të të papunëve 

të trajnuar për një periudhë prej të paktën 6 muaj. Në mënyrë që të përforcohet 

ruajtja e vendeve të punës, ndryshimet kërkojnë që të trajnuarit si dhe punonjësit e 

punësuar më parë të mos pushohen nga puna pa shkaqe të arsyeshme. 

Programi i nxitjes së punësimit për 

punëkërkuesst e papuna femra nga 

grupet e vecanta  

miratuar nga VKM Nr. 632 (2003/09/18) dhe ndryshuar me VKM Nr. 27 

(2012/01/11). Programi i punësimit për gratë synon të integrojë në tregun e punës 

femra të margjinalizuar të tilla si: femrat rome, ish-femrat e trafikuara, të moshuarat 

dhe femrat me aftësi të kufizuara. Femrat që hyjnë në këtë program do të mund të 

regjistrohen nga 1 deri 3 vjet. Më konkretisht mbështetja financiare i ofron 

punëdhënësit deri në 75% të financimit për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe 

4 paga minimale gjatë vitit të parë. Gjatë vitit të dytë punëdhënësit marrin 85% të 

kontributit për sigurimet shoqërore dhe 6 paga minimale. Gjatë vitit të tretë marrin 

100% të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 8 paga minimale. 

Amendamenti i 2012 ka zgjatur programin nga 1-3 vjet në 5 vjet si një mënyrë për 

të bërë rezultatet më të qëndrueshme. Ka edhe më shumë kategori të femrave për të 

rritur përfshirjen, tilla si: femra të papuna të regjistruar për më shumë se 1 vit, 

femrat që përfitojnë nga programet e mbështetjes financiare, ish-femrat e trafikuara, 
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femra më të vjetra se 50 vjec, femrat rome, femrat me aftësi të kufizuara, nënat e 

reja, femrat e divorcuara, femrat emigrante të kthyera. Skema financiare është 

zgjeruar si për të siguruar punëdhënësit më shumë stimuj në punësimin e grave nga 

kategoritë e përmendura më lart, si dhe për të ofruar një financim më të madh për 

biznesin e vogël. Bizneset e vogla marrin përfitime më të mëdha jo vetëm për shkak 

se ata kanë nevojë për mbështetje më të madhe për shkak të madhësisë dhe të 

ardhurave të tyre, por edhe për shkak se shumica e ndërmarrjeve janë kryesisht 

ndërmarrje të vogla. Prandaj, ata përfitojnë nga skemat financiare dhe mund të 

rrisin fuqinë e tyre punëtore, si edhe shumë femra mund të kenë mundësinë për të 

gjetur një punë. Në këtë drejtim, skema financiare ndryshoi në mënyrë të tillë që  

punëdhënësi që punëson një femër që i përket grupit të veçantë: 1. përfiton 100% të 

financimit për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe 4 paga 

minimale në muajt e pestë, të gjashtë, të njëmbëdhjetë dhe të dymbëdhjetë të 

punësimit gjatë vitit të parë, 2. përfiton 100% të financimit për sigurimet shoqërore 

dhe shëndetësore, në rastin e një biznesi të vogël, dhe 50% në rastin e ndërmarrjeve 

të mesme ose të të mëdha. 

Programi i nxitjes së punësimit të rinjtë 

e papunë që hyjnë për herë  në tregun e 

punës 

miratuar nga VKM Nr.199 (2012/01/11). Ky program i shtuar në 2012, në mënyrë 

specifike synon të rinjtë e papunë të cilët janë përfshirë më parë në punëkërkuesit e 

papunë. Në 2012 ai përfshiu kategorinë e moshës 16-25 vjet, e cila është zgjeruar 

tani në moshën 30 vjec. Programi i 2012 parashikon ofrimin e mbështetjes 

financiare për punëdhënësit për deri në 12 muaj të 100% të sigurimeve shoqërore 

dhe sigurimeve shëndetësore, të cilat janë paguar zakonisht nga 

punëdhënësi.Kufizimi vendosur mbi punëdhënësin në 2012 është sigurimi i një 

kohëzgjatje të kontratës jo më pak se 6 muaj. 

Programi i nxitjes së punësimit  të 

punëkëerkuesve të papunë të diplmuar 

nga universitetet shqiptare dhe jashtë 

vendit, nëprmjet praktikave në 

instucionet dhe ndërmarrjet publike 

dhe private  

miratuar nga VKM Nr. 873 (2006/12/27). Punëdhënësit publikë janë të detyruar t'i 

marrë këto punëkërkues në ambjentet e tyre pa pagesë, në raport me personelin e 

administratës, sipas skemës: për çdo 50 anëtarë të stafit -një praktikant. Ky rregull 

është hequr në 2014. Për punëdhënësit privatë, që pranojnë në mjediset e tyre 

punëkërkues të papunë të përfshirë në këtë program, të përfitojnë një financim 

mujor nga zyra përkatëse e punësimit, në masën 100% të nivelit bazë të pagesës së 

papunësisë për çdo muaj të praktikës të punëkërkuesit 

Programi i nxitjes së punësimit për 

personat me aftësi të kufizuara 

miratuar nga VKM Nr. 248 (2014/04/30). Ai siguron deri në 100% të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore për kontributet e punëdhënësit për kontratat jo më të 

shkurtra se një vit. Ajo gjithashtu ofron për punëdhënësit deri në 100.000 lekë për 

infrastrukturë / transport të përshtatshëm në vendin e punës për personin me aftësi 

të kufizuara.Shuma nuk i kalon 200,000 lekë në qoftë se janë të punësuar dy 

persona me aftësi të kufizuara. Programi gjithashtu siguron deri në 100% të pagës 

minimale deri në 6 muaj të punësimit, dhe deri në 50% të pagës minimale për 6 

muajt e ardhshëm të punësimit. Në rastin e trajnimit në vendin e punës, programi 

siguron deri në 70% të kostos bazë të trajnimit dhe deri në 50% të pagës minimale, 

kontributet e 0,5% të pagës minimale për sigurimin e aksidenteve të punës. 

Programi i nxitjes së punësimit 

nëpëmjet trajnimit institucional 

miratuar nga VKM Nr. 646 (2006/03/20).Programi ofron trajnimin për përfituesit 

nga kompanitë që garantojnë punësim pas trajnimit, ose që mund të tregojnë 

nëpërmjet studimeve të tregut të punës dhe kërkimit se trajnimi do të jetë i 

dobishëm për pjesëmarrësit. Përfituesit që refuzojnë të marrin pjesë në kurset e 

ofruara hiqen nga lista e punëkërkuesve të papunë dhe u ndalohet pagesa e 

papunësisë. 
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Tabela A2: Burimet e tregut tw punws 

  

PBB* (nw 

milion ALL) 

Shpenzimet 

e tregut te 

pnws**  (nw 

mijw ALL) 

ShTP as % 

of GDP 

Stafi i 

SHKP*

** 

Punwkwrkue

s tw 

regjistruar 

Raporti i stafit 

twi SHKP-sw 

pwr 

punwkwrkues 

tw regjistruar 

(nw %) 

2008 1,080,676  1,609,500  0.15% 353 140,604  0.25% 

2009 1,143,936  1,615,800  0.14% 353 142,068  0.25% 

2010 1,239,645  1,533,460  0.12% 353 143,487  0.25% 

2011 1,300,624  1,601,180  0.12% 353 142,484  0.25% 

2012* 1,335,488  1,536,391  0.12% 353 142,530  0.25% 

2013** 1,364,782  1,472,000  0.11% 353 142,648  0.25% 

 

* Per PBB-së burimi i informacioneve është INSTAT. Për 2012 rezultatet janë gjysmë-finale dhe për 2013 shifra është paraprake. 

** Shpenzimet e tregut të punës i referohen raporteve tw buxhetit tw Ministrisë së Financave (http://arkiva.financa.gov.al/ Buxheti ne 

VITE). 

*** Për periudhwn kohore 2008-2013 stafin i SHKP-sw ishte 464 persona në total, por në llogaritjen e raportit tw stafit tw  SHKP-sw 

me pnwkwrkuesit e regjistruar përjashtohet personeli i qendrave të trajnimit. 

 

 

Tabela A3: Shpenzimet e programevev tw tregut tw punws si pwrqindje e PBB nw vendet e BE. 

 
  Shpenzim % GDP 

EU-27 1.9 

BE 3.7 

BG 0.6 

CZ 0.6 

DK 3.7 

DE 1.8 

EE 0.7 

IE 3.6 

ES 3.6 

FR 2.3 

IT 1.7 

CY 1.0 

LV 0.7 

LT 0.6 

LU 1.1 

HU 1.0 

MT 0.5 

NL 2.7 

AT 2.0 

PL 0.7 

PT 1.9 

RO 0.3 

SI 1.2 

SK 0.8 

FI 2.4 

SE 1.7 

UK 0.6 

NO : 

Shënim: (1) LMP expenditure (as % of GDP) for EU-27 excludes EL. 

Burimi: Eurostat (online data codes: lmp_expsumm and lfsa_ugad). 
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Tabela A4: Rekomandimet për pwrmirësime nga përfituesit  
Application procedures - Aplikimet dhe fondi duhet të jetë në dispozicion gjatë gjithë vitit; 

- Të redukthet më tej burokracia; 

- Dokumentacionit dhe procedurat duhet disi të lehtësohet; 

- Duhet të sigurohen diskutimet paraprake për projektin e propozuar; 

- Do të ishte mirë për të mundësuar aplikime Kjo do të kursente kohë të 

bizneseve dhe do të ishte më efektive; 

- Sistemi online për aplikimin dhe për pranimin e dokumentacionit të 

kërkuar për PNP duhet të bëhet operacional; 

- Shkurtimi i  kohës së e miratimit; 

- Më shumë promovimi i PNP duhet të bëhet me bizneset në mënyrë që të 

ketë një numër më të madh të aplikantëve; 

-  Për kompanitë që marrin pjesë përsëri të mos jetë e nevojshme për të 

kaluar të gjitha filtrat e aplikimit; 

-  Komunikimi me Zyrat e Punësimit të jetë më i shpejtë, mundësisht online 

dhe punëkërkuesit të informohen në mënyrë më të saktë nga ana e këtyre 

zyrave; 

- Më shumë kohë në dispozicion në dispozicion të kompanive / 

institucioneve në mënyrë që ata të përgatitur dokumentacionin e 

nevojshëm për pjesëmarrje në PNP; 

- Modernizimi i procedurave të e aplikimit veçanërisht në lidhje me zyrën e 

taksave; 

- Të organizohen takime të vazhdueshme për të sqaruar çdo hap të PNP  

Përzgjedhja e aplikantëve - Të sigurohet mundësi të barabarta për të gjitha ndërmarrjet për pjesëmarrje 

bazuar në plotësimin e kritereve të kërkuara, 

- Të  komunikohet më hapur me bizneset për programe të ngjashme; 

- Të komunikohet vazhdimisht me bizneset e konsoliduara për të marrë 

nevojat e tyre. 

Përzgjedhja e punëkërkuesve - Të zgjidhen njerëz të aftë në kategorinë e kërkimit të punës nga testimi i 

tyre përmes zyrës së punësimit përmes implikimet e programeve të nxitjes 

së punësimit në veçanti për profesionin e kërkuar; 

- Tu ofrohet kompanive / institucioneve më shumë hapësirë në përzgjedhjen 

e punëkërkuesve; 

- Punëkërkuesit e ofruar duhet të plotësojnë kërkesat e profesioneve që 

ofrohen; 

- Punëkërkuesit duhet të jenë më të përgjegjshëm, sepse shumë nga të 

përzgjedhurit janë pushuar pa arsye të forta 

- Të përmirësohet bashkëpunimi i ndërsjellë mes zyrave të punësimit dhe 

aplikuesve kompanive / institucioneve për t'u bërë të vetëdijshëm për 

aftësitë e duhura nga punëkërkues të mundshëm; 

- Përzgjedhja e punëkërkuesve duhet të bëhet në bashkëpunim me 

kompaninë që do të bëjë punësimin. 

- Punëkërkuesit nuk përshtaten gjithmonë me pozicionin e kërkuar dhe 

profilin e vendeve të punës; 

- Për disa punë të veçanta duhet të zgjidhen të rinj dhe njerëz të gatshëm për 

të punuar; 

- Të ofrohen kurse trajnimi kualifikim për të plotësuar / përmbushur 

kërkesat e aplikantëve. 

- Zyrat e punësimit duhet të tregojnë më shumë kujdes në drejtim të rritjes 

së aspektit profesional të punëkërkuesve nëpërmjet konkurseve nga zyra e 

punës dhe vendeve të lira të zyrës së punës dhe më pas nga kompania; 

- Përzgjedhja duhet të bëhet në bazë të profesioneve dhe përvojës së punës; 

- Përzgjedhja e punëkërkuesve duhet të bëhet duke iu përshtatur më shumë 

me kërkesat e kompanisë në lidhje me profilet e përshtatëshme të 

punëkërkuesve; 

- Të ketë më shumë kohë në dispozicion subjekti për të bërë zgjedhjen; 

- Zyrat e punësimit duhet të bashkëpunojnë me institucionet e tjera për të 

ofruar kontigjentin e punëkërkuesve të kualifikuar sipas kërkesave të 

sotme të tregut; 
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- Të rriten kushtet për përshtatjen e aftësive profesionale, me aftësitë e 

nevojshme në vendin e punës; Duhet të ketë fushata promovuese për të 

rritur ndërgjegjësimin e punëkërkuesve të tjerë që të regjistrohen në zyrat e 

punësimit për të marrë pjesë në PNP; 

- Të rritet bashkëpunimin me shkollat profesionale për punëkërkuesit e rinj; 

- Të zgjidhen punëkërkues të përgjegjshëm dhe jo njerëz që nuk duan të 

punojnë, por të mbeten në kuadër të programit të asistencës. 

Procesi i zbatimit - Përveç takimeve me specialistët gjatë seminareve të zyrave të Punësimit 

dhe takimeve me përfaqësuesit e të tjerë duhet gjithashtu të organizohen, 

edhe gjatë fazës së zbatimit të programit për të shkëmbyer përvojat 

pozitive; 

- Të lehtësohen procedurat e pagesës; 

- Tu jepet më shumë kohë bizneseve për përgatitjen e dokumentacionit 

mujor të programit; 

- Zyra e Punësimit duhet të ndihmojë më shumë në mënyrë që ngarkesa të 

mos bjerë mbi institucionin apo kompani, 

- Të trajnohen punëkërkuesit para se ata janë të përzgjidhen; 

- Të lehtësohen procedurat: në rastet kur subjekti nuk ka likuiditet për të 

bërë një marrëveshje që neni 5.4 paragrafi 3 i kontratës në mes të 

punëdhënësit dhe zyrën e punësimit të mos respektohet dhe financimi të 

vazhdojë edhe pa kalimin e pagës nëpërmjet bankës, subjekti paguan 

sigurimet shoqërore në total dhe rimbursimi në këtë rast ti bëhet subjektit 

në llogarinë e tij; 

-  Të rritet niveli i bashkëpunimit në mes të kompanive përfituese të PNP-ve 

/ institucioneve, shërbimet e punës dhe zyrat tatimore; 

- Kompanitë e përfituese të PNP-ve / institucionet të kompensohen edhe me 

materiale kur është fjala për praktikë profesionale për të rinj në bizneset; 

kjo do të rrisë interesin për të ofruar mbështetje duke rritur cilësinë e 

praktikës profesionale 

Procedurat e monitorinit dhe 

të vlerësimit 
- Procedurat e monitorimit të PNP-ve duhet të shërbejnë për të vlerësuar 

shkallën e përvetësimit të një profesioni dhe mundësinë për të punuar në 

kompani. 

- Të përmirësohet bashkëpunimi dhe të ofrohet më shumë fleksibilitet në 

mënyrë që të rritet ndihma ndaj punëkërkuesve që janë pjesëmarrës në 

PNP; 
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Programet e Nxitjes së Punësimit në Shqipëri 

VLERËSIM I CILËSISË NË PROCESET E HARTIMIT DHE IMPLEMENTIMIT  

2008-2014 

Pyetësor N°  

Ky pyetësori ka për qëllim mbledhjen e informacionit për të analizuar pikëpamjet e përfituesve (kompanive) mbi 
hartimin dhe zbatimin e masave të punësimit dhe mbi cilësinë e përgjithshme të procedurave dhe shërbimeve të 
ofruara nga SHKP. Ky studim është pjesë e një vlerësimi më të gjerë të Programeve të Nxitjes së Punësimit (PNP) 
2008-2014, mbështetur nga ILO – EU 2010, Projekti për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore dhe Projektit 
RisAlbania, dhe po realizohet nga Qëndra Altri në bashkëpunim me IPSED. 
Informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij pyetësori do të trajtohet në mënyrë anonime dhe konfidenciale. 

I. Informacion i Përgjithshëm mbi Kompaninë 

1. EMRI I KOMPANISË:  ................................................................................................................................................................ 

(Instruksione për intervistuesin: Ju lutemi plotësoni emrin e plotë të kompanisë, sipas të dhënave zyrtare të 

regjistrimit.). 

          2. NIPT 

 

 

3. Numëri i të punësuarve (referuar datës 1 Nëntor 2014):  

 

 

 Përpara PNP Mbas PNP  

4. Numri i të punësuarve femra   

5.  Numri i të punësuarve nën 29 vjec   

6.  Numri i të punësuarve me aftësi të kufizuara   

7.  Numri i të punësuarve nga komunitetet Rom/ Egjyptian   
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II. Informacion mbi procesin e aplikimit për PNP 

P1)  Në cilat programe keni aplikuar për të marrë mbështetje nga PNP në 2014? Ju lutem plotësoni tabelën e mëposhtme me të dhëna të 

mëtejshme. 

  APLIKUAR FITUAR Nr. Total i 

pjesëmarrësve 

Nr. i 

Femrave 

Nr. i 

PAK 

Nr.  Rom/ 

Egjyptian 

Nr. i të 

rinjve   PO JO PO JO 

PNP nëpërmjet formimit në punë VKM 47          

PNP  të punëkërkuesve në vështirësi VKM 48          

Programi i praktikave profesionale për të 

sapo diplomuarit 

VKM 873          

PNP të punëkërkuesve të papunë femra VKM 27          

PNP  të punëkërkuesve të papunë të rinj VKM 199          

PNP  të personave me aftësi të kufizuar VKM 248          

 

P2)  Në cilat programe keni aplikuar për të marrë mbështetje nga PNP përpara 2014? Ju lutem plotësoni tabelën e mëposhtme me të 

dhëna të mëtejshme. 

  APLIKUAR FITUAR Nr. Total i 

pjesëmarrësve 

Nr. i 

Femrave 

Nr. i 

PAK 

Nr.  Rom/ 

Egjyptian 

Nr. i të 

rinjëve 
  PO JO PO JO 

PNP nëpërmjet formimit në punë VKM 47          

PNP  të punëkërkuesve në vështirësi VKM 48          

Programi i praktikave profesionale për të 

sapo diplomuarit 

VKM 873          

PNP të punëkërkuesve të papunë femra VKM 27          

PNP  të punëkërkuesve të papunë të rinj VKM 199          

PNP  të personave me aftësi të kufizuar VKM 248          
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III. Arsyeja dhe burimi i informimit për të aplikuar për PNP 

P3)  Në terma të përgjithëshme, cilat ishin arsyet kryesore për të aplikuar për PNP në vitin 2014? 

(Ju lutem zgjidhni vetëm dy opsione dhe prioritizoni përgjigjen duke shënuar  për arsyen më të rëndësishme 

dhe  për atë më pak të rëndësishme) 

 

a) Për të rritur numrin e punonjësve  
b) Për të patur punonjës më të kualifikuar  
c) Për të ofruar mundësi integrimi për personat me aftësi të kufizuara  
d) Për një fuqi punëtore më të balancuara nga ana  gjinore  
e) Mbështetje për planin tim të biznesit për rritjen e kompanisë  
f) Për të përforcuar rolin e kompanisë në sektorin ku operojmë  
g) Për të marrë burime financiare shtesë  
h) Për tu bërë një kompani më gjithëpërfshirëse  
i) Për të rritur prodhimin / shitjet  
j) Për të punësuar të rinj në kompaninë time  
k) Të tjera, ju lutem specifikoni (dhe prioritizoni), në kutinë më poshtë  

 

 

P4)   Cilat janë karakteristikat kryesore të programeve të NP ku aplikuat, qe ju bënë ta përzgjidhni?   

Karakteristikat VKM 47 VKM 48 VKM 873 VKM 27 VKM 199 VKM 248 

Fleksibiliteti       

Mbështetia financiare       

Mundësitë për 

trajnime 

      

Qellim specifik       

 

Specifikoje:______________________ 
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P5)  Si u informuat mbi këto PNP?   

Në rast të më shumë se një burimi informacioni, ju lutemi zgjidhni një më të rëndësishishmin. 

 

a) Gazetë  
b) TV  
c) Informacion në internet  
d) Faqia internet SHKP  

e) Zyrat Rajonale të Punësimit   
f) Kontakte Personale  
g) Seminare rajonale informimi të organizuara nga SHKP. Nëse po, ju lutem 

specifikoni Ku?.......................................................  
 

 

P6)   Si e vlerësoni informacionin e marrë nga  Seminaret Informuese të kryera nga SHKP? 

(Ju lutem tregoni rëndësinë e informacionit duke filluar 1 (dobët) - 5 (shumë mirë).) 

 

Dobët 

1 2 3 4 5 

Shumë Mirë 
          

     

 

 

Ju 

lutem shpjegoni vlerësimin tuaj më poshtë. 

 

 

  

P7)   Si e vlerësoni dobinë e ndihmës së ofruar nga stafi i Zyrës Rajonale të Punësimit në lidhje me procedurat 

e aplikimit ?  

a) Shumë e dobishme  

b) E Dobishëme  

c) E padobishme. Ne kete rast lutemi shpjegoni arsyen në hapësirën 
më poshtë. 

 

 

 

 
 

P8)   Si e vlerësoni cilësinë e mbështetjes së dhënë nga ana e stafit të Zyrës Rajonale të Punësimit në lidhje me 

procedurat e aplikimit? 

( Ju lutem tregoni cilësinë e mbështetjes teknike duke  filluar nga 1 (dobët) - 5 (shumë mirë).) 

Dobët 

1 2 3 4 5 
Shumë 

mirë           
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P9)   Në përgjithësi, si e vlerësoni ju informacionin e marrë mbi procedurat për aplikim për PNP, nga 1-5? 

( lutem tregoni cilësinë e mbështetjes teknike duke  filluar nga 1 (dobët) - 5 (shumë mirë ).) 

 

Dobët 

1 2 3 4 5 
Shumë 

mirë           

     

 

 

Ju 

lutem shpjegoni vlerësimin tuaj më poshtë. 

 

 

 

 

 

IV.   Përzgjedhja e pjesëmarrësve në PNP 

P10)    Si u përzgjodhën  punëkërkuesit për të marrë pjesë në programet e  nxitjes së punësimit ku ju aplikuat? 

a) Vetëm nga kompania (nga regjistri I punëkërkuesve)  

b) Nga kompania, në baskëpunim me stafin e Zyrës së Punës  

c) Nga stafi i Zyrës së Punës  

 

P11)   Në terma të përgjithshme, në çfarë niveli punëkërkuesit e zgjedhur si përfitues nga PNP plotësojnë 

nevojat e kompanisë tuaj? 

( Ju lutem tregoni nivelin e plotësimit të nevojave duke  filluar nga 1 (dobët) - 5 (shumë mirë).) 

 

Dobët 

1 2 3 4 5 
Shumë 

mirë           

     

 

 

P12)   A 

gjetët profesionet që ju po kërkonit në listën e dhënë nga Zyra për Punës? 

 

a) PO   shko tek P13 

b) JO   Shko tek P14 
 

P13)   Sa nga pjesëmarrësit pritet që të vazhdojnë të punojnë për kompaninë tuaj, pasi përfundimit të 

programit për Nxitjen e Punësimit? 

 

Ju lutem tregoni një mesatare të përafërt në përqindje : ..................% 
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P14)  Ju lutem listoni profesionet më të vështira për tu plotësuar/ 

 

PROFESIONI CODE 
  
  
  

 

V.  Implementimi i PNP 

P15)   Ju lutemi bëni një vlerësim të përgjithshëm të procesit të zbatimit të PNP për kompaninë tuaj në 

tabelën e mëposhtme, duke shënuar nga 1-5 (1 qëndron për "dobët", dhe 5 për "shumë mire"). 

 1 2 3 4 5 

Pergatitja e  kontratës me SHKP      

Mbëstetja ofruar nga SHKP gjatë zbatimit      

Kushtet operacionale të PNP në kompaninë tuaj      

Mundësitë e punësimit për përfituesit final      

Procedurat e raportimit në SHKP      

 

P16)  Përgatitët plane implementimi për PNP? 

 

a) PO   shko tek P17 

b) JO   

 

P17)  A u përgatitën Planet e Implementimit në baskëpunim me Zyrën e Punës? 

a) PO   

b) JO   

 

P18) Nga kush u përgatitën planet e implementimit? 

 

a) Pronari i Kompanisë  

b) Departamenti i Burimeve NJerëzore  

c) Tjetër -  Ju lutem specifikoni  
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Faleminderit për bashkëpunimin.

VI. Aplikime të Ardhëshme në PNP 

P19)  Mendoni te aplikoni përsëri? 

 

a) PO   shko tek P20 

b) JO   Shko tek P21 

P20)  Në cilat programe të nxitjes së punësimit mendoni të aplikoni sërish në të ardhmen? 

 

PNP nëpërmjet formimit në punë VKM 47  

PNP  të punëkërkuesve në vështirësi VKM 48  

Programi i praktikave profesionale për të sapo diplomuarit VKM 873  

PNP të punëkërkuesve të papunë femra VKM 27  

PNP  të punëkërkuesve të papunë të rinj VKM 199  

PNP  të personave me aftësi të kufizuar VKM 248  

P21)  Cfarë mund të përmirësohet në të ardhmen në Programet e Nxitjes së Punësimit? 

Sugjerime për përmirësim PO JO Ju lutemi specifikoni: Si? 

a) Procedurat e aplikimit    

b) Përzgjedhja e aplikuesve    

c) Procedurat e përzgjedhjes së punëkërkuesve    

d) Procesi i implementimit     

e) Procedurat e monitorimit dhe vlerësimit    
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VII. Informacioni mbi intervistën 

I intervistuari      ..................................................................................................................................................................... 

                                   (Emër & Mbiemër) 

Pozicioni:  ......................................................................................................................................................... 

 

E-mail: ............................................................................................................................................................ 

 

Intervistuesi:  ................................................................................................................................................                                                                      

Data e intervistës:  ..................../..................../......................................... 

Ora e fillimit të intervistës:   ............................................... 

Ora e mbarimit të intervistës :  ............................................... 

Vendi i intervistës:     ................................................................................................................................................................. 

Intervista u zhvillua:       

Ballë për ballë  

On-line  

Me telefon  
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Tabela A5: Përfituesit sipas sektorit ekonomik dhe madhësisë 
Sektori ekonomik/Madhësia e 

përfituesve 

1-5 

punonjës 

6-20 

punonjës 

21-50 

punonjës 

51-150 

punonjës 

more 150 

punonjës Totali 

Totali 
56 103 50 59 55 323 

Administrata Publike 5 12 8 11 3 39 

Agjenci udhëtimi, operator 

turistik dhe aktivitetet të tjera te 

shërbimit të prenotimit 1 3 0 0 0 4 

Arkitekturë dhe Inxhineri 

ndërtimi/ Inspektimet Teknike 

dhe veprimtaritë e analizës 0 0 1 0 0 1 

Aktivitetet financiare dhe të 

sigurimit 1 1 0 0 2 4 

Aktivitetet e qendrave të kujdesit 

shëndetësor dhe social 1 0 0 0 0 1 

Aktivitete të lidhura me shëndetin 1 5 4 4 11 25 

Aktivitete sigurimi dhe kërkimi 0 4 1 1 2 8 

Aktivitete të tjera shërbimi 1 0 0 0 0 1 

Arsimi 1 2 0 0 11 14 

Bujqësi, pylltari dhe peshkim 1 3 0 0 0 4 

Hotele dhe shërbime të ngjashme 3 12 1 0 0 16 

Industria  përpunimi  4 5 1 5 1 16 

Magazinim dhe transport 

Aktivitetet mbështetëse 0 1 0 0 0 1 

Ndërtim të objekteve 0 19 12 9 0 40 

Përpunim tekstili  0 0 1 1 0 2 

Prodhim këpucë 0 1 3 6 12 22 

Prodhim produkte letre 2 1 1 2 1 7 

Prodhim mobilje 3 4 3 2 0 12 

Prodhim produktet metali të 

fabrikuara, me përjashtim të 

makinerive dhe pajisjeve 0 2 1 0 0 3 

Produkte Bukë, ëmbëlsira dhe  

makarona  1 1 0 0 0 2 

Punime inxhinierike 0 1 1 0 0 2 

Shërbimet për ndërtesat dhe tokat 0 0 3 1 0 4 

Shërbime të tjera pastrimi dhe 

menaxhimi të mbeturinave 2 0 0 0 0 2 

Sherbim ushqimi dhe pije 13 4 0 1 0 18 

Printime dhe rigrupim i mediave 

të regjistruara 0 2 1 0 0 3 

Sigurim jete 0 1 0 0 0 1 

Telekomunikacion 2 3 1 0 0 6 

Transport Tokësor dhe me 

Tubacione 0 0 1 0 0 1 

Tregtie shitjes me pakicë, përveç 

për tregtinë e motorcikletatave 1 0 0 0 2 3 

Tregtia me shumicë dhe pakicë 12 13 1 0 0 26 
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Tabela A6: Përfituesit sipas sektorit ekonomik, rajonit dhe madhësisë 
Rrethi Veprimtaria 1-5 6-20 21-50 51-150  Më shumë se 

150 

Totali 

BERAT   0 0 1 1 3 5 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 1 1 2 4 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 0 1 1 

BULQIZE   0 0 0 0 1 1 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

BURREL   0 0 0 1 0 1 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 0 1 0 1 

DEVOLL   0 0 1 0 1 2 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 0 1 0 0 1 

DIBER   3 12 0 1 1 17 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 2 0 0 0 2 

 Aktivitete të shëndetit 0 2 0 0 1 3 

 Aktivitete të sigurimit 

dhe hetimit  

0 1 0 0 0 1 

 BUJQESIA, PYJET DHE 

PESHKIMI 

0 1 0 0 0 1 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

0 1 0 0 0 1 

 Konfeksionimi i veshjeve 1 1 0 0 0 2 

 Ndertimi I ndertesave 0 1 0 1 0 2 

 Prodhimi i mobiljeve 1 0 0 0 0 1 

 Prodhimi i produkteve 

metalikë të fabrikuar, 

përveç makinerive dhe 

pajisjeve  

0 1 0 0 0 1 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

1 0 0 0 0 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 2 0 0 0 2 

DURRES   1 2 0 3 6 12 

 AKTIVITETE 

FINANCIARE DHE TE 

SIGURIMIT 

0 1 0 0 0 1 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 0 1 1 

 Aktivitete të sigurimit 

dhe hetimit  

0 0 0 0 1 1 

 BUJQESIA, PYJET DHE 

PESHKIMI 

1 0 0 0 0 1 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 0 3 3 6 
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 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 0 1 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 1 0 0 0 1 

ELBASAN   1 1 3 3 2 10 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 0 1 1 

 Aktivitete të sigurimit 

dhe hetimit  

0 0 0 1 0 1 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 BUJQESIA, PYJET DHE 

PESHKIMI 

0 1 0 0 0 1 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

1 0 0 0 0 1 

 Përpunimi i tekstileve 0 0 1 1 0 2 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 1 0 1 

 Punime inxhinjerike 0 0 1 0 0 1 

 Shërbime ndaj ndërtesave 

dhe shesheve 

0 0 1 0 0 1 

FIER   0 6 5 1 4 16 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 0 0 1 0 1 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 0 1 1 

 Aktivitete të sigurimit 

dhe hetimit  

0 0 0 0 1 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

0 1 0 0 0 1 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 0 0 1 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 5 5 0 0 10 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 0 1 1 

GJIROKASTER 8 21 5 0 2 36 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 3 1 0 1 5 

 AKTIVITETE 

FINANCIARE DHE TE 

SIGURIMIT 

1 0 0 0 0 1 

 Aktivitete të sigurimit 

dhe hetimit  

0 3 1 0 0 4 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

1 2 0 0 0 3 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

1 0 0 0 0 1 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 1 0 0 1 
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 Ndertimi I ndertesave 0 6 1 0 0 7 

 Prodhimi i letrës dhe 

produkteve prej letre  

1 1 0 0 0 2 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

1 1 0 0 0 2 

 Shtypshkrimi dhe 

rigrupimi i mediave të 

regjistruara 

0 1 0 0 0 1 

 Transporti tokësor dhe 

me tubacione  

0 0 1 0 0 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

3 4 0 0 0 7 

HAS   0 0 0 1 0 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 0 0 1 0 1 

KAVAJE   1 2 0 1 0 4 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 1 0 1 0 2 

 Prodhimi i mobiljeve 0 1 0 0 0 1 

 Shërbime të tjera të 

pastrimit e të menaxhimit 

të mbetjeve 

1 0 0 0 0 1 

KOLONJE   4 2 0 1 1 8 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 1 0 1 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

1 0 0 0 0 1 

 Prodhimi i mobiljeve 0 1 0 0 0 1 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

3 1 0 0 0 4 

KORÇE   0 1 2 5 1 9 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 0 1 1 

 BUJQESIA, PYJET DHE 

PESHKIMI 

0 1 0 0 0 1 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

0 0 0 2 0 2 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 1 0 0 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 0 1 2 0 3 

 Prodhimi i mobiljeve 0 0 0 1 0 1 

KRUJE   1 0 3 2 2 8 

 Aktivitetete të tjera 

shërbimi 

1 0 0 0 0 1 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 2 2 1 5 

 Prodhimi i letrës dhe 

produkteve prej letre  

0 0 1 0 0 1 

KUKES   0 7 2 0 0 9 
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 Agjensi udhëtimi, 

operator turistik dhe të 

tjera aktivitete të 

shërbimit të rezervimit 

0 3 0 0 0 3 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

0 2 1 0 0 3 

 Ndertimi I ndertesave 0 2 1 0 0 3 

LAÇ   1 5 0 1 2 9 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 1 0 0 0 1 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 1 0 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

0 2 0 0 0 2 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 0 2 2 

 Prodhimi i mobiljeve 1 1 0 0 0 2 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 1 0 0 0 1 

LEZHE   1 11 6 7 1 26 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 0 4 3 0 7 

 Aktivitete të shëndetit 1 1 1 1 1 5 

 Arsimi 0 1 0 0 0 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

0 4 0 0 0 4 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

0 0 0 1 0 1 

 Magazinimi dhe 

aktivitete mbështetëse për 

transportin  

0 1 0 0 0 1 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 2 0 2 

 Prodhimi i produkteve të 

bukës, ëmbëlsirat, 

makaronat  

0 1 0 0 0 1 

 Shërbime ndaj ndërtesave 

dhe shesheve 

0 0 1 0 0 1 

 Telekomunikacioni 0 2 0 0 0 2 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 1 0 0 0 1 

LUSHNJE   2 2 0 1 0 5 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

1 1 0 0 0 2 

 Ndertimi I ndertesave 0 1 0 1 0 2 
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 Prodhimi i letrës dhe 

produkteve prej letre  

1 0 0 0 0 1 

MALESI E MADHE 0 2 1 0 0 3 

 Aktivitete të shëndetit 0 1 0 0 0 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

0 0 1 0 0 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 1 0 0 0 1 

MALLAKASTER 0 1 0 0 0 1 

 Arsimi 0 1 0 0 0 1 

MAT   1 2 0 0 2 5 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

1 1 0 0 0 2 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 0 1 1 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 1 0 0 0 1 

MIRDITE   1 2 1 1 0 5 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

1 1 0 0 0 2 

 Ndertimi I ndertesave 0 0 1 1 0 2 

 Prodhimi i këpucëve 0 1 0 0 0 1 

PERMET   2 0 0 0 0 2 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

2 0 0 0 0 2 

POGRADEC 0 2 2 1 0 5 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 0 0 1 0 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 1 1 0 0 2 

 Prodhimi i mobiljeve 0 0 1 0 0 1 

 Prodhimi i produkteve 

metalikë të fabrikuar, 

përveç makinerive dhe 

pajisjeve  

0 1 0 0 0 1 

PUKE   1 0 2 2 1 6 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

1 0 1 0 0 2 
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 Aktivitete të shëndetit 0 0 1 0 1 2 

 Prodhimi i letrës dhe 

produkteve prej letre  

0 0 0 2 0 2 

SARANDE   15 2 1 1 0 19 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

1 0 0 1 0 2 

 Agjensi udhëtimi, 

operator turistik dhe të 

tjera aktivitete të 

shërbimit të rezervimit 

1 0 0 0 0 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

1 0 0 0 0 1 

 Shërbime ndaj ndërtesave 

dhe shesheve 

0 0 1 0 0 1 

 Shërbime të tjera të 

pastrimit e të menaxhimit 

të mbetjeve 

1 0 0 0 0 1 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

3 0 0 0 0 3 

 Telekomunikacioni 0 1 0 0 0 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

8 1 0 0 0 9 

SHKODER   3 8 2 10 8 31 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 1 0 2 1 4 

 Aktivitete të shëndetit 0 1 0 1 2 4 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

 INDUSTRIA 

PERPUNUESE  

1 1 0 2 1 5 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 1 0 4 1 6 

 Ndertimi I ndertesave 0 1 0 0 0 1 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 1 1 2 4 

 Prodhimi i mobiljeve 0 0 1 0 0 1 

 Prodhimi i produkteve të 

bukës, ëmbëlsirat, 

makaronat  

1 0 0 0 0 1 

 Punime inxhinjerike 0 1 0 0 0 1 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

1 1 0 0 0 2 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 1 0 0 0 1 

TEPELENE   5 1 0 2 1 9 
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 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

1 0 0 1 0 2 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 0 0 1 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 0 0 1 0 1 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

2 1 0 0 0 3 

 Tregtia me pakicë, përveç 

tregtisë së automjeteve 

dhe motorçikletave  

1 0 0 0 0 1 

 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

1 0 0 0 0 1 

TIRANE   5 7 8 10 10 40 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 2 0 1 0 3 

 Aktivitete arkitekture dhe 

inxhinjerike; aktivitete të 

kontrolleve dhe analizave 

teknike 

0 0 1 0 0 1 

 AKTIVITETE 

FINANCIARE DHE TE 

SIGURIMIT 

0 0 0 0 2 2 

 Aktivitete të qendrave të 

kujdesit mjekësor e social 

1 0 0 0 0 1 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 1 0 0 1 

 Arsimi 1 0 0 0 0 1 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

0 2 0 0 0 2 

 Konfeksionimi i veshjeve 0 0 2 6 3 11 

 Ndertimi I ndertesave 0 1 0 2 0 3 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 0 2 2 

 Prodhimi i letrës dhe 

produkteve prej letre  

0 0 0 0 1 1 

 Prodhimi i mobiljeve 1 0 1 0 0 2 

 Shërbime ushqimi dhe 

pije 

0 0 0 1 0 1 

 Shtypshkrimi dhe 

rigrupimi i mediave të 

regjistruara 

0 1 1 0 0 2 

 Sigurimi i jetës 0 1 0 0 0 1 

 Telekomunikacioni 2 0 1 0 0 3 

 Tregtia me pakicë, përveç 

tregtisë së automjeteve 

dhe motorçikletave  

0 0 0 0 2 2 
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 TREGTIA ME 

SHUMICE DHE 

PAKICE 

0 0 1 0 0 1 

TROPOJA   0 0 1 0 1 2 

 Aktivitete të shëndetit 0 0 1 0 0 1 

 Arsimi 0 0 0 0 1 1 

VLORE   0 4 4 3 5 16 

 ADMINISTRIM 

PUBLIK DHE 

MBROJTJA; SIGURIMI 

SOCIAL I 

DETYRUESHËM 

0 1 2 1 1 5 

 Arsimi 0 0 0 0 2 2 

 Hotele dhe struktura të 

ngjajshme  

0 1 0 0 0 1 

 Ndertimi I ndertesave 0 1 1 0 0 2 

 Prodhimi i këpucëve 0 0 0 0 2 2 

 Prodhimi i mobiljeve 0 1 0 1 0 2 

 Prodhimi i produkteve 

metalikë të fabrikuar, 

përveç makinerive dhe 

pajisjeve  

0 0 1 0 0 1 

 Shërbime ndaj ndërtesave 

dhe shesheve 

0 0 0 1 0 1 

Totali 56 103 50 59 55 323 

 

 

 

Tabela A7: Profesionet më të vëshira për tu plotësuar 

PROFESIONET më të vështira për tu plotësuar Kodi Numri 

Inxhinier përpunues 215 1 

Punë të aviacionit civil 219.05 1 

Punëtor 711 2 

Armaturë 712 1 

Teknolog 751 1 

Punë në miniera dhe vepra të tjera 811 1 

Pastruese 961 3 

Menaxher 1131 3 

Inxhinier topograf 2114.01 1 

Inxhinier ndërtimi 2141.01 4 

Inxhinier civil 2141.02 1 

Inxhinier druri 2151.01 1 

Arkitekt 2161.01 1 

Urbanist 2162.02 1 

Topograf 2165.12 1 

Mjek anestezist  2211.02 2 

Infermieret 2220.06 1 
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Farmacist depo 2242.03 1 

Veterinar 2247.03 1 

Filozofi 2330.03 1 

Mësues 2341 1 

Mësues Kimie 2341.07 1 

Mësues matematike 2341.08 1 

Mësuesit (Gjuhë e huaj) 2341.11 1 

Mësues 2359 2 

Përgjegjës administrative 2422 1 

Agjent publiciteti dhe  reklame 2431.01 1 

Inxhinier kompjuteri 2512.02 1 

IT Programues 2512.03 1 

Avokat 2611 2 

Avokat 2611.03 6 

Ekonomist 2631 2 

Ekonomist Finance 2631.03 1 

Ekonomist Për Menaxhimin 2631.05 1 

Ekonomist Për Turizmin 2631.12 1 

Ekonomist 2631.13 6 

Folës i gjuhës Portugeze 2634.07 1 

Psikolog shëndeti  2635.04 2 

Punonjës social 2636.03 3 

Gazetar 2646.01 1 

Teknik 3112.08 2 

Laborant 3119.03 1 

Mbikëqyrës profesional  3122.13 1 

Specialist ndërtimi 3123 1 

Laborant biokimik 3212.02 2 

Ifermiere klinike niveli dytë 3221.15 1 

Staf për pajisje mjekësore 3236 1 

Menaxher shitjes 3311.02 2 

Vlerësues Pronash 3334 1 

Agjnet I pasurive të paluajtshme 3334.01 1 

Operator 3522.09 1 

Parafabrikat 3522.24 2 

Llogaritar 4111 1 

Magazinier 4121.01 1 

Regjtistrues i të Dhënave  4142.01 1 

Operator Call Center  4221.02 1 

Recepsionist 4222.01 3 

Recepsionist 4224 1 

Punues metali 4225.01 1 

Ciceron 5113.01 1 

Punëtor 5123 8 

Rojtar 5164.02 4 
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Kuzhinier 5172.01 1 

Kuzhinier 5172.07 9 

Kameriere femra 5181 2 

Shërbimi kamerier 5181.01 7 

Bartender femra 5182.01 1 

Barist 5182.02 5 

Shitës marketi 5221.03 8 

Kultivues farë lule dhe fruta 6114.09 1 

Punëtor për përgatitjen e farës 6114.15 1 

Punëor pyjesh 6210.01 1 

Murator 7112 1 

Murator 7112.03 1 

Punëtor metali  7113.04 1 

Marangoz 7114.06 3 

Zdrukthëtar 7114.14 2 

Hidraulik 7121.03 8 

Prerës xhamash 7122.01 1 

Prerës xhamash me ngjyrë 7122.06 1 

Punëtor duralumini 7129.06 4 

Saldator 7212.09 3 

Mekanik 7223.08 1 

Mekanik  7231.09 8 

Makinë makina qepëse 7233 4 

Mekanik 7233.22 1 

Punëtor mbajtje kargo 7324.04 2 

Punëtor për ngjitje letra çanta 7331.05 1 

Inxhinier elektrik 7411 1 

Inxhinier elektrik 7411.01 9 

Elektricist për instalime elektrike në ndërtesa 7411.13 1 

Kasap 7511.04 1 

Bukë pjekës 7512.04 2 

Punëtor plastike 7514.11 3 

Marangoz 7522.29 1 

Prestar 7531.06 3 

Rrobaqepës profesionist 7531.11 6 

Punëtor prodhim dyshekë 7532.11 1 

Tapicier 7532.16 1 

Puëtor 7533 5 

Qepës dyshekësh 7533.09 1 

Punëtor artizanati 7534.02 1 

Prodhues dyshekësh 7535.01 1 

Prerës këpucësh 7537.34 1 

Prerës lëkure 7537.35 1 

Minator nëntoke 8111.12 2 

Prodhim armaturë  8114.01 5 
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Punëtor në fabrikat e  pasurimit të kromit dhe  minierave bakrit të 

qymyrit 

8122 1 

Operator makinerie 8131.11 1 

Specialist Makines Qepëse 8153 1 

Punëtor I kualifikuar për makina qepëse të llojeve të ndryshme 8153.01 5 

Qepje tekstil 8153.05 2 

Punues sixhade 8153.07 1 

Mbikëqyrës sektori teknik 8156 1 

Mekanik makineri këpucësh 8156.01 3 

punëtor në makineri këpucësh 8156.02 4 

Qepje lëkure  8156.09 6 

Punëtor makinerie 8160.17 2 

Punëtor makinerie 8179 1 

Asembler 8211.07 1 

Punëtor  8219.08 1 

Shofer 8322.01 4 

Shofer kamioni 8322.03 1 

Manovrator për makineri të rënda 8332 2 

Pastruese hoteli 9112.01 1 

Punëtor për sistemin e mallrave 9334.01 1 

Punëtor për sistem e mallrave dhe paketim për transport 9334.02 1 

Asistent kuzhinier 9412.02 1 

Plehraxhi 9611.04 1 

Fshesaxhi 9629.02 1 

Tjetër 9312.06 9 

 

 

 

 

 

 


