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Hyrje
Arsimi profesional në Shqipëri është duke fi tuar 
terren. Krahasuar me pesë vite më parë një pjesë 
më e madhe e të rinjve që regjistrohen në arsimin 
e mesëm zgjedhin arsimin profesional në vend të 
gjimnazit (kjo nuk vlen për shkollat e artit dhe shkollat 
e gjuhëve të huaja në nivelin e mesëm). Investimet 
publike në AFP po rriten. Donatorët po kontribuojnë 
me shuma gjithnjë e më të mëdha për arsimin 
dhe formimin profesional (AFP), ku BE dhe Zvicra 
qëndrojnë në krye. Megjithatë, rritja e fi nancimit 
publik si edhe e fi nancimit nga donatorët nuk mund 
të përmbushë nevojën alarmante për modernizimin e 
sistemit dhe as të plotësojë kërkesën e sektorit privat 
për një forcë punëtore që ecën me ritmet e zhvillimit 
të një industrie të caktuar. Në disa raste, laboratorët 
janë të vjetëruar. Në disa raste të tjera, ato nuk janë 
funksionalë. Fondet për blerjen e materialeve për 
mësimin praktik janë shumë të kufi zuara. Në shumë 
shkolla profesionale, klasat janë në kushte shumë të 
këqija. Pritja për raundin e ardhshëm të investimeve 
nga Ministria e linjës mund të zgjasë edhe të paktën 
pesë vite të tjera. Edhe në rastet kur këto investime 
bëhen, projekti jo domosdoshmërisht i përmbush 
standardet bashkëkohore dhe as nuk sheh dhjetë 
vite përpara. Ndërkohë, sektori privat përballet 
çdo ditë me nevojën për punëtorë të kualifi kuar. 
Kur analizohet sektori i AFP, natyrshëm lind pyetja: 
Deri në çfarë mase është shkolla profesionale sot 
një partner i kompanive të sektorit privat? A po 
furnizohen kompanitë nga shkollat me punëtorë të 
kualifi kuar, të cilët mund t’i ndihmojnë ato për të 
ofruar shërbime ose mallra të cilësisë së lartë për 
klientët e tyre dhe për t’u bërë dhe / ose mbetur 
konkurrues në një ekonomi globalizuese?

Ligji i ri për AFP-në (nr. 15/2017: Për Arsimin dhe 
Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë) 
parashikon që Shkollat Profesionale dhe Qendrat e 
Formimit do të funksionojnë si entitete autonome. 
Kjo përfshin edhe autonominë fi nanciare. Kapitulli 
VI: Financimi, Neni 30: Burimet e Financimit, pika 1 
përcakton:

1. Arsimi dhe formimi profesional fi nancohet nga:

a) Buxheti i Shtetit;

b) Të ardhurat e gjeneruara nga vetë 
ofruesit publikë të AFP-së;

c) Kontributet e donatorëve;

d) Sponsorizimet;

Sponsorizimet janë përcaktuar si një nga burimet 
e financimit për ofruesit e AFP-së në Shqipëri.

Ekspertët po punojnë për përcaktimin e 
modaliteteve se si Qeveria do të financojë 
ofruesit dhe analizojë skenarët për mundësi për 
gjenerimin e të ardhurave. Përveç kësaj, ofruesit 
e AFP-së duhet të fillojnë të përqëndrohen 
më shumë në aktivitete sensibilizuese, nëse 
dëshirojnë të rrisin bazën e “klientëve” të tyre. 
Kjo do të thotë se ata duhet të angazhohen 
në veprimtari që kanë të bëjnë me orientimin 
e karrierës, udhëheqjen e karrierës, praktikën 
profesionale afatgjatë dhe veprimtaritë për 
përputhjen e personave me vendin e punës. 
Me qëllim përmirësimin e cilësisë së ofertës 
shkollat duhet të angazhohen edhe në studime 
gjurmuese të të diplomuarve. Aktivitete të tilla 
nuk janë parashikuar në buxhetet e shkollave 
profesionale. Është e nevojshme që të sigurohen 
burime. 

Ofruesit e AFP duhet të fillojnë të shohin drejt 
sektorit privat dhe të krijojnë partneritete 
strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të 
institucioneve të tyre, gjithnjë edhe më shumë 
në një situatë kur financimi duhet të sigurohet 
nëpërmjet burimeve të tjera dhe jo të fondeve 
publike. Disa nga format për të angazhuar 
sektorin privat dhe palët e tjera për të 
bashkëfinancuar ofertën e AFP janë:

- Kompanitë që ofrojnë mësimin praktik në 
kompani për nxënësit (modeli i praktikës 
profesionale i projektit ‘Aftësi për Punë” 
është duke u zbatuar aktualisht);

- Kompanitë që ofrojnë trajnime praktike 
pa pagesë për mësuesit (mundësitë e të 
mësuarit gjatë gjithë jetës);

- Donacionet individuale (mbështetje 
institucionale ose mbështetje për aktivitete 
specifike); 

- Sponsorizimet nga kompanitë.

Ky dokument fokusohet tek sponsorizimet 
nga sektori privat. Ai shpjegon arsyen përse 
kompanitë sponsorizojnë arsimin dhe për më 
tepër arsimin profesional. Çfarë nevojitet për 
të ndryshuar në mënyrën se si funksionojnë 
shkollat dhe si munden ato ta përdorin këtë 
mundësi më së miri për të fuqizuar institucionin 
e tyre dhe për t’u ofruar nxënësve të tyre një 
mjedis më të mirë mësimor.
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regjistrohen në gjimnaz. Ndërkohë që numrat 
e përgjithshëm mbeten në shifrën prej 25,000 
nxënësish në vit (shih Figurën 1), përqindja 
e atyre që studiojnë në arsimin profesional 
krahasuar me numrin e përgjithshëm të 
nxënësve që regjistrohen në arsimin e mesëm 
(duke përfshirë ata që studiojnë në gjimnaz) 
është rritur nga 15.7% në vitin 2012 në 19.8% 
në vitin 2016 (Shih Figurën 2). 

Figura 1: Nxënësit e regjistruar në shkollën e mesme

Figura 2: Përqindja e nxënësve të AFP kundrejt totalit

Kjo ndodh për shkak të procesit të plakjes në 
zhvillimin demografi k të Shqipërisë. Që nga 
viti 2001 është vërejtur një reduktim i bazës 
së piramidës (zvogëlim i numrit të lindjeve 

Prezantimi i 
argumentit 
Arsimi dhe formimi profesional (AFP) në 
Shqipëri është duke fi tuar terren. Imazhi i AFP-
së ka fi lluar të përmirësohet. Më shumë të rinj 
po zgjedhin arsimin profesional krahasuar 
me gjimnazet. Qeveria shqiptare dhe shumë 
donatorë të huaj po promovojnë arsimin 
profesional si një rrugë të sigurtë për një të 
ardhme të begatë për të rinjtë. Shpesh në 
mediat lokale njerëzit mësojnë për laboratorët 
bashkëkohorë dhe profi let e “sofi stikuara” 
që hapen në shkollat profesionale. Shumë 
profesionistë të njohur (p.sh. kuzhinierë) po 
investojnë imazhin e tyre për të promovuar 
AFP. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për 
të tërhequr kompanitë e sektorit privat që të 
lidhen me shkollat profesionale si një mjet për 
të krijuar një profi l publik pozitiv. Kompanitë 
raportojnë se ata e shohin me interes idenë 
e lidhjes së imazhit (markës) të tyre me 
arsimin profesional, megjithatë kjo është një 
fushë që duhet të hulumtohet dhe interesi i 
ndërsjellë duhet të jetë parimi udhëheqës 
në një bashkëpunim të mundshëm ndërmjet 
shkollave profesionale dhe kompanive.

*   *   * 

Gjatë pesë viteve të fundit, INSTAT-i ka 
raportuar një tendencë në rritje të regjistrimit 
të nxënësve në arsimin e mesëm në 
shkollat profesionale krahasuar me ata që 

ku fëmijët lindin të gjallë), duke çuar në rënie 
të numrit të popullsisë së grupmoshës 6-16 
vjeç (Shihni fi gurën 3). Rezultati i kësaj është 
zvogëlimi i numrit të përgjithshëm të të rinjve 
që regjistrohen në shkollën e mesme: 154,425 
nxënës në vitin akademik 2012-2013 duke u 
reduktuar në 127,114 nxënës në vitin akademik 
2016-2017.

Trendi i regjistrimit në arsimin profesional është 
pozitiv (Shihni Figurën 2). Megjithatë, ky trend 
është shumë larg nga normat në vendet fqinje 
dhe në vendet e zhvilluara të BE-së (shihni 
Figurën 4). Kjo fl et për një nevojë dhe potencial 
(për ekonominë) për një numër në rritje të të 
rinjve që regjistrohen në arsimin profesional në 
vitet në vijim.
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 Figura 3: Piramida e Popullsisë 2011 - 2017
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Figura 4: Përqindja  (%) e nxënësve në programet e Arsimit Profesional, 2015
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Të dhënat për numrin e përgjithshëm të 
nxënësve të arsimit profesional nuk janë 
mbledhur ende. Ekspertët vlerësojnë se për 
vitin akademik 2018-2019 do të shohim një 
rritje të numrit të nxënësve që regjistrohen  në 
klasën e dhjetë të arsimit profesional. Pritet 
që kjo të çojë në një rritje prej rreth 6 përqind 
krahasuar me numrin e përgjithshëm gjatë vitit 
akademik 2016-2017 (25,119).

Numrat në regjistrim nuk janë duke qëndruar 
në vend dhe as duke u rritur (në mënyrë shumë 
të moderuar) në mënyrë proporcionale në 
të gjithë vendin. Ne shohim që ekziston një 
kërkesë në rritje për t’u regjistruar në arsimin 
profesional në zonat më të mëdha urbane 
kundrejt një rënieje në qytetet më të vogla. 
Ky realitet ngre për politikëbërësit disa pyetje 
strategjike që lidhen me menaxhimin:

- Çfarë do të ndodhë me shkollat e 
vogla që po zvogëlohen në qytetet më 
të vogla? Çfarë do të ndodhë me këto 
ndërtesa? Si do të jetë e ardhmja e 
mësuesve në këto shkolla në tre deri në 
katër vitet e ardhshme?

- Sa shkolla të reja profesionale 
nevojiten? Në cilat qytete / rajone? 

alternative për t’u siguruar që janë duke 
përparuar me të njëjtin hap me kërkesat e një 
ekonomie në modernizim për një fuqi punëtore 
të kualifi kuar.

Sponsorizimi është një nga mjetet që duhet 
të testohet nga shkollat profesionale për 
të siguruar stabilitetin fi nanciar dhe për të 
mundësuar rritjen.

Sponsoriz imi: 
Përkufi zime
Sponsorizimi është akti i mbështetjes së një 
organizate, ngjarjeje ose personi fi nanciarisht 
ose nëpërmjet ofrimit të produkteve dhe / ose 
shërbimeve (mbështetje në natyrë). Kompania, 
individi ose grupi që ofron mbështetjen, njihet 
si sponsori.

Sponsorizimi është një formë e promovimit, 
shpesh e konsideruar si Marrëdhënie me 
Publikun, në të cilën një kompani ofron 
mbështetje për të fi tuar publicitet pozitiv. Kjo 
është një formë gjithnjë e më e zakonshme e 
aktivitetit promovues, e cila përdoret kryesisht 
për të arritur qëllimet specifi ke të biznesit. 
Kompanitë, si shpërblim për mbështetjen 
e ofruar, përfi tojnë hapësirë reklamimi në 
mjediset e organizatës, në aktivitetet që 
organizohen nga ajo si edhe në materialet e 
saj promovuese (p.sh. në faqen e internetit, 
në afi she, banderola, etj.). Sponsorizimi është 
i zakonshëm për programet sociale, aktivitetet 
artistike dhe kulturore, aktivitetet që kanë të 
bëjnë me sportet dhe arsimin.

Sipas IEG, një grup konsulence i specializuar 
në sponsorizime, “Sponsorizimi nuk duhet 
të ngatërrohet me reklamat. Reklamimi 
konsiderohet një mjet sasior, ndërsa 
sponsorizimi konsiderohet si një mjet cilësor. 
Ai promovon një kompani në bashkëpunim me 
të sponsorizuarin”.

Një sponsorizim nuk është:

• një grant, që përfshin pará, mallra ose 

Çfarë lloj infrastrukture e re nevojitet 
(cilat drejtime / profi le dhe laboratorë 
përkatës)? Kush do të paguajë për 
mirëmbajtjen e kësaj infrastrukture të 
re? Cilat janë shpenzimet operative për 
ndërtesa të tilla të reja që ofrojnë profi le 
të reja profesionale?

- Si do të ndikojë pakësimi i numrit të 
popullsisë në mesin e adoleshentëve 
tek regjistrimi në gjimnaze? Çfarë do 
të ndodhë me mësuesit që aktualisht 
japin mësim në gjimnaze? A do t’i lejojë 
qeveria të largohen apo do të ketë një 
plan për integrimin e tyre në sistemin e 
arsimit profesional?

Të gjitha këto dilema politike do të duhet të 
adresohen në të ardhmen e afërt. Zgjidhja 
do të jetë një kompromis që do të rezultojë 
shumë i kushtueshëm. Shumë shkolla nuk 
mund të ofrojnë profi le të caktuara për shkak 
të mungesës së workshop-eve (laboratorëve). 
Industria po kërkon më shumë infrastrukturë 
bashkëkohore në shkollat profesionale për të 
siguruar që nxënësit të trajnohen me teknologji 
moderne si një mjet për të siguruar që ata do 
të jenë gati kur të hyjnë në tregun e punës. A 
mundet sektori publik (i fi nancuar nga paratë 
e taksapaguesve) në një nga vendet më të 
varfra në Europë1 (vendi i dytë më i varfër 
pas Kosovës) të vazhdojë me investimet për 
të siguruar që sistemi i AFP-së po prodhon 
punëtorë të kualifi kuar për tregun e punës që 
do të bëhet gjithnjë e më konkurrues në një 
ekonomi globale? Ofruesit duhet të gjejnë, 
dhe shumë shpejt madje, mjete fi nanciare 

përfi time të tjera që i ofrohen marrësit 
për një qëllim të caktuar, por pa ndonjë 
pritshmëri për të fi tuar të drejta ose 
përfi time siç është përshkruar më sipër;

• një trashëgimi që nuk ka detyrime për 
shkollën dhe ofron pak ose aspak të 
drejta ose përfi time për ofruesin;

• shitja e hapësirës për reklamim, komente 
të redaksisë apo njoftime.  

Pse 
sponsorizojnë 
kompanitë 

Ka shumë arsye për rritjen e sponsorizimit 
nga ana e korporatave gjatë viteve të fundit. 
Bizneset e sotme ndjekin një sërë objektivash 
që pasqyrojnë kompleksitetin e marrëdhënieve 
shoqërore brenda një shoqërie moderne. 
Biznesi i madh nuk duhet të mendojë vetëm 
për nxjerrjen e fi timit, por ai duhet të marrë 
parasysh edhe interesat e komuniteteve që 
shërben. Sponsorizimi i ndihmon organizatat 
që t’i pasqyrojnë këto interesa më të gjera 
të komunitetit dhe, meqenëse marrëveshjet 
moderne të sponsorizimit janë bërë gjithnjë 
e më fl eksibël, ato u lejojnë organizatave që 
t’i shënjestrojnë më me kujdes projektet e 
sponsorizimit. Kjo, nga ana tjetër, ka siguruar 
një gamë gjithnjë në rritje të përfi timeve për 
kompanitë sponsorizuese. Këtu përfshihen:

Reklamimi
Sponsorizimi mund të përdoret si një formë 
reklamimi në të cilën një kompani paguan për 
të gjitha ose disa nga shpenzimet që lidhen 
me një projekt ose program në këmbim të 
mirënjohjes. Kompanitë mund të shfaqin logot 
e tyre dhe emrat e markave, duke e përmendur 
në mënyrë specifi ke që fondet janë siguruar 
nga ata. Sponsorizimet e kompanive zakonisht 
lidhen me grupet jofi timprurëse ose aktivitetet 
e organizuara në institutet arsimore, të cilët 
në përgjithësi nuk do të ishin në gjendje të 

1PBB për frymë (aktuale US$) 2016: Shqipëria = 4,125 $; Vendet fqinje: Mali i Zi = 7,023.5 $ / Kosova = 3,661.4 / Maqedonia = 5,237.1 $ / Greqia = 17,930.2 $ / Italia = 30,674.8 $; Vendet ku AFP 
duale zbatohet si praktikë e zakonshme: Gjermania = 42,069.6 $ / Austria = 44,676.3 $ /  Hollanda = 45,669.8$ / Danimarka = 53,549.7 $ / Zvicra = 79,890.5 $ / Luksemburgu = 100,573.1 $.   
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fi nanconin operacionet dhe aktivitetet e tyre pa 
ndihmë fi nanciare nga jashtë. Ideja është që 
të bëjnë të njohur emrin e kompanisë dhe të 
shihen pozitivisht si një anëtar pjesëmarrës i një 
komuniteti të caktuar.

Ndërgjegjësimi për markën dhe 
mbulimi mediatik 
Sponsorizimi i jep markës së dikujt 
mundësinë për të gjeneruar vetëdije, për 
të rritur imazhin e perceptuar të biznesit 
dhe mundësisht për të fi tuar ekspozimin 
në media. Kompanitë kërkojnë që t’ju 
përdoret emri në aktivitete të caktuara. 
Përveç kësaj, kompanive mund t’u 
ofrohet hapësirë që të marrin fjalën për 
disa minuta gjatë një aktiviteti. Edhe një 
stendë në një pozicion qëndror ndihmon 
në rritjen e vizibilitetit të kompanisë; 
gjithmonë, nëse organizohen ngjarje me 
cilësi të lartë dhe nëse në këtë aktivitet 
marrin pjesë një numër i mjaftueshëm 
njerëzish (si edhe personat e duhur).

Komunikimi i Vlerave të 
Korporatave
Shumica e kompanive paraqesin një imazh 
për publikun në përgjithësi. Ky imazh mund të 
mos jetë gjithmonë i saktë ose imazhi mund t’i 
paraprijë realitetit ndërkohë që kompania ecën 
përpara. Prandaj sponzorimi mund të përdoret 
për të përcjellë vlerat që mishëron organizata 
dhe mënyrën se si ajo e zhvillon biznesin e saj 
aktualisht. Komunikimi i vlerave e ndihmon një 
kompani që të ndikojë në imazhin e perceptuar 
të saj. Ka shumë arsye përse kompanitë 
mund të duan ta bëjnë këtë dhe jo gjithmonë 
ato mund të lidhen me rritjen e shitjeve. 
Partnerët në sponsorizim duhet të zgjidhen me 
kujdes. Imazhi i sponsorit do të ndikohet nga 
aktivitetet dhe ngjarjet që lidhen me të dhe 
anasjelltas. Kombinimi i objektivave të biznesit 
të një kompanie me natyrën e aktivitetit duhet 
menduar me shumë kujdes. Sigurimi i publicitetit 
maksimal, pavarësisht se çfarë aktiviteti është 
duke u organizuar, nuk është gjithmonë politika 
më e mirë.

Shënjestrimi
Shënjestrim do të thotë të sigurohesh që njerëzit 
e duhur janë duke marrë mesazhin e kërkuar. 
Për shembull, shënjestrimi i arritur përmes 

ndihmojnë një kompani të zgjerojë rrjetin 
e partnerëve të mundshëm të biznesit 
dhe të krijojë marrëdhënie pune me disa 
prej tyre (p.sh. duke marrë pjesë në një 
darkë të organizuar nga drejtori i shkollës 
për të gjitha bizneset që mbështesin 
shkollën, duke marrë pjesë në panairin 
e praktikave afatgjata  ose në panairin e 
punës të organizuara në shkollë; duke u 
bërë anëtar i Bordit të Miqve të shkollës 
me të ngjashmit e tjerë).

Mikpritja e korporatave
Mikpritja e korporatave është zakonisht një 
nga përfi timet që shoqërohet me një “paketë 
sponsorizimi”. Kështu, për shembull, një 
shkollë profesionale me një qendër sportive 
të brendshme (fushë volejbolli dhe / ose fushë 
basketbolli) mund t’u ofrojë disa prej kompanive 
që sponsorizojnë aktivitetet e saj mundësinë për 
të përdorur palestrën herë pas here. Kompanitë 
lokale mund të ofrojnë mundësinë e përdorimit 
të qendrës së brendshme të sporteve në 
shkollë për punonjësit e tyre ose të organizojnë 
garat e volejbollit ose të basketbollit ku 
punonjësit e kompanive të ndryshme mund të 

sponsorizimit mund t’i drejtohet një grupi në 
mënyrë shumë më efi kase sesa format e tjera 
të reklamimit. Duke përdorur një shembull 
nga arsimi profesional: Nëse një kompani që 
prodhon kondicionerë do të sponsorizonte një 
seminar (në një shkollë profesionale ose qendër 
formimi) ku profesionistët e rinj mësojnë se si të 
rregullojnë kondicionerët, ai do t’i ekspozonte 
profesionistët e ardhshëm, të cilët do të 
instalojnë dhe  mirëmbajnë kondicionerët,  ndaj 
markës dhe produkteve të saj. Nëse nxënësit 
praktikohen për shumë vite duke punuar me 
pajisjet e ofruara nga kompania dhe i vlerësojnë 
produktet e tyre ata do të jenë më të prirur për 
t’i rekomanduar produktet e markës përkatëse 
tek klientët e tyre të ardhshëm. Për këtë arsye, 
profi li i kompanisë dhe produktet tij do të rriten 
në sytë e asaj pjese të popullsisë që ka më 
shumë gjasa të blejë produktin.

Ndërtimi i 
marrëdhënieve
Ndoshta arsyeja më e rëndësishme që 
kompanitë kanë për të sponsorizuar një entitet 
është ndërtimi i marrëdhënieve. Sponsorët mund 
të kërkojnë të zhvillojnë marrëdhënie të reja me 
qasje tek palët e interesuara të subjektit. Për një 
shkollë profesionale, mund të jetë komuniteti i 
prindërve, mësuesit, punëdhënësit - kompanitë 
e sektorit privat që bashkëpunojnë me shkollën, 
kryetarin e bashkisë apo me ministrin. Ky ndërtim 
i marrëdhënieve mund të ndodhë në shkollë 
ose në ambientet e kompanisë. Për shembull, 
shitësit me pakicë (p.sh. Neptuni) mund të jenë 
të interesuar në promovime që bëjnë që palët 
tuaja të interesuara të vizitojnë dyqanet e tyre. 
Në raste të tilla, një shkollë duhet të shikojë 
mënyrën se si mund të nxisë trafi kun drejt 
sponsorëve të saj, si t’u ofrojë atyre mundësinë 
për të takuar personalisht audiencën e vet.

Vendosja e lidhjeve midis Bizneseve 
(Business to Business-B2B)

Sponsorizimi i një shkolle profesionale 
që krijon partneritet me më shumë 
se pesëdhjetë ndërmarrje lokale për 
t’ju ofruar nxënësve të saj praktika 
profesionale afatgjata, me tetë kompani 
të tjera udhëheqëse në fushën e 
industrisë që janë angazhuar për të 
trajnuar mësuesit e saj si edhe me 
dymbëdhjetë kompani të tjera që 
sponsorizojnë aktivitetet e saj mund të 

konkurrojnë me njëri-tjetrin. Aktivitete të tilla do 
të përdoreshin për të njohur dhe zhvilluar më tej 
marrëdhëniet personale midis individëve nga një 
numër kompanish. Shkollat e tjera profesionale 
mund t’i vënë në dispozicion infotekat e tyre 
për kompanitë për të bërë prezantime për 
klientët e tyre ose për të prezantuar produkte 
të reja. Repartet e punës (workshops) po 
ashtu mund të jenë interesante për kompanitë 
që t’i përdorin për të prezantuar produktet e 
reja për profesionistët në një zonë / qytet të 
caktuar. Për disa sponsorizime, mundësia për 
të përdorur mjedise të caktuara për mikpritjen 
e korporatave është shumë e çmuar, pasi ai 
vend nuk do të ishte i disponueshëm nëpërmjet 
ndonjë kanali tjetër.

Përveç kësaj, reparteve të punës dhe / ose 
klasave të ndryshme në një shkollë mund t’ju 
vihet emri i kompanive - nëse këta të fundit do 
të ofrojnë një sponsorizim të konsiderueshëm 
(p.sh. të sponsorizojnë një laborator të plotë, të 
sigurojnë materialet e punës për një periudhë 
të caktuar kohore, të sigurojnë mbështetje 
fi nanciare me vlerë të konsiderueshme që nuk 
është e përcaktuar).
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Sponsorizimi i 
Arsimit
Shumë kompani në mbarë botën po mbështesin 
arsimin. Ndërmarrjet e mëdha kanë krijuar 
fondacione për të mbështetur programet 
arsimore dhe për të siguruar mbështetje direkte 
për institucionet arsimore dhe / ose për nxënësit 
/ studentët në mënyrë të drejtpërdrejtë (në një 
kontekst kur shkolla aplikon tarifa për nxënësit 
për të mbuluar kostot e saj). Kompanitë 
publike janë më të kufizuara në kanalizimin e 
fondeve për një fondacion. Në raste të tilla, 
janë aksionerët kryesorë të një kompanie ata 
që themelojnë një fondacion dhe e financojnë 
atë nëpërmjet fondeve personale. Më poshtë 
gjeni një listë të shkurtër të fondacioneve të 
krijuara nga korporatat e mëdha ose individë 
që mbështesin arsimin:

- BIC Corporation Foundation 
(ht tps: / /www.bicwor ld .com/en/our-
commitments/commitment-education)

- UBS Foundation for Social Issues and 
Education 
(ht tps: / /www.bicwor ld .com/en/our-
commitments/commitment-education) 

- CISCO Public Funding Office for 
Education 
(https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/
industr ies/educat ion/us-educat ion/
resources/grants-strategy.html)

- Novartis Office of Grants and Education 
(http://ngcs.novartis.com/grt.jsp) 

- Microsoft Education | Shape the Future 
K-12 Program 
( h t t p s : / / w w w. m i c r o s o f t . c o m / e n -
u s / e d u c a t i o n / p ro d u c t s / w i n d o w s /
shapethefuture.aspx)

- VODAFONE Foundation (http://www.
vodafone.com/content/foundation.html) 

- Bill and Melinda Gates Foundation 
(https://www.gatesfoundation.org) 

- The Walton Family Foundation
(http://www.waltonfamilyfoundation.org/ 

   our-impact/k12-education)
- Robert Bosch Stiftung 

(http://www.bosch-stiftung.de/content/
language2/html/education.asp)

- Chan Zuckerberg Initiative(https://
chanzuckerberg.com/initiatives) 

- Google for Education 

përfaqësues të sektorit privat në Tiranë, më 
poshtë gjeni një përmbledhje të përgjigjeve që 
kemi mbledhur:

- Përgjegjësia Sociale e Korporatës;
- Reklamimi; 
- Krijimi i reputacionit si punëdhënës i mirë 

në rradhët e nxënësve / praktikantëve të 
cilët së shpejti do të hyjnë në tregun e 
punës (duke siguruar që talentet më të 
mira aspirojnë që të punojnë për këto 
kompani në të ardhmen);

- Përfitimi nga një kontakt i drejtpërdrejtë 
me praktikantët e mundshëm për të 
siguruar që ata do të rekrutojnë talentet 
më të mira për të kryer praktikën 
profesionale afatgjatë në kompaninë e 
tyre;

- Krijimi i një reputacioni të mirë në 
rradhët e mësimdhënësve - duke krijuar 
terrenin për trajnimin e mësimdhënësve 
për teknologjitë më të reja, pasi janë 

(https://edu.google.com/k-12-solutions/
classroom/?modal_active=none)

Për të kuptuar më mirë përmasat e financimit 
që kompanitë japin për arsimin, ju lutemi gjeni 
një listë të gjatë të kompanive dhe individëve 
që sponsorizojnë Khan Academy, një nismë 
arsimore globale në këtë link: https://www.
khanacademy.org/about/our-supporters. 

Përse 
kompanitë në 
Shqipëri do të 
sponsorizonin 
ofruesit e 
programeve 
për zhvillimin 
e aftësive 
profesionale 
(ZHAP) 
Përse kompanitë në Shqipëri do të sponsorizonin 
ofruesit e programeve për zhvillimin e aftësive 
profesionale (ZHAP)? Përveç arsyeve të 
dhëna më sipër, kompanitë e sektorit privat 
mund të kenë një shumëllojshmëri arsyesh 
për të mbështetur arsimin profesional dhe më 
konkretisht shkollat profesionale. Kjo është 
e vërtetë jo vetëm për korporatat e mëdha 
në ekonomitë e zhvilluara, por edhe për 
kompanitë më të vogla në vende të vogla si 
Shqipëria. Bazuar në 12 intervista të kryera me 

mësuesit ata që mund t’i transferojnë 
këto njohuri më mirë tek nxënësit / 
praktikantët;

- Krijimi i një reputacioni në mesin e 
politikëbërësve (Deputetë, Drejtuesit e 
Ministrisë së Linjës, zyrtarët e qeverisjes 
vendore);

- Reklamimi i markës tek profesionistët e 
ardhshëm të cilët mund të ndikojnë në 
shitjet e produkteve dhe shërbimeve të 
tyre tek klientët fundorë; 

- Shfrytëzimi i hapësirave për përfitimet e 
kompanisë.

Të gjitha kompanitë e intervistuara janë të 
vetëdijshme që në Shqipëri nuk ekzistojnë 
stimujt e konsiderueshëm - sa i përket kthimit 
të taksave. Shumica e përfaqësuesve të 
kompanive të intervistuara nuk e shohin këtë si 
një shqetësim të madh për aq kohë sa shkollat 
do të zhvillojnë paketa të mira për kompanitë 
për të siguruar një kthim të mirë të investimit.

Ju lutemi listoni arsyet e tjera që nxisin kompanitë me të cilat bashkëpunon shkolla juaj për të 
sponsorizuar shkollat profesionale:
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Format e 
Sponsorizimit
Pothuajse të gjithë përfaqësuesit e kompanive 
të intervistuara që shohin mundësinë e 
sponsorizimit të shkollave profesionale thanë 
se për momentin, duke pasur parasysh 
modalitetet e menaxhimit të sistemit të AFP 
në Shqipëri, kompanitë e tyre nuk janë duke e 
shqyrtuar mundësinë për dhënien e ndihmës 
fi nanciare. Disa nga format më të zakonshme 
të raportuara janë:

- Ulje të mëdha për produkte të caktuara
CISCO zbaton një skemë që ofron 
zbritje prej 75% për produktet e tyre 
(laboratorët e rrjetit) nëse një shkollë 
ka mësues (staf) të cilët kanë marrë 
certifi kata industriale (CCNA). Microsoft 
siguron zbritje të mëdha (mbi 90%) për 
shkollat për sistemin operativ (Windows 
10) të kompjuterave të rinj që ata 
blejnë. Me sistemin aktual të prokurimit 
që duhet të aplikojnë shkollat për të 
blerë mallra dhe / apo shërbime kjo 
është mjaft e komplikuar. Megjithatë, 
ekzistojnë modalitete për ta tejkaluar 
këtë pengesë;

- Materialet e punës për repartet e punës 
dhe klasat
BIC ka një program si pjesë e të cilit 
shkollat e përzgjedhura marrin paisje 
kancelarie për një periudhë të caktuar 
kohe (p.sh. 3 vjet). Supermarketet mund 
të ofrojnë ushqime që janë afër datës 
së skadencës në shkollat ku përgatiten 
kuzhinierë. Microsoft siguron qasje në 
internet në disa shkolla profesionale 
në Shqipëri duke përfshirë disa licenca 
të Offi ce 365. SICPA mund të ofrojë 
materiale mësimore për laboratorët e 
kurseve të orientuara të teknologjisë së 
lartë. Diamond Hill Resort po shqyrton 
mundësinë për të siguruar panele 
diellore për shkollat profesionale me të 
cilat bashkëpunon;

- Infrastruktura
Albaelettrica (një kompani që fokusohet 

Çfarë presin 
kompanitë
Në shumicën e rasteve kompanitë e 
konsultuara për këtë dokument presin që 
shkollat profesionale të bashkojnë propozimet 
e sponsorizimit që janë të dobishme për ta. 
Në një situatë ideale, paketa e ofruar nga 
shkollat duhet të ketë të njëjtën vlerë me atë 
që një kompani e caktuar do të paguante për 
mbulimin mediatik për të njëjtin grup të synuar 
dhe madhësi të audiencës specifi ke. Sigurisht, 
kjo është shumë e vështirë për t’u matur. Përveç 
kësaj, edhe kompanitë janë të përkushtuara që 
të reklamojnë vetë mbështetjen që ofrojnë për 
shkollat.

Më poshtë gjeni një listë të elementeve të 
ndryshme që kompanitë presin që të ofrohen 
nga shkollat. Ato janë:

- Logoja e kompanisë në faqen e 
internetit të shkollës, me një link me 
faqen e internetit të kompanisë ose me 
mediat sociale;

o  Diferencimi i sponsorëve sipas 
nivelit të sponsorizimit (p.sh 
Partneri i Artë, i Argjendtë, etj.)

- Logoja e kompanisë në kanalet e 
mediave sociale të shkollës (Facebook, 
Instagram, LinkedIn);

tek zgjidhjet për ndriçimin) ka siguruar 
sistemin e ndriçimit për një shkollë 
profesionale në Shqipëri. Përveç kësaj, 
ata janë zotuar për të furnizuar deri në 
tre laboratorë të rinj elektrikë në shkollat 
profesionale ku ofrohet ky profi l. 
SICPA është zotuar të sponsorizojë 
një laborator të ri me printera 3D 
për Shkollën Industriale ‘Pavarësia’ 
(SHIP). TELEPERFORMANCE po 
shqyrton mundësinë e sigurimit të 400 
kompjuterëve në gjendje të mirë pune, 
sepse ato i rinovojnë kompjuterat e tyre 
bazuar në politikat e kompanisë në nivel 
global. VODAFONE mund të ofrojë 
produkte hardware për laboratorët e TI;

- Trajnimi i mësuesve

Hoteli ‘Plaza’ në Tiranë ofron trajnime 
të posaçme për mësuesit e turizmit 
dhe mikpritjes. Kompani të tjera ofrojnë 
mësimin praktik në vendin e punës për 
mësuesit. Potencialet në këtë fushë 
janë të shumta;

-  Shërbimet
Kompanitë mediatike mund të bëhen 
partnerë zyrtarë mediatikë dhe të 
ofrojnë hapësirë për promovimin e 
shkollës.

- Të tjera
Diamond Hill Resort është angazhuar 
që të sigurojë një karrocë me rrota për 
një nxënës. 

o Ndarja e statusit, linqeve me të 
tjerët, promovimi i markës

- Historia e sponsorizimit (prodhuar nga 
specialistët e komunikimit ose nga 
kompania dhe e postuar në faqen e 
internetit të shkollës dhe / ose kanalet 
e mediave sociale);

-  Hapësirë e posaçme për të vendosur 
lloje të ndryshme të banderolës së 
kompanisë (roll-up, banner);

- Vënia e emrit të kompanisë një klase 
ose një laboratori;

- Aktivitetet publike të organizuara nga 
shkolla - dhe më e rëndësishmja, me 
praninë e mediave

o Të ftohet stafi  / klientët e 
rëndësishëm në aktivitete të 
rëndësishme

o T’i jepet mundësia për të folur 
në emër të kompanisë para 
audiencës

o Të përmendet kontributi i 
kompanisë para audiencës

- Aktivitetet publike me praninë e 
përfaqësuesve të rëndësishëm të 
biznesit dhe të politikëbërësve

o Të ulen në krah të një partneri të 
mundshëm biznesi

o Të qëndrojnë në këmbë/ ulen 
pranë një fi gure të rëndësishme 
(për të siguruar vizibilitet në 
media)

o Të mbajnë fjalim në aktivitet 
- Kompanitë organizojnë aktivitetet 

e tyre në mjediset e shkollës (p.sh 
prezantimin e produkteve të reja, 
aktivitetet sportive, pritjet);

- Partner zyrtar institucional për vitin / 
për ngjarje të veçanta kombëtare ku 
merr pjesë shkolla;

- Përmendja në buletinet periodike, duke 
përfshirë logon, linkun në internet;

- Prania e logos në Katalogun Vjetor të 
institucionit;

- Prania e logos në dosje, materiale 
promocionale, çanta;

- Nxënësit e TI-së mund të sigurojnë 
mirëmbajtjen e faqes së internetit të 
kompanisë;

- Prodhimi i logos në materiale të 
ndryshme.
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Shkollat duhet të kenë gjithmonë 
parasysh që niveli i mirënjohjes që u 
ofrohet sponsorëve duhet të jetë në 
përputhje me nivelin e sponsorizimit. 
Kjo mirënjohje duhet të jetë në një 
formë që mund të lidhet pozitivisht me 
rritjen e rezultateve mësimore si edhe 
me imazhin publik të shkollës që nuk 
duhet harruar asnjëherë.

Si mund ta 
kthejmë një 
marrëveshje 
sponsorizimi 
në një 
marrëveshje të 
suksesshme
Për të krijuar një program efektiv sponsorizimi, 
është e rëndësishme që një ofrues i programeve 
për ZHAP të ketë parasysh që një marrëveshje 
sponsorizimi duhet të ndihmojë për ndërtimin 
e markës dhe arritjen e objektivave të 
institucionit arsimor. Siç zbatohen në sektorë të 
ndryshëm, rekomandimet e mëposhtme mund 
të ndihmojnë në përmirësimin e efektivitetit të 
sponsorizimit të institucionit tuaj:

1. Përcaktoni qartë objektivat tuaja. 
Përcaktoni se për cilat prej qëllimeve 
ose strategjive tuaja aktuale mund 
t’ju ndihmojë arritja e marrëveshjes 
përkatëse të sponsorizimit 
kundrejt krijimit të të rejave.
Mos hapni një program të ri vetëm për 
shkak se një sponsor i mundshëm ju 
siguron që paratë janë në dispozicion. 
Hapja e një programi të ri duhet të 
vijë si rezultat i një procesi planifi kimi 
strategjik. Përndryshe, ai nuk do të jetë 
një program i qëndrueshëm për një 
periudhë afatgjatë dhe si i tillë do t’ju 
krijojë më shumë probleme sesa t’ju 
ofrojë zgjidhje. Fokusohuni tek arritja e 
qëllimeve dhe e strategjive tuaja.

2. Identifi koni mundësitë tuaja për investim. 
Gjeni hapësirën që mund ta “zotëroni” dhe 
vendosni se çfarë mund të arrini me të. 
Nëse një kompani ofron dhe / ose bie 
dakord që të sponsorizojë institucionin 

për të cilin punoni, aty duhet të ketë një 
përfi tim të mundshëm. Është shumë 
e rëndësishme që ju të kuptoni atë që 
po ofroni dhe të refl ektoni mbi vlerën 
e saj. Një refl ektim i tillë ju ndihmon të 
jeni të vetëdijshëm për pikat e forta dhe 
për mënyrën se si mund t’i ndërtoni ato 
pika të forta. Kjo do t’ju ndihmojë që të 
jeni në një pozicion më të mirë me një 
sponsor të caktuar dhe përveç kësaj ajo 
do t’ju ndihmojë të kuptoni edhe se cilat 
kompani të tjera mund të kenë interes të 
lidhen me ju.

3. Vlerësoni përshtatshmërinë e partnerit 
tuaj në biznes. Nuk ka asgjë më të 
keqe sesa krijimi i partneritetit me një 
subjekt (kompani apo organizatë) që nuk 
mbështet misionin tuaj aktual. Sigurohuni 
që partneri (subjekti sponsorues) do t’ju 
krijojë mundësinë që të arrini objektivat 
tuaja dhe të përforconi - ose të përcaktoni 
më mirë - vlerat që mishëroni. Kjo 
çështje bëhet shumë delikate kur fl asim 
për institucionet arsimore. 

4. Vlerësoni atë që sillni në tryezë 
(përfi timet që keni). Çdo sponsorizim i 
suksesshëm e ndihmon edhe partnerin 
promovues. Përdorni vlerën që sillni 
në tryezë për të negociuar mundësitë; 
përndryshe, mund të “mbipaguani”.
Kjo mund të tingëllojë si një ekzagjerim 
pikërisht në këtë çast. Mos harroni. Ju 
tani po fi lloni të krijoni partneritete të 
tilla. Këto partneritete kanë për qëllim 
t’ju ndihmojnë që të përmirësoni 
performancën e institucionit tuaj dhe të 
krijoni dhe / ose të konsolidoni një markë 
tuajën. Pasi ta keni arritur një gjë të tillë, 
ju jeni kthyer në një aset për tregun e 
sponsorizimit. Prandaj veproni duke u 
bazuar në këtë mirënjohje që nga fi llimi. 
Ju mund t’i sugjeroni bordit tuaj drejtues 
në raste të caktuara që të ‘mbipaguajë’, 
sepse disa rrethana të caktuara mund 
ta kërkojnë një gjë të tillë. Sidoqoftë, 
ata duhet të jenë shumë të vetëdijshëm 
për këtë dhe është detyra juaj që t’i 
ndihmoni ata të kuptojnë se çfarë po i 
sillni në tryezë dhe cila është arsyeja për 
të qenë ‹bujarë’ kësaj here. Kompanitë 
e vlerësojnë këtë mendësi biznesi sepse 
e kuptojnë që ju po mendoni për vlerën 
që keni dhe vlerën që mund t’i shtoni 

Ju lutemi listoni fusha të tjera të interesit për të cilat janë të interesuara kompanitë me të cilat 
bashkëpunon shkolla juaj:
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atyre në një periudhë afatmesme dhe 
afatgjatë.

5. Kërkoni mënyra për të aktivizuar 
sponsorizimin në të gjitha kanalet 
relevante. Sapo një kompani të 
angazhohet me ju, analizoni të gjitha 
aspektet e mundshme të bashkëpunimit 
me të. Ata mund të jenë të interesuar të 
organizojnë ditë të hapura në kompani 
për nxënësit dhe / ose mësuesit; të 
bashkëpunonojnë  me institucionin tuaj 
për të pritur praktikantë;  t’ju ndihmojnë 
duke promovuar institucionin tuaj në 
mesin e kolegëve; të bashkohen me 
stafin tuaj në aktivitetet sensibilizuese me 
nxënësit e klasave të 8-ta dhe të 9-ta në 
arsimin e detyrueshëm për të biseduar 
me ta për industrinë e tyre dhe për të 
ardhmen që i pret ata që vendosin të 
punojnë në atë industri; të kontribuojnë 
në një rishikim të kurrikulave shkollore; 
të trajnojnë mësuesit në punë (mësimi 
praktik); t’i kërkojnë një eksperti të lartë të 
kompanisë së tyre për të ardhur si folës i 
ftuar në një klasë. Duke u angazhuar me 
një kompani në më shumë se një fushë 
ju keni arritur të përmirësoni kthimin 
tuaj në investime. Stafi i Qendrës së 
Karrierës duhet të investojë kohë për të 
identifikuar partnerët e mundshëm nga 
sektori privat, për të krijuar dhe mbajtur 
marrëdhëniet. Nëse jeni të angazhuar me 
një kompani në më shumë se një fushë 
ju keni ndihmuar në reduktimin e sasisë 
së kohës që stafi i Qendrës së Karrierës 
(Njësia e Zhvillimit) do të shpenzojë për 
gjetjen e partnerëve të rinj.

6. Mblidhni të dhënat dhe matni rezultatet. 
Jini të vëmendshëm. Informohuni 
për të kuptuar se si po ju ndihmon ky 
bashkëpunim juve dhe partnerin tuaj. 
Kjo do t’ju ndihmojë të përmirësoni / 
optimizoni atë që keni ndërtuar dhe do t’ju 
krijojë ide / mundësi të reja për zgjerimin 
dhe / ose thellimin e bashkëpunimit me 
një partner ekzistues. Kjo do të thotë 
qëndrueshmëri dhe përshkallëzim. Kjo 
do t’ju ndihmojë të bëni parashikime më 
të mira për të ardhmen e institucionit ku 
jeni pjesë e tij.

Nëse bëhet në mënyrën e duhur, sponsorizimi 
mund të ofrojë shumë më tepër sesa thjesht 
tërheqjen e vëmendjes së partnerëve tuaj 

të shkurtër, kryesisht për mediat sociale 
dhe faqet e internetit;

- Krijimin e këndeve në vende të 
dukshme për banderolat dhe / ose 
afishet e kompanive;

- Organizimin e aktiviteteve publike 
(disa në vit), tematikisht relevante 
dhe interesante për partnerët, palët 
e interesuara, publikun e gjerë dhe 
mediat;

- Krijimin dhe mirëmbajtjen brenda 
ndërtesave të tyre të ambienteve që 
mund të jenë tërheqëse për kompanitë 
që të organizojnë aktivitetet e veta;

- Hapjen dhe vënien në punë të një 
buletini dy-mujor dhe shpërndarjen e 
tij tek partnerwt e saj;

- Prodhimin dhe shpërndarjen e një 
katalogu vjetor (vetëm në formë 

ekzistues dhe potencialë. Ajo gjithashtu mund 
të luajë një rol kryesor në rritjen e interesit të 
klientëve tuaj - nxënësit dhe prindërit e tyre që 
i ndihmojnë ata të vendosin të zgjedhin rrugën 
e tyre të arsimimit në institucionin tuaj. Familjet 
shqiptare janë shumë të shqetësuara për shkak 
të normës alarmuese të papunësisë në rradhët 
e të rinjve. Ata e dinë se fëmijët e tyre do ta 
kenë të vështirë për të hyrë në tregun e punës. 
Shumë aspirojnë që fëmijët e tyre të punojnë 
në sektorin publik dhe për këtë arsye zgjedhin 
gjimnazin në vend të arsimit profesional. Lidhjet 
më të forta midis shkollave profesionale dhe 
kompanive private, sidomos me kompanitë 
udhëheqëse në industri, do të kenë një ndikim 
të madh në ndryshimin e kësaj mendësie. Në 
këtë drejtim, sponsorizimi mund të ndihmojë 
përtej sigurimit të mjeteve financiare për një 
aktivitet apo ndërhyrje izolimi. Kjo mund të 
na ndihmojë të ndryshojmë mënyrën se si 
shoqëria e konsideron arsimin profesional.

Cilat 
parakushte 
duhet të 
përmbushen 
nga shkollat
Në mënyrë që shkollat të ofrojnë ‘shërbime’ 
të tilla për kompanitë në shkëmbim të 
sponsorizimit, ata duhet të shohin mundësinë 
e investimit për:

- Zhvillimin dhe zbatimin e një Fushate 
Vizibiliteti

- Krijimin e një faqe interneti dhe 
mirëmbajtjen e saj;

- Zhvillimin e kanaleve të mediave sociale 
moderne (fokusi tek Facebook dhe 
Instagram) dhe zgjerimin e bazës së 
ndjekësve të tyre;

- Angazhimin e stafit dhe të 
bashkëpunëtorëve për të shkruar artikuj 

elektronike nëse është tepër i 
kushtueshëm për t’u printuar);

- Vendosjen dhe mbajtjen e një lidhjeje të 
ngushtë me gazetarët e mediave lokale 
dhe kombëtare (organizimi rregullisht 
i vizitave në shkollë, drekat e punës, 
ftesat për gazetarët që të takohen 
me figura të shquara biznesi dhe me 
mysafirë ndërkombëtarë që vizitojnë 
shkollën);

Lista nuk është gjithëpërfshirëse dhe 
kjo nuk do të thotë që çdo shkollë 
profesionale duhet të ‘ofrojë’ të gjitha 
pikat e  lartpërmendura menjëherë. Është 
normale për kompanitë nëse shkollat 
fillojnë me hapa të ngadaltë dhe në të 
ardhmen ofrojnë një paketë më të plotë që 
përmbush interesat e tyre.

 Ju lutemi listoni disa aspekte të tjera që po shqyrtohen nga shkolla juaj:

Por mbi të gjitha shkolla duhet të ketë një person i cili është i përkushtuar për të bërë kërkime, për 
të vendosur dhe mbajtur marrëdhëniet me kompanitë e sektorit privat. Në Shqipëri, kjo figurë mund 
të jetë një anëtar i stafit të Njësisë së Zhvillimit ose Qendrës së Karrierës (siç është përcaktuar dhe 
mbështetur nga projekti ‘Aftësi për Punë’). Përveç kësaj, shkollat mund të rekrutojnë vullnetarë dhe 
praktikantë (studentë të universitetit) të cilët angazhohen për një periudhë prej 6 deri në 12 muaj 
për të mbështetur aktivitetet e shkollës në këtë fushë.
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Parimet 
orientuese 
që duhet 
të merren 
parasysh nga 
shkollat kur 
angazhohen 
në një 
marrëveshje 
sponsorizimi
Parimet e mëposhtme të sponsorizimit 
duhet të udhëheqin bisedat me bordet e 
shkollave dhe strukturat e menaxhimit të 
shkollave gjatë vlerësimit të marrëveshjeve 
të mundshme të sponsorizimit. Parimet në 
disa raste mund të përqëndrohen më shumë 
tek shkolla ose kompania, megjithatë 
synohet që si shkollat ashtu edhe kompanitë 
të marrin parasysh të gjitha seksionet.

Politika

Shkollat duhet të angazhohen në veprimtari 
sponsorizimi vetëm nëse ajo:

• përmirëson rezultatet arsimore

• mbështet arritjen e qëllimeve dhe 
të objektivave të Qeverisë dhe të 
shkollës.

do të rrisin efektivitetin e programeve 
strategjike të shkollës.

3. Sponsorizimet duhet të përdoren për të 
përmirësuar programet mësimore dhe 
jo për të zëvendësuar mënyrat e tjera të 
fi nancimit nga të cilat varet shkolla.

4. Programet dhe / ose aktivitetet e 
sponsorizimit duhet të kontribuojnë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë tek cilësia e të nxënit të 
nxënësve.

5. Marrëveshjet e sponsorizimit duhet të 
negociohen vetëm me kompani, imazhi, 
produktet apo shërbimet publike të 
të cilave janë në përputhje me etikën, 
vlerat dhe politikat e shkollës dhe të 
komunitetit të saj.

6. Marrëveshja e sponsorizimit do të 
ndërtojë dhe nxisë marrëdhëniet me 
aktorët kryesorë.

7. Sponsorizimet duhet të veprojnë brenda 
shkollës duke u bazuar në parimin e 
paanësisë. Të gjitha sponsorizimet duhet 
të synojnë t’u japin të gjithë nxënësve 
dhe shkollave mundësinë për të marrë 
pjesë në aktivitete të sponsorizuara.

8. Aktivitetet e sponsorizimit duhet të 
jenë në përputhje me praktikat e mira 
arsimore. Koha dhe burimet e caktuara 
për këto aktivitete duhet të jenë në 
përputhje me prioritetet e shkollës dhe 
programin e përgjithshëm arsimor.

9. Pjesëmarrja në sponsorizime nuk duhet 
të krijojë presion të panevojshëm ndaj 
fëmijëve, familjeve apo shkollave për të 
blerë produkte ose shërbime të veçanta, 
ose për t’u pajtuar me bindje, qëndrime 
apo me një rrjedhë të caktuar veprimi.

10. Sponsorizimet nuk duhet të përfshijnë 
miratimin/ mbështetjen e produkteve 
apo shërbimeve nga shkolla.

11. Pranimi i produktit ose shërbimit të një 
sponsori nuk duhet të jetë kusht për 
pjesëmarrjen e një nxënësi të caktuar në 
aktivitetet e sponsorizuara.

12. Sponsorizimi duhet të shmangë 
presionin e panevojshëm tek fëmijët, 
familjet ose shkollat për të blerë 
produkte apo shërbime të caktuara, ose 

Një shkollë nuk duhet të angazhohet në një 
sponsorizim që:

• përfshihet në një veprimtari që ka për 
qëllim kryerjen ose zëvendësimin e 
shërbimeve kryesore të Ministrisë së 
linjës ose të shkollës;

• përfshin partitë politike, kompanitë e 
duhanit, ambientet e lojrave elektronike, 
kompanitë e përfshira në shitjen / 
promovimin e alkoolit dhe kompanitë 
e përfshira në veprimtari fyese ose të 
papërshtatshme;

• kërkon që Ministria e linjës të miratojë ose 
të promovojë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
produktet dhe / ose shërbimet e saj;

• kërkon zbulimin e emrave apo adresave 
të mbajtura nga shkolla tek një kompani 
e jashtme si përfi tim nga sponsorizimi, 
pa pëlqimin e individit.

Bordi Drejtues dhe / ose Ekipi Drejtues duhet të 
krijojnë një Politikë për Sponsorizimin (poshtë 
një model për t’u përdorur ) që u mundëson 
atyre të përcaktojnë:

• llojin e kompanisë për të cilën do të ishin 
dakord që ta kishin si sponsor;

• të drejtat ose përfi timet për të cilat do të 
ishin dakord që t’ja ofronin kompanisë / 
organizatës sponsorizuese (mund të jetë 
shumë mirë edhe një fondacion); 

• procesin për autorizimin e një 
sponsorizimi;

• një mekanizëm për të dokumentuar dhe 
regjistruar sponsorizimin (transparenca).

Politika e Sponsorizimit dhe marrëveshjet e 
sponsorizimit duhet të jenë në përputhje me 
parimet e mëposhtme:

1. Shkollat duhet të mbështesin 
marrëdhëniet e përshtatshme me 
organizatat, individët dhe bizneset në 
lidhje me marrëveshjet e sponsorizimit. 
Këto marrëveshje duhet të jenë në 
përputhje me parimet, vizionin dhe 
qëllimet për edukimin publik dhe të 
sjellin përfi time për edukimin e të gjithë 
nxënësve dhe mbështetjen e mësuesve.

2. Të gjitha sponsorizimet do të mbështesin 
qëllimet dhe objektivat e shkollës dhe 

për t’u pajtuar me bindje, qëndrime apo 
rrjedha veprimi.

13. Kompanitë nuk duhet të kërkojnë 
miratimin/mbështetjen e produkteve 
apo shërbimeve të tyre si kusht i një 
sponsorizimi.

14. Çdo material edukativ i ofruar si pjesë 
e një sponsorizimi duhet të identifi kohet 
qartë si material i sponsorit.

Shkollat duhet të sigurojnë që:

• Programi i sponsorizimit ka objektiva 
të qarta, kritere kyçe për performancën 
dhe një plan vlerësimi për çdo kompani 
/ organizatë me të cilën angazhohet;

•  Ata ndërmarrin një analizë të risqeve, 
kostove dhe përfi timeve të sponsorizimit 
(një model është dhënë më poshtë);

• Në bashkëpunim me sponsorin 
zhvillojnë një marrëveshje sponsorizimi 
(duke përdorur modelin më poshtë) që:

o përcakton kushtet e sponsorizimit

o përcakton procedurat për 
zgjidhjen e marrëveshjes ose 
zgjidhjen e konfl ikteve

o  përfshin kërkesat e raportimit

• Regjistron fondet sponsorizuese hyrëse 
në regjistrin përkatës;

• Zbaton parimet e privatësisë përsa 
i përket informacionit siç kërkohet 
nga sponsori dhe në përputhje me 
legjislacionin kombëtar.
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Modeli i Politikës  së  
Sponsorizimit
Modeli i Politikës së Sponsorizimit i paraqitur më poshtë është një udhëzues që do të përdoret në 
konsultim me Bordin e Shkollës, Bordin e Prindërve, Këshillin Pedagogjik dhe Qeverinë e Nxënësve. 
Ai ka për qëllim të lehtësojë idetë dhe diskutimet dhe duhet të përshtatet në mënyrë që të jetë në 
një linjë me vlerat, etikën dhe drejtimin e komunitetit të shkollës.

MODEL

1 Baza logjike

1.1 Shkolla X i njeh përfi timet reciproke që mund të fi tohen nga zhvillimi i partneriteteve 
pozitive dhe të qëllimshme me bizneset dhe organizatat që ekzistojnë brenda komunitetit 
më të gjerë shkollor.

2 Synimet

2.1 Komuniteti më i gjerë shkollor e ka të qartë që pjesëmarrja në reklamim dhe sponsorizim 
nuk do të krijojë presion mbi fëmijët, familjet apo shkollat për të blerë mallra ose shërbime 
të caktuara, për t’u pajtuar me besime apo qëndrime të veçanta apo për të ndjekur një 
rrjedhë të caktuar veprimi.

3 Zbatimi

3.1 Shkolla formon Komisionin e Sponsorizimit. Ai mund të përbëhet nga specialisti/ët për 
marrëdhëniet me biznesin / specialisti/ët e Qendrës së Karrierës, fi nancieri, një mësues 
dhe një zëvendës drejtor.

3.2 Struktura drejtuese e shkollës, që përfshin të paktën Drejtorin e Shkollës, Zëvendës 
Drejtorët dhe Financierin do të shqyrtojë propozimet për sponsorizime (të përpunuara nga 
Komiteti i Sponsorizimit), negociojë dhe të miratojë të gjitha marrëveshjet e mundshme 
për  sponsorizim dhe reklamim.

3.3 Drejtori i shkollës do t’i ofrojë Bordit të Shkollës detaje për çdo propozim për sponsorizim 
ose reklamim.

3.4  Të gjitha marrëveshjet për sponsorizim dhe partneritet do të shqyrtohen në bazë të 
meritës dhe vendimet do të merren individualisht.

3.5 Gjatë shqyrtimit të marrëveshjeve të mundshme për reklamim dhe sponsorizim, strukturat 
drejtuese të shkollës duhet që t’i përmbahen udhëzimeve të mëposhtme:

3.5.1 Sponsorizimi dhe reklamimi do të jenë me organizatat dhe kompanitë ku mund të 
garantohet një përfi tim i qartë dhe i demonstrueshëm për nxënësit dhe programet e 
shkollës.

3.5.2 Marrëveshjet për sponsorizim dhe reklamim duhet të marrin parasysh vlerat dhe 
pikëpamjet e komunitetit të shkollës, si dhe politikat e shkollës.

3.5.3  Marrëveshjet për sponsorizim dhe reklamim do të lidhen vetëm me organizata dhe 
kompani që kanë një imazh publik pozitiv dhe që  kanë të bëjnë me produkte dhe shërbime 
të përshtatshme për një shkollë.

Do të merren parasysh:
• lloji i  produkteve ose shërbimeve që tregton kompania
• metodat e marketingut që përdoren nga kompania
• ndikimi që produktet dhe përpunimit i tij kanë në çështje të tilla si mjedisi
• imazhi i tij publik si punëdhënës, pranueshmëria tek komuniteti dhe reputacioni i 

përgjithshëm si biznes.
3.5.4 Marrëveshjet nuk duhet të lidhen me kompanitë e përfshira drejtpërdrejt me produktet e 

duhanit ose alkoolit dhe / ose ndonjë produkt tjetër që konsiderohet të jetë i dëmshëm 
për fëmijët dhe prindërit.

3.5.5 Marrëveshjet nuk duhet të lidhen me kompanitë që kërkojnë informata nga shkolla që do 
të ishin në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

3.5.6 Do të shmangen marrëveshjet e sponsorizimit që përmbajnë kufi zime në lidhje me aftësinë 
e shkollës për të blerë mallra dhe shërbime lirisht, ose që kufi zojnë aftësinë e shkollës për 
të bërë zgjedhje në çdo lloj mënyre.

3.6 Çdo marrëdhënie individuale sponsorizimi do të monitorohet dhe mirëmbahet nga drejtori 
ose përfaqësuesi i tij / saj.

3.7 Informacioni që lidhet me sponsorizimin do të ruhet në një format të lehtë dhe të qasshëm 
për qëllime auditimi.

3.8 Çdo marrëveshje individuale sponsorizimi do të rishikohet në baza vjetore.

4 Vlerësimi
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Lista e Kontrollit të Sponsorizimit
Lista e sugjeruar e Kontrollit përmban një listë të pyetjeve kyçe për të siguruar që shkollat të kenë 
informacion të mjaftueshëm para se të hyjnë në një partneritet. Rekomandohet që lista e kontrollit 
të përdoret kur shqyrtohen propozimet për sponsorizime.

Sigurimi i 
transparencës

Shkollat që marrin mbështetje me anë të sponsorizimit duhet të jenë transparente në lidhje me:

- sponsorin apo sponsorët 
- afatin kohor të një marrëveshjeje të caktuar të sponsorizimit
- vlerën e sponsorizimit (kur është e aplikueshme, mbështetjen në natyrë)
- objektivin e sponsorizimit (fushëveprimin dhe destinacionin e burimeve)
- përfi timet që shkolla është zotuar që t’ja ofrojë kompanisë / organizatës që po sponsorizon

Struktura drejtuese e shkollës duhet ta vërë këtë informacion në dispozicion të:

- Bordit Drejtues
- Këshillit Pedagogjik
- Qeverisë së Nxënësve

Propozimi për sponsorizimin përputhet me politikën e sponsorizimit të shkollës.

Sponsori përfaqëson një organizatë me reputacion dhe është në përputhje me etikën dhe 
vlerat e shkollës.

Lloji i produkteve apo shërbimeve  që shiten nga sponsori dhe metodat e marketingut të 
përdorura janë në përputhje me etikën dhe vlerat e shkollës.

Sponsorizimi e rrit imazhin e shkollave në mënyrë pozitive dhe nuk ka mundësi të dëmtojë 
reputacionin dhe imazhin e shkollës.

Ekziston një marrëveshje sponsorizimi me:
• bazë logjike të qartë përsa i përket qëllimit të sponsorizimit
• role dhe përgjegjësi të përcaktuara
• terma dhe kushte të shprehura qartë
• përfitime për të gjitha palët
• kohëzgjatjen e sponsorizimit
• kushtet për zgjidhjen e marëveshjes, dhe
• vlerësimin

Marrëveshja e sponsorizimit nuk nënkupton që një produkt ose shërbim rekomandohet nga 
shkolla.

Struktura drejtuese e shkollës e ka miratuar marrëveshjen e sponsorizimit.

Privatësia e nxënësve, familjeve të tyre dhe stafit të shkollës nuk është komprometuar nga 
propozimi.

Marrëdhënia midis shkollës dhe sponsorëve zhvillohet në mënyrë transparente dhe do të 
ishte në gjendje të ruante pozitën në syrin e publikut si edhe besimin e tij.

Palët janë të qarta për mënyrën e shpenzimit të fondeve.

Shkalla e njohjes së ofruar për sponsorët është në përputhje me nivelin e sponsorizimit.

Pranimi/mbështetja e produkteve apo shërbimeve të sponsorit nuk do t'i japë sponsorit të 
drejtat ekskluzive në lidhje me aktivitetet e shkollës apo të nxënësve.

Materialet edukative të ofruara si pjesë e një sponsorizimi janë identifikuar qartë si materiale 
të siguruara nga sponsori.

Lidhjet e tjera të korporatës me sponsorin nuk do të dëmtojnë reputacionin dhe imazhin e 
shkollës.

Është kryer një kontroll i qëndrueshmërisë financiare dhe nuk është identifikuar asnjë risk 
potencial.

Nuk ka konflikt interesi dhe nuk mund të merret asnjë përfitim personal nga stafi i shkollës dhe 
anëtarët e këshillit të shkollës.

                   Në fund të marrëveshjes së sponsorizimit

Në përfundim të sponsorizimit është kryer një proces vlerësimi.
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- Bordeve të ndryshme aktive që mund të ketë shkolla
- Mësuesve
- Nxënësve
- Prindërve
- Publikut të përgjithshëm
- Personelit të administratës / të financave të shkollës
- Specialistëve të Ministrisë së Linjës
- Auditimit
- Mediave lokale
- 

Informacioni duhet të jetë i saktë, i përditësuar dhe i qartë për t’u lexuar dhe kuptuar nga të gjithë 
partnerët e shkollës. Preferohet që informacioni i tillë të sigurohet në momentin kur është nënshkruar 
marrëveshja e sponsorizimit. Përveç kësaj, informacioni për të gjitha marrëveshjet e sponsorizimit 
që janë aktive do të publikohet çdo tre muaj.

Disa nga format e rekomanduara për të siguruar një informacion të tillë janë:

- Buletinet periodike të botuara nga shkolla
- Faqja e internetit të shkollës
- Kanalet e mediave sociale të shkollës
- Raporti vjetor
- Raportet Periodike për Bordin Drejtues
- Gazetat lokale (duke përfshirë mediat online)
- Njoftimet periodike për shtyp.

2017  
Ky dokument është i autorizuar nga Swisscontact në Shqipëri në kuadër të Projektit ‘Aftësi për Punë’.
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