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1. Hyrje 

1.1 Nisma për dialog të strukturar me biznesin 

Platforma e dialogut për zhvillimin e aftësive është një nismë pilot e projektit Aftësi për Punë (S4J), për 

të mbështetur ofruesit e arsimit dhe formimit (profesional dhe universitar) në krijimin e tryezave 

vendore të dialogut, të cilat bashkojnë ofruesit me sektorin privat dhe me palë të tjera të interesuara.  

Objektivat e platformës së dialogut janë: 

• Të rritet ndërgjegjësimi dhe shkëmbimi i informacionit në nivel qarku midis ofruesve të arsimit 

dhe formimit, dhe kompanive; 

• Të lehtësohet koordinimi dhe partneriteti midis ofruesve dhe punëdhënësve me qëllim 

zvogëlimin e hendekut midis arsimit dhe formimit, dhe botës së punës; 

• Të promovohet zhvillimi i aftësive të kërkuara nga tregu i punës përmes një procesi të vlerësimit 

të nevojave me pjesëmarrje dhe gjithëpërfshirës;  

• Të lehtësohet një përfshirje më e madhe dhe në rritje e kompanive si në identifikimin e aftësive 

ashtu edhe në ofrimin e aftësive të reja. 

 

Tryezat vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive përfaqësojnë epiqendrën e platformave në nivel 

rajonal. Tryezat janë parashikuar të organizohen çdo vit në muajin tetor në formatin e një workshop-i. 

Në qendër të këtyre workshop-eve janë ofruesit e një qarku dhe kompanitë më të rëndësishme që 

operojnë në atë territor.  

Në çdo qark organizohen 4 deri në 5 workshop-e në vit duke i grupuar kompanitë sipas industrive (ose 

grupe industrish) të ndryshme. Një industri (nën-grup ose grup industrish) konsultohet çdo 2 deri 3 vjet 

nga ofruesit në një qark. 

Figura 1 Pjesëmarrësit në tryezat e dialogut 

 

Rezultatet e pritshme të tryezave përfshijnë: 

• Vlerësimin e relevancës aktuale të ofertës rajonale/orientimit sipas kërkesave të tregut të 

punës; 

• Identifikimin e hendekut të aftësive në profile profesioni dhe sasi (aftësitë që mungojnë) sipas 

industrive të caktuara; 

Aktorë

•Ofruesit (publik dhe jo-publik: shkolla profesionale; fakultete/kolegje universitare; qendra formimi profesionale)

•Punëdhënësit (në vitet e para fokusi tek kompanitë private dhe shoqëritë aksionere);

Palë të interesuara

•Agjencia Kombëtare e AFP dhe Kualifikimeve (AKAFPK);

•Zyra Rajonale e Punësimit - AKPA;

•Drejtoria Rajonale e Arsimit;

•Shoqatat e Industrive (kombëtare, kur ka) - Dhomat e Tregtisë (vendore, kur ka);

•Agjenci Rajonale për Zhvillim (nëse ka) - Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në bashki;
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• Vlerësimin e gatishmërisë së kompanive në rajon për t’u angazhuar në ofrimin e ofertës. 

Tryezat vendore të dialogut janë organizuar në rajonin e Beratit, Vlorës, Lezhës dhe Shkodrës. 

 

1.2 Sfondi i përgjithshëm ekonomik 

1.2.1 Tregues demografikë e socialë 

Për vitin 2017, rajoni përjetoi një rënie të popullatës nga migrimi i brendshëm neto në shumën -3.076 

persona, që është e dyta më e lartë në nivel vendi pas rajonit NUTS 3 (Dibër). Në vitin 2017, në Berat u 

vrojtua përqindja më e lartë e lindjeve në grupmoshën e nënës 15-19, konkretisht vjeç 8.4 %.  

Numri i nxënësve që ndoqën arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm përfaqëson 4.7 % të atyre në shkallë vendi. 

Në Gjirokastrër, Elbasan dhe Berat arsimi privat përbën vetëm një përqindje të vogël ndaj arsimit të 

mesëm gjithsej. 

Ndryshimin bruto më të lartë në numrin e popullsisë e shënon qarku i Gjirokastrës me rënie prej 46.3 

për mijë banorë, ndjekur nga Dibra, -37.3 dhe Berati, -34.8. 

1.2.2 Tregues ekonomikë 

Numri i të punësuarve në rajonin Berat ndaj atyre të punësuar gjithsej në Shqipëri ishte 4.7%, ndërsa 

shkalla e papunësisë ishte 6.8 %, duke u renditur ndër më të ultat krahasuar me rajone të tjera. Të 

ardhurat mesatare mujore bruto (paga mesatare mujore bruto ne sektorin shtetëror) ishin 54.780 lekë, 

ndërkohë që shpenzimet mesatare mujore për konsum referuar Anketës së Buxhetit të Familjeve 2016 

ishin 64.222 lekë për NjEF (Njësi Ekonomike Familjare). 

Berati zuri 3.9% në strukturën e PBB-së në Shqipëri në vitin 2016, duke dhënë një kontribut në terma 

reale ndaj vitit 2015 prej 0.19%, ndërkohë që PBB-ja për frymë ishte më e ulët se ajo mesatare në nivel 

vendi prej 434 mijë lekë. Numri i ndërmarrjeve në këtë rajon arriti në 8.763 që përbën 5.4% të të gjitha 

ndërmarrjeve në rang vendi.  

Berati është qarku i dytë për nga rritja e madhësisë së shpenzimeve për konsum që është përkatësisht  

8.9%. Ndërsa shpenzimet për shërbime bazë si ujë, energji elektrike, lëndë djegëse dhe qera të paguar 

zënë peshën më të ulët, 8.0%. 

1.2.3 Tregu i punës 

Numri i nxënësve të arsimit parauniversitar ka një ulje të vazhdueshme në vlerë absolute. Kjo i 

dedikohet kryesisht uljes së lindshmërisë, por edhe migracionit.  

Në vitin 2017, nxënësit e diplomuar në arsimin e mesëm publik, që i përkasin gjimnazeve, është 84.6 %, 

ndërsa 15.4 % e tyre janë diplomuar në arsimin profesional.  
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Pjesa e popullatës jo aktive, pra jashtë tregut të punës në Shqipëri është 36% (World Bank, 2017), 

ndërsa në 2016, rreth 1 në 3 punë në sektorin privat jo-bujqësor ishin informale (INSTAT, 2016)1. 

Përqindja që zënë të rinjtë në numrin gjithsej të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në çdo qark 

është më e ulët në qarkun e Beratit (mesatarisht 6.2 %). Për vitin 2018, rajonet me uljen më të madhe të 

numrit të punëkërkuesve të papunë rezultojnë Berati dhe Lezha, përkatësisht me 46% dhe 40%. 

Gjatë vitit 2017, punëkërkuesit e papunë të regjistruar me arsim të lartë zënë përqindjen më të ulët në 

qarkun e Beratit prej 3.3 % e të papunëve të regjistruar në këtë qark.  

Në rang vendi, qarqet e Korçës dhe Beratit, rezultojnë me uljen më të madhe të punëkërkueve me arsim 

profesional në vitin 2017. Sipas grafikut mund të vërehet se punëkërkuesit me arsim profesional dhe të 

lartë përbëjnë kategoritë me përqindjen më të ulët në grupin e punëkërkuesve të regjistruar në vitin 

2018.  

Grafiku 1: Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas gjinisë dhe moshës 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Programet e Nxitjes së Punësimit në Berat në vitin 2016 ndërmjetësuan vetëm 20 punëkërkues të 

papunë. Nga ana tjetër, në 2017 ka përfunduar investimi në Qendren e Re teë Formimit Profesional në 

Berat, i cili pritet të vihet në eficencë gjatë ketij viti2.  

Siç vihet re nga grafiku, trendet në rënie tregojnë për ulje në përgjithësi të punëkërkuesve të 

rregjistruar, por femrat e papuna kanë pësuar rënien më të fortë. Papunësia e të rinjve të moshës 15 – 

24 gjithashtu ka pësuar rënie, por përsëri këto shifra duhet të merren me kujdes pasi me kalimin e viteve 

 
1 Në 2015, kjo vlerë ishte 34.1%; në 2016, 31.9%. 
2 Në rajonet Berat, Dibër, Kukës, Lezhë nuk ka qendër publike formimi profesional, dhe numri i personave që 
formon qendra lëvizese për zonën verilindore është mjaft i ulët. 
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ka tkurrje të kohorteve si pasojë e rënies së lindshmërisë; një shkak tjetër që ka ndikuar në zvogëlimin e 

punëkërkuesve të rregjistruar është migracioni i cili është një fenomen që prek kryesisht të rinjtë. 

Gjithashtu një e treta e ekonomisë së vendit është informale dhe në këtë shifër nuk përfshihen 

punëkërkuesit e paregjistruar.  

Grafiku 2: Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas nivelit të arsimit 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Grafiku 3: Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas nivelit të arsimit në vitin 2018 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Buletini Statistikor 2018 

1.2.4 Kërkesa e punës 

Në vitin 2018, në Berat 96.6% e subjekteve ekonomike ishin ‘ndërmarrje private’ ndërsa 3.4% ishin 

‘ndërmarrje shtetërore’. Nga ana e Zyrës Rajonale të Punësimit sqarohet se në vitin 2018 në qarkun e 

Beratit janë shpallur 2065 vendet e lira pune nga të cilat 1469 vende të reja pune dhe 596 zëvendësime.  

Ndërmarrjet aktive të ndara sipas aktivitetit ekonomik janë të ilustruara në grafikun më poshtë. Bie në 

sy zgjerimi i ndërmarrjeve aktive në fushën e ‘bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit’. Kjo pasi bujqësia mbetet 
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një nga sektorët me potencialin më të madh të zhvillimit në Shqipëri, dhe është burimi kryesor i 

punësimit dhe i të ardhurave, veçanërisht në zonat rurale, si dhe siguron rreth 19.9% të PBB-së dhe 

40.4% të punësimit total3.  

Grafiku 4: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik (në terma absolut) 

 
Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Gjithashtu në vitin 2015 Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia e Pagesave (AZHBR) kanë filluar zbatimin e 

skemave të reja mbështetëse që synojnë formalizimin e bujqësisë shqiptare, punësim, eksporte dhe 

rritje ekonomike, nga të cilat përfitojnë fermerë dhe agropërpunues në të gjithë vendin.  

Tabela 1: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik (në terma relativ, %) 

VITI BUJQËSI

A, 

PYJET, 

PESHKI

MI 

INDUST

RIA 

NDËRTI

MI 

TREGT

IA 

TRANSPO

RTI & 

MAGAZIN

IMI 

AKOMOD

IMI & 

SHËRBIMI 

USHQIM

OR 

INFORMACIO

NI & 

KOMUNIKACI

ONI 

SHËRBIM

E TË 

TJERA 

TOTA

L 

2012 1.3% 12.8% 2.6% 47.6% 8.7% 14.3% 1.7% 11.0% 100% 

2013 1.4% 13.2% 2.3% 46.7% 8.8% 14.9% 1.7% 11.0% 100% 

2014 3.8% 12.3% 1.9% 46.7% 7.3% 14.9% 1.9% 11.2% 100% 

2015 34.7% 7.9% 1.4% 31.4% 4.4% 11.0% 0.8% 8.5% 100% 

2016 42.7% 7.0% 1.1% 26.8% 3.9% 9.8% 0.6% 8.0% 100% 

Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT. 

Tregtia4 këtu si aktivitet ekonomik zë vëndin e dytë në lidhje me numrin e ndërmarrjve aktive. 

 
3 http://aida.gov.al/faqe/agriculture  
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VSHB në qarkun e Berati gjenerohet kryesisht nga aktiviteti ekonomik në degët ekonomike të bujqësisë, 

pyjeve dhe peshkimit, e ndjekur nga tregtia, transport dhe hotelet, dhe administrata publike, arsimi, 

shëndeteësia, etj. Berati është qarku i tretë për nga niveli më i lartë i prodhimit të perimeve në Shqipëri 

me 121.433 tonë si dhe është një nga qarqet me nivelin më të lartë të prodhimit të pemëve frutore për 

km² pas Korçës, Durrësit, dhe Fierit. Sasia më e lartë e prodhimit të ullirit në Shqipëri është e 

përqendruar në zonat fushore dhe bregdetare si në qarkun Berat dhe Fier, të cilët pasohen nga Vlora 

dhe Durrësi. 

Degët e ekonomisë që kanë njohur rritje gjatë 2015-2016 ishin industria nxjerrëse, përpunuese, energjia 

dhe uji, me 1.7% dhe ndërtimi me rritjen më të madhe nga 5.8 në 7.9%. 

Grafiku 5: Struktura e VSHB5-së e ndarë në degë të ekonomisë për vitin 2015  

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

 

1.3 Tryezat dhe industritë e konsultuara në Berat 
Në datat 3 dhe 4 shtator 2019, u zhvilluan takimet koordinuese mes ofruesve të arsimit dhe formimit në 

çdo qark. Qëllimi kyesor i këtyre takimeve koordinuese ishte përcaktimi i industrive  që do të ftoheshin 

gjatë tryezave të dialogut. Ofruesit u koordinuan gjithashtu për dërgimin e informacionit të strukturuar 

 
4 Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave. 
5 Vlera e Shtuar Bruto (VSHB). 

51.1%

11.2%

5.8%

11.2%

1.9%

1.6%

3.4%

0.9%

11.3%

1.6%

49.6%

12.9%

7.9%

10.1%

2.1%

1.4%

3.1%

1.5%

10.2%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bujqësia, pyjet, peshkimi

Industria nxjerrëse; Përpunuese; Energjia; Ujë

Ndërtimi

Tregtia; Transport; Hotele

Informacioni dhe komunikacioni

Aktivitete financiare dhe të sigurimit

Aktivitete të pasurive të paluajtshme

Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike;

Adm. Publike; Arsimi; Shëndetësia, etj

Arte, argëtim; çlodhje etj

2016

2015



 

                                                                 
 

 

 10 
 

mbi degët, drejtimet, profilet, trajnimet etj. që ata ofrojnë për ta organizuar informacionin në formën e 

një katalogu të ofertës. 

Në rajonin e Beratit u organizuan tryezat e mëposhtme: 

1. Tryeza Koordinuese 

Datë: 04 shtator 2019 

Vendndodhja: Hotel Portik - Berat 

Pjesëmarrës: Pjesëmarrës: Ofrues të arsimit dhe formimit në rajonin e Beratit. (Shkolla Profesionale 

“Kristo Isak”, Shkolla Profesionale “Stiliano Bandilli”, Qendra e formimit profesional “Leta”, 

Shoqata “Mbrojtja e të drejtave të gruas”, Kryqi i Kuq Shqiptar – Dega Berat, qendra e 

trajnimeve “Rafting Group”) dhe përfaqësues të projektit Aftësi për Punë. 

 

Gjatë tryezës koordinuese u përcaktuan 4 industritë pjesëmarrëse në tryezat e mëtejshme: Industria e 

Njësive Akomoduese, Industria e Fasonëve, Industria e Mekanikës dhe Mirëmbajtjes dhe Industria e 

Përpunimit të Drurit dhe të Gurit. 

 

2. Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive me Industrinë e Njësive Akomoduese 

Datë: 14 tetor 2019 

Pjesëmarrës: 15 biznese përfaqësuese të industrisë, Ofruesit e rajonit të 

Beratit, përfaqësues të S4J, Zyrës së Punës Berat, Bashkisë 

Berat, AKAFP. 

 

3. Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive me Industrinë e Fasonëve 

Datë:  22 tetor 2019 

Pjesëmarrës:  10 Biznese, Ofruesit e rajonit të Beratit, përfaqësues të 

S4J, Zyrës së Punës Berat, AKAFP. 

 

4. Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive me Industrinë e Mekanikës dhe Mirëmbajtjes 

Datë: 28 tetor 2019 

Pjesëmarrës: 11 Biznese, Ofruesit e rajonit të Beratit, përfaqësuese të 

S4J, Zyrës së Punës Berat.  

 

5. Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive me Industrinë e Përpunimit të Druri dhe të Gurit 

Datë: 31 tetor 2019 

Pjesëmarrës: 12 Biznese, Ofruesit e rajonit të Beratit, Përfaqësues të 

S4J, SDC, Zyrës së punës Berat. 
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2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria: Njësitë Akomoduese 

2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Njësitë akomoduese, si nëndarje e sektorit të Turizmit dhe Mikpritjes, zënë një pozicion të rëndësishëm 

në ekonominë e rajonit të Beratit. Bazuar në analizën kontekstuale, njësitë akomoduese sigurojnë të 

ardhura të konsiderueshme dhe punësojnë rreth 8-10% të punëkërkuesëve në këtë rajon. Nga analiza e 

bizneseve të regjistruara në regjistrin tregtar të rajonit të Beratit, sektori i Turizmit dhe Mikpritjes, ku 

bëjnë pjesë njësitë akomoduese, restorantët, baret dhe shërbime të përngjashme, zë rreth 25% të 

bizneseve të regjistruara; nga të cilat 6-7% përbëhen nga njësitë akomoduese.  

Gjatë tryezës koordinuese, ofruesit sugjeruan dhe dakortësuan mbi industritë me më interes, ndër të 

cilat edhe Njësitë Akomoduese. Ofruesit theksuan zhvillimet në sektorin e Turizmit dhe Mikpritjes gjatë 

vitëve të fundit në rajonin e Beratit dhe kërkesat e vazhdueshme nga ky sektor për punonjës të 

kualifikuar, për të ofruar shërbime më të mira për turistët vendas dhe të huaj. Gjithashtu, disa nga 

ofruesit ofrojnë degën e Hoteleri & Turizëm, ndaj shprehën nevojën për përmirësimin e ofertës, duke u 

fokusuar në rritjen e cilësise dhe aftësive specifike të nevojshme nga kjo industri. 

Tipologjia e njësive akomoduese në rajonin e Beratit është e shumëllojshme. Kjo industri vjen në formën 

e hoteleve, moteleve, hosteleve, bed&breakfast, bujtinave etj; shpesh here si biznes (aktivitet) kryesor 

dhe në disa raste si shërbime plotësuese të aktivitetit kryesor.  

Në workshopin e parë, datë 14 tetor 2019, si përfaqësues të kësaj industrie morën pjesë bizneset e 

mëposhtme: 

1. Hotel Colombo 9. Hotel Merko 

2. Hotel Orestiada 10. Hotel Castle Park 

3. Hotel Tomori 11. Hotel Desaret 

4. Antipatrea Bed & Breakfast 12. Hotel Borklad 

5. Hotel Ëhitë House 13. Hotel Portik 

6. Hotel Gega 14. Taverna Panorama 

7. Vila Sigal 15. Restorant Driloni 

8. Hotel Mangalemi  

Krahas bizneseve të sipër përmendura, pjesëmarrës në tryeza ishin edhe përfaqësues të Zyrës së Punës 

Berat, AKAFP-së dhe Bashkisë së Beratit. 

Njësitë e akomodimit prezente në tryezë punësonin mbi 160 punonjës të regjistruar në total dhe 

varionin nga 2-3 punonjës deri në 30 punonjës për biznes. Gjithashtu, prezenca e tyre në treg varionte 

nga pak muaj deri në rreth 20 vjet. 

2.1.2 Potenciali i zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 

Rajoni i Beratit është kthyer në një destinacion të pëlqyer nga turisët e huaj, ndërkohë që vizitat nga 

turistët vendas janë shtuar ndjeshëm gjatë vitëve të fundit.  
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Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive identifikoi detajet e mëposhtme, të cilat informojnë mbi 

zhvillimin e sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm: 

Nga 15 pjesëmarrës nga sektori privat, 5 njësi akomoduese janë themeluar gjatë vitit të fundit. Ky fakt 

konfirmon kërkesën në treg për shërbime të përngjashme, si pasojë e rritjes së numrit të turistëve në 

rajonin e Beratit.  

Minimumi 5 njësi akomoduese planifikojnë zgjerimin e aktivitetit, duke shtuar numrin e dhomave apo të 

ambjenteve, për të plotësuar kërkesën e turistëve, sidomos gjatë sezonit turistik. Ky informacion 

udhëzon mbi potencialin që ka kjo industri në afat-mesëm dhe afat-gjatë. Shembull: Hotel Tomori 

planifikon të dyfishojë numrin e dhomave nga 50 në 90. 

Gjatë sezonit turistik, njësitë akomoduese shtojnë numrin e punonjësve me minimumi 20-30% të numrit 

aktual të punonjësve. Në disa raste numri i punonjësve gjatë sezonit turistik dyfishohet, shembull: Hotel 

Colombo, momentalisht me rreth 20 punonjës, kërkon edhe 20 të tjerë. 

Njësitë akomoduese ofrojnë shumëllojshmëri shërbimesh, brenda dhe jashtë ambientit të tyre. Të tilla 

janë shërbimet si: bar, restorant, guida turistike, tregtia e punimeve artizanale etj. Aktivitete të tjera si 

hiking dhe rafting, ofrohen nga Castle Park, nëpërmjet Albanian Rafting Group. Shërbime të tilla të 

ofruara nga njësitë e akomodimit, mundësojnë një turizem më atraktiv dhe vende të reja pune. 

Në mënyrë të përmbledhur, tabela e mëposhtme informon rreth nevojave të bizneseve në lidhje me 

sasinë e punonjësve: 

Numri i bizneseve 

në tryezë 

Numri i bizneseve 

që nuk plotësojnë 

nevojat aktuale me 

punonjës 

Numri i punonjësve 

në total 

Punonjës shtesë në 

total gjatë gjithë 

vitit 

Punonjës shtesë në 

total vetëm gjatë 

sezonit turistik 

15 9 >160 >45 >30 

 

Nga informacioni i shfaqur në tabelë mund të përllogarisim dhe të parashikojmë rezultatet e mundshme: 

Nevojiten mesatarisht 3 punonjës/njësi shtesë për gjatë gjithë vitit kalendarik dhe 2 punonjës/njësi 

shtesë gjatë sezonik turistik. Total = 5 punonjës/njësi. 

Në listën e parapërgatitur nga stafi S4J, janë identifikuar rreth 30 njësi akomoduese më të njohura në 

rajonin e Beratit, kryesisht në tipologjinë e hoteleve. Ndëorkohë, njësitë akomoduese si: bujtinat, 

hostelet, shtëpitë e akomodimit, kampinget etj nuk janë identifikuar plotësisht në listën paraprake. Në 

këtë rast, duke u bazuar në mesataren e përllogaritur mësipër, për 30 njësi akomodimi do të 

nevojiteshin minimumi 90 punonjës shtesë për gjatë gjithë vitit dhe 60 punonjës të tjerë gjatë sezonit 

turistik, në Total = 150 punonjës. 

Për një përllogaritje më të përafërt do të duhej të merrej në konsideratë lista e plotë e njësive 

akomoduese në Berat. Punonjësit e kërkuar nga njësitë e akomodimit përputhen në pjesën më të 
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madhe të rasteve me tipologjinë e punonjësve që kërkohen nga baret, restorantet, shërbimet e 

kateringut etj. 

2.1.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Njësitë akomoduese punësojnë kryesisht në pozicionet e mëposhtme (me përafërsi): 

• Recepsionist (10%-20% e stafit) 

• Sanitar (10%-20% e stafit) 

• Kamarier (20%-30% e stafit) 

• Banakier (15%-20% e stafit) 

• Kuzhinier (15%-25% e stafit) 

Pjesa tjetër e stafit, në disa njësi akomoduese mbulohet nga profesionet e mëposhtme: 

• Menaxher hotelerie 

• Ekonomist 

• Teknik mirëmbajtje 

• Guidë turistike 

Në pjesën më të madhe të rasteve, mungesat më të theksuara në staf janë në profesionin e kamarierit 

dhe të sanitarit. Njësitë akomoduese më të mëdha shprehin nevojën e një personi i/e cila menaxhon 

rrjetet sociale dhe marketingun online, profil i cili momentalisht mbulohet nga vetë drejtuesit e njësive 

akomoduese. 

Aftësitë 

Në tabelën e mëposhtme shfaqen aftësitë e dëshiruara nga sektori privat të ndara sipas profesioneve, të 

cilat në shumicën e rasteve mungojnë në profilet e punëkërkuesve: 

 Recepsionist Kamarier Guidë Turistike Staf ndihmës 

Gjuha e huaj (kryesisht 

anglisht) 

x x x  

Komunikimi me klientin, 

sjellja dhe etika 

x x x  

Njohuri kompjuterike 

(sistemet e menaxhimit) 

x    

Puna në grup x x  x 

Fleksibiliteti dhe Multitasking 

(kryesisht në njësi 

akomodimi të vogla) 

x x  x 

Njësitë e akomodimit theksojnë më së shumti mungesën e aftësive të buta në stafet e tyre.  

Mungesa e këtyre aftësive, sipas përfaqësuesve të kësaj industrie, ndër të tjera vjen edhe si pasojë e 

problematikave të mëposhtme: Mungesa e dëshirës nga të rinjtë për të punuar në profilin e punësuar; 

Mungesa e dëshirës nga të rinjtë për të zhvilluar aftësitë e tyre teknike dhe të buta; Shkollimi dhe 
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edukimi jo i duhur; Emigrimet dhe largimet nga vendi, zakonisht për të punuar në rajonë të tjera të 

Shqipërisë; Qasja e punëkërkuesve – zakonisht konsiderojnë pagesën si prioritet në krahasim me kushtet 

e tjera të ofruara nga punëdhënësi. 

2.1.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Një fakt interesant është mungesa e trajnimeve të brendshme të ofruara nga kjo industri. Asnjë nga 

pjesëmarrësit nuk zhvillon trajnime të brendshme të vazhdueshme brenda ose jashtë ambienteve të 

tyre. Një trajnim i pjesshem rreth proceseve të punës, ambjenteve dhe mjetëve të punës, ofrohet vetëm 

në momentin e punësimit; ky trajnim është në formën e një udhëzimi të pastrukturuar dhe të pa 

mjaftueshëm, i ofruar nga drejtuesi i aktivitetit. 

Vihet re një mungesë e kulturës së investimit për rritjen profesionale të stafeve, nga bizneset 

pjesëmarrëse në tryezë. Njëkohësisht, është treguar interes i pakët për pjesëmarrje në trajnime të 

ndryshme të zhvilluara në rajonin e Beratit. 

Gjithashtu, bizneset nuk përdorin rrugët zyrtare për të keërkuar punonjës të aftë. Zakonisht, ndiqen 

rekomandimet nga njërezit e afërm dhe postimet e vendeve vakante. Marrëdhënia me institucionet 

arsimore, qendrat e formimit dhe zyrën e punës është ende e vakët. 

Më poshtë shfaqet me përafërsi arsimimi i stafeve aktuale në industrinë e njësive të akomodimit: 

• Arsim universitar - 35% 

• Arsim i mesëm i përgjithshëm  - 40% 

• Arsim i mesëm profesional - 15% 

• Arsim i ulët - 10% 

 

2.1.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Vihet re një shprehje interesi e theksuar nga njësitë akomoduese për të bashkëpunuar me institucionet 

e arsimit dhe qendrat e formimit, sidomos me shkollat e AFP. Pothuajse 50% e pjesëmarrësve, gjatë 2 

viteve të fundit, kanë bashkëpunuar me shkollën Kristo Isak në zhvillimin e praktikave profesionale. 

Megjithëse cilësia nuk ka qenë në pritshmërinë e sektorit privat, pjesëmarrësit shprehin kuptueshmëri 

në këtë proces dhe në nevojën për ta shtrirë ketë bashkëpunim në afat mesëm e me tej, në mënyrë që 

të arrihen rezultatet e duhura. Në shumë raste, praktikantët kanë dhënë ndihmë konkrete, paçka 

mungesës së aftësive të përmendura. Të gjithë pjesëmarrësit shprehen se preferojnë të punësojnë të 

rinj që diplomohen nga shkolla profesionale, të cilët e kanë kryer praktikën profesionale në ambientet e 

biznesit. Ky përbën një avantazh të ndjeshëm në afat mesëm për punësimin e të diplomuarëve në 

arsimin profesional.  

Vetë pjesëmarrësit sugjerojnë bashkëpunime më të afërta me shkollat përsa i përket: 

• Ditëve të hapura në shkollë dhe në biznes; 

• Përmirësimin e kurrikulës; 

• Ofrimin e ambienteve për zhvillimin e trajnimeve të stafeve aktuale; 
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• Ndikimin e bizneseve në shkollat AFP, në mënyrë që të rritet interesimi i të rinjve për të ndjekur 

arsimin në këto shkolla; 

• Intensifikimin dhe strukturimin e marrëdhënieve me zyrën e punës për plotësimin e nevojave 

aktuale; 

Përfaqësuesit e sektorit privat kërkojnë një përkushtim më të madh të shkollave për rritjen e aftësive të 

buta të nxënësve në ambientet e shkollës. Përsa i përket aftësive teknike, përfaqësuesit e sektorit privat 

mendojnë se mund të arrihen me ndihmën e tyre në ofrimin e praktikave profesionale dhe gjatë njohjes 

me të afërt të nxënësve me proceset e punës në ambientet e bizneseve. 

Për sa më sipër, sugjerohet ofrimi i profileve lidhur me “shërbimin”, të fokusuar kryesisht në profilin: a. 

Recepsion dhe b. Kamarier. 

Gjithashtu parapëlqehen kurse me kohëzgjatje minimalisht 1 vit, pasi kurset disa mujore nuk mund të 

mundësojnë përftimin e aftësive të buta, ashtu sikurse mundësojnë pjesërisht aftësitë teknike të 

punëkërkuesve të ardhshëm. 

2.2 Industria: Fasoneri 

2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

E zhvilluar kryesisht gjatë 20 viteve të fundit, industria e fasonerisë në rajonin e Beratit është një nga 

industritë që kontribuon konsiderueshëm në ekonominë lokale. Ndërkaq, industria e fasonëve njihet për 

punësimin e madh në numër të grupmoshave të ndryshme dhe kryesisht të grave. Fokusi i këtyre 

fasonerive është kryesisht në prodhimin e tekstileve dhe të produkteve të lëkurës, por shtrihet edhe me 

tej, si përshembull për prodhimin e produkteve të letrës. Nga një analizë e shpejtë e regjistrit tregtar, 

vihen re se janë minimumi 15 biznese fasone të regjistruar. 

E konfirmuar gjithashtu nga ofruesit gjatë workshopit të datës 04 shtator 2019, industria e fasonëve ka 

shtrirje të konsiderueshme në rajonin e Beratit dhe është një industri me vlerë për pjesëmarrje në 

tryezat e dialogut për zhvillimin e aftësive. Sugjerimi i ofruesve për të ftuar në tryezë përfaqësuesit e 

kësaj industrie bazohet në arsyet e mëposhtme: Në dijeninë e tyre, industria e fasonëve punëson mbi 

3000 persona; Industria e fasonëve punëson grupmosha të ndryshme, të cilët mund të integrohen 

lehtësisht në punë; Aktualisht, trajnimi dhe aftësimi i punonjësve kryhet zakonisht nga vetë biznesi; 

Njohja dhe marrëdhënia e këtyre bizneseve me ofruesit është shumë e vakët, ndaj pjesëmarrja në një 

tryezë të përbashkët do të mundësojë bashkëpunime të reja. 

Momentalisht, ofruesit në rajonin e Beratit mundësojnë vetëm kurse trajnimi në fushën e rrobaqepsisë, 

ndaj ata nuk mund të përmbushin nevojën e tregut. 

Në workshopin e dytë, datë 22 tetor 2019, si përfaqësues të industrisë së fasonëve, morën pjesë 

bizneset e mëposhtme: 

1. Intex 6. Center Shqiptare 

2. Stela 7. Kazazi Berat 
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3. AFA3 Calzature 8. Ital Bel 

4. Malotex 9. Berat Konfeksion 

5. Mito by Caterina Firenze 10. F-L Gega 

 

Krahas bizneseve, në tryezë morën pjesë edhe përfaqësues të zyrës së punës dhe AKAFPK. 

Bizneset prezente në tryezë punësojnë mbi 2200 punonjës të regjistruar në total dhe variojnë nga 50 

punonjës deri në 800 punonjës për biznes. Gjithashtu, prezenca e tyre në treg varion nga 6 vjet në rreth 

28 vjet. 

2.2.2 Potenciali i zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 

Rajoni i Beratit është një nga rajonet më të njohura për akomodimin e industrisë së fasonëve. Kjo 

industri njihet për shfrytëzimin e krahut të lirë të punës, për të ofruar shërbimet e kërkuara, kryesisht 

nga kontraktorë të huaj. Nevoja për prodhim në sasi të madhe dhe në një kohë të shkurtër, i 

transformon bizneset fasone në punësuesit më të mëdhenj të rajonit.  

Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive, me fokus industrinë “Fasoneri”, identifikoi detajet e 

mëposhtme, të cilat informojnë mbi zhvillimin e sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm: 

10 Fasoneritë prezente në tryezë kanë shumë vite eksperiencë në treg dhe kanë lidhur kontrata 

prodhimi të vazhdueshme dhe afatgjata. Sipas tyre, aktivitetet e tyre kanë qëndrueshmëri për sa kohë 

nuk ka zbritje të valutës së euros dhe përmbushet nevoja për punonjës.  

Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit dëshirojnë ose kanë plane konkrete për të zhvilluar dhe rritur 

aktivitetin e tyre; ndërkohë që kjo mundësi ekziston, fasonët nuk plotësojnë kushtet kontraktuale për 

shkak të mungesës së punonjësve. 

Kërkesat në sasi për punonjës afatgjatë shtesë janë në shifra të mëdha. Kjo shifër varion nga 20-100 

punonjës shtesë për biznes. 

Në mënyrë të përmbledhur, tabela e mëposhtme informon rreth nevojave të bizneseve në lidhje me 

sasinë e punonjësve: 

Numri i bizneseve në 

tryezë 

Numri i bizneseve që 

nuk plotësojnë nevojat 

aktuale me punonjës 

Numri i punonjësve 

aktualë në total 

Punonjës shtesë në total 

10 10 >2200 >450 

 

Siç shihet në tabelë, për nevojat aktuale nevojiten mbi 450 punonjës në total për të plotësuar nevojën e 

10 bizneseve prezente në tryezë. Megjithatë, bizneset shprehen se nevoja është më e madhe, pasi ka 

perspektivë për kontrata të reja prodhimi gjatë 3 viteve të ardhshme. Nga informacioni i shfaqur në 

tabelë mund të përllogarisim dhe të parashikojmë rezultatet e mundshme: 



 

                                                                 
 

 

 17 
 

• Nevojiten mesatarisht 45 punonjës të tjerë për aktivitet. 

• Nga informacioni i përftuar në tryezë, ekzistojnë minimalisht edhe 5 fasonë të tjerë në rajonin e 

Beratit. Duke përdorur mesataren e mësipërme, nevoja për punonjës të tjerë në këtë industri do 

të ishte me shumë se 670 punonjës. 

2.2.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Fasoneritë punësojnë kryesisht në pozicionet e mëposhtme: 

• Rrobaqepës 

• Teknik prodhimi (prsh.përdorues i makinerive për prodhimin e produkteve të letrës) 

• Prestar 

• Montues (kryesisht për këpucët) 

• Modelist 

• Mirëmbajtës i makinerive 

Në përgjithësi, industria e fasonëve ka mungesë punonjësish në të gjitha profilet e sipërpërmendura. Në 

tryezë u kërkuan gjithashtu profilet e mëposhtme, si një nevojë për plotësimin e stafeve në vazhdimësi 

dhe për rritjen e cilësisë: 

• Teknik IT 

• Normator 

• Specialist i marrëdhënieve me klientin 

• Ekonomist 

Aftësitë 

Në tabelën e mëposhtme shfaqen aftësitë e dëshiruara nga industria e fasonëve, të ndara sipas 

profesioneve, të cilat në shumicën e rasteve mungojnë në profilet e punëkërkuesve: 

 Rrobaqepës/ 

Teknik 

prodhimi 

Prestar Modelist Teknik IT Normator Sp.Marëdhënie me 

klientin 

Gjuha e huaj     x  x 

Komunikimi dhe etika x x x x x x 

Njohuri kompjuterike    x x  x 

Aftësi fizike dhe 

mendore 

x x x x x x 

Aftësi matematikore  x x x x x 

Aftësi në dizenjim  x x    

 

Bizneset fasonë theksojnë aftësi të cilat mund të përftohen lehtësisht në ambjentet e shkollave.  

Megjithatë, në rastin e kësaj industrie problem parësor është numri i pamjaftueshëm i punëkërkuesve, 

për plotësimin e nevojave të biznesit. Në shumicën e rasteve, bizneset shprehen se vetë ata mund të 
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mundësojnë aftësimin e punonjësve në aspektin teknik, pasi kjo varion nga lloji i teknologjisë dhe 

makinerive në përdorim. Përsa i përket aftësive të tjera, ato shpeshherë kërkohen në nivelin bazik.  

Mungesa e këtyre aftësive, sipas përfaqësuesve të kësaj industrie, ndër të tjera vjen edhe si pasojë e 

problematikave të mëposhtme: Qëndrueshmëri e ulët në punë; Largime të shpeshta të punonjësve; 

Mungesa e motivimit dhe e dëshires për të punuar; Mungesa e edukimit bazë, përshembull: raste 

analfabetizmi dhe mungesë e njohurive bazike matematikore; Mungese sinqeriteti.  

2.2.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Bizneset fasonë afrojnë punonjësit potencialë me anë të postimeve të vendeve vakante, 

rekomandimeve nga njerez të afërm dhe marrëdhënieve me zyrën e punës në Berat. Në raste të rralla 

punësohen persona të cilët kanë ndjekur kurse në qendrat e formimit, të cilët regjistrohen paraprakisht 

në zyrën e punës. 

Moshat e reja përbëjnë vetëm një porcion shumë të vogël të stafit të tyre, kjo ndoshta për shkak të 

pagesave të ulta që ofron kjo industri, kushteve të punës dhe mungesës së zhvillimit profesional brenda 

ambienteve të bizneseve. 

Punonjësit trajnohen nga punëdhënësi vetëm përsa i përket funksionimit të makinerive në përdorim dhe 

nëse ka ndryshim të teknologjise (në rastin e një linjë të re prodhimi). Bashkëpunimi me qendrat e 

formimit dhe shkollat AFP është shumë i vakët. Të arsimuarit në shkollat AFP zënë një porcion të 

papërfillshëm në stafet e fasonëve. 

Me poshtë shfaqet me përafërsi arsimimi i stafeve aktuale në industrinë e fasonëve: 

• Arsim universitar <1% 

• Arsim i mesëm i përgjithshëm >50% 

• Arsim i mesëm profesional <1% 

• Arsim i ulët >45%  

 

2.2.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Gjatë prezantimit të katalogut të ofruesve të rajonit të Beratit dhe bashkëbisedimeve me ofruesit 

pjesëmarrës në tryezë, përfaqësuesit e industrisë së fasonëve janë njohur edhe me me modalitetet e 

bashkëpunimit.  

Interesimi i pjesëmarrësve shprehet lidhur me proceset e mëposhtme: 

• Identifikimin e punëkërkuesve që janë të interesuar të punësohen në industrinë e fasonëve. 

• Intensifikimin e marrëdhënieve me zyrën e punës. 

• Zhvillimin e kurseve afatshkurtra në qendrat e formimit për profilet e rrobaqepësve dhe 

profileve të përngjashme. 

• Ofrimin e trajnimeve nga vetë biznesi, në ambjentet e tyre, me mbështetje financiare nga 

projektet ose institucione të tjera. 
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• Bashkëpunim me shkollat AFP për punësimin e të diplomuarve në profile si: Teknik IT, Specialist 

Marrëdhëniesh, Dizanjer, Teknik mirëmbajtës makinerish etj 

Nga sa më sipër, paçka gatishmërisë për të bashkëpunuar me institucionet prezente në tryezë, industria 

e fasonëve në Berat ka nevojë emergjente për plotësimin e stafeve në sasi. Për këtë arsye, pjesëmarrësit 

në tryezë shohin me me vlerë ofrimin e kurseve afatshkurtra në krahasim me hapjen e drejtimeve apo 

profileve të reja në shkollat AFP.  

Përsa i përket formave të tjera të bashkëpunimit, në disa raste këto biznese ofrojnë ambientet e tyre për 

zhvillimin e praktikës profesionale, si në rastin e bashkëpunimit me shkollën Stiliano Bandilli.  

2.3 Industria: Mekanike dhe Mirëmbajtje 

2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Ndonëse në dukje një industri me peshë më të vogël në treg krahasuar me industritë e pranishme në 

tryezat e mëparshme, industria e mekanikës dhe e mirëmbajtjes ofron një mundësi të mirë punësimi për 

rajonin e Beratit. Nga analiza e regjistrit tregtar, kjo industri zë afërsisht 5% të bizneseve të regjistruara 

në këtë rajon. Shërbimet e ofruara nga kjo industri janë të shumëllojshme, si përshembull: shërbime 

auto dhe transporti, shërbime mekanike (saldime, shërbime tornitori, riparim pompash uji, riparim 

mjete rrobaqepësie etj), punime duralumini, riparime elektroshtëpiake etj.   

Shpesh, kjo industri mundëson vetëpunësim ose krijimin e bizneseve të vogla, për qëllim ofrimin e 

shërbimeve ndihmëse për industritë e tjera, si përshembull transport privat dhe publik, fabrika 

prodhimi, fasoneri, hoteleri, institucione shtetërore etj. Gjatë workshopit me ofruesit, u propozua afrimi 

i industrisë se mekanikës dhe mirëmbajtjes, bazuar në pikat e mëposhtme: 

Industritë e tjera shprehin vazhdimisht nevojën për shërbime të specializuara nga industria e mekanikës 

dhe e mirëmbajtjes, sidomos lidhur me pajisjet e reja në përdorim. 

Transporti privat dhe automjetet në përdorim personal janë shtuar gjatë viteve të fundit; në vijim janë 

formuar biznese të reja të cilet ofrojnë shërbimet e kërkuara. 

Njohja e ofruesve me ketë industri është e vakët dhe si pasojë nuk janë eksploruar mjaftueshëm nevojat 

për aftësi.  

Ofruesit kanë evidentuar raste të nxënësve të diplomuar në drejtime që nuk lidhen me industrinë e 

mekanikës dhe mirëmbajtjes, të cilët punojnë në këtë industri pas diplomimit. 

Momentalisht, vetëm shkolla “Stiliano Bandilli” ofron drejtime që lidhen me industrinë e mekanikës dhe 

mirëmbajtjes. 

Në workshopin e tretë, datë 28 tetor 2019, si përfaqësues të industrisë së Mekanikës dhe Mirëmbajtës, 

morën pjesë bizneset e mëposhtme: 

1. Bejko Sh.p.k. 7. Klodian Skurani – Klodi autogas 

2. Luan Dollani – Alb Enëgji 8. Demokrat Dervishi 
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3. Klodian Ismaili 9. Fitil Hoxha – Nobel – AL 2000 

4. Bledar 10. Gentian Dobroniku 

5. Klement Asllanaj 11. Auto Servis Çamëria 

6. Roland Punime Metalike  

 

Bizneset prezente në tryezë punësojnë mbi 45 punonjës të regjistruar në total dhe variojnë nga të 

vetëpunësuar në 13 punonjës për biznes. Gjithashtu, prezenca e tyre në treg është prej me shumë se 13 

vitesh. 

2.3.2 Potenciali i zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 

Industria e Mekanikës dhe Mirëmbajtjes ofron shumëllojshmëri shërbimesh në ndihmë të individëve 

dhe bizneseve në rajon. Pjesëmarrësit në tryezën e dialogut për zhvillimin e aftësive mbulojnë disa fusha 

veprimi, si: shërbime elektroaut, prodhim panelesh diellore, instalime impiantesh gazi, shërbime 

motorike dhe xhenerike, shërbime hidraulike dhe elektrike, shërbime të përgjithshme mekanike etj.  

Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive, me fokus industrinë “Mekanikë dhe mirëmbajtje”, identifikoi 

detajet e mëposhtme, të cilat informojnë mbi zhvillimin e sektorit në planin afatshkurtër dhe 

afatmesëm: 

Kërkesa e tregut për shërbime të ofruara nga kjo industri është konstante. Kjo vjen kryesisht si pasojë e 

nevojave të bizneseve të reja në industri të tjera të rajonit dhe rritjes së numrit të mjeteve të transportit 

dhe mjeteve bujqesore. 

Shpesh, për të plotësuar nevojat e tyre, bizneset përfaqësuese të sektorëve të tjerë, kërkojnë shërbime 

nga specialistë në qytete të tjera (kryesisht Tirana). Ky fakt ilustron një kërkesë të pambuluar plotësisht 

nga oferta dhe informon mbi potencialin për zhvillim të metejshëm të kësaj industrie. 

Në disa raste, të punësuarit në bizneset e industrisë së mekanikës dhe mirëmbajtjes, preferojnë të 

ndërtojnë sipërmarrjen e tyre, për shkak të kërkesave të shpeshta për shërbime nga tregu. 

Numri i bizneseve në 

tryezë 

Numri i bizneseve që nuk 

plotësojnë nevojat 

aktuale me punonjës 

Numri i punonjësve në 

total 

Punonjës të nevojshëm 

shtesë në total 

11 8 >38 >15 

 

Tabela e mesipërme tregon se numri i punonjësve në këto biznese është i vogël në krahasim me 

industritë prezente në tryezat e mëparshme. Numri i punonjësve shtesë të nevojitur është gjithashtu i 

vogël, por kjo pasi shumica e bizneseve në tryezë nuk mund të bejnë një përllogaritje për nevojën e tyre 

në staf në vitet në vazhdim. Nevoja e tyre lidhet ngushtë me kërkesën e tregut për shërbimet e ofruara 

nga kjo industri, ndërkohë që një pjesë e madhe e përfaqësuesve të keësaj industrie janë të 

vetëpunësuar (të regjistruar si persona fizikë ose jo të formalizuar). Ky fakt e bën të vështirë krahasimin 

e kërkesës ndaj ofertës, ndaj parashikimi për numrin e stafit shtesë është i pa plotë. 
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Për sa kohë nuk ekzistojnë ndërmarrje të mëdha në këtë industri, të cilat punësojnë sasi të 

konsiderueshme punonjësish, qasjet janë të vijojnë krijimet e sipërrmarjeve të vogla nga specialistët e 

fushës. 

Nga informacioni i shfaqur në tabelë mund të përllogarisim dhe të parashikojmë rezultatet e mundshme: 

• Nevojiten mesatarisht 1-2 punonjës shtesë për biznes. 

• Shërbimet e mekanikës dhe mirëmbajtjes ofrohen minimalisht nga 40 individë ose ndërmarrje të 

vogla në rajonin e Beratit. Duke përdorur mesataren e mësipërme, do të nevojiteshin 

minimalisht 50-60 punonjës shtesë për të plotësuar nevojat e kësaj industrie. 

2.3.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Industria e mekanikës dhe e mirëmbajtjes punëson kryesisht profilet e mëposhtme: 

• Saldator/montator 

• Xhenerik 

• Hidraulik  

• Elektriçist 

• Tornitor 

• Frezator 

• Specialist për elektroaut dhe motorist 

• Specialist për përdorimin e makinerive metal prerëse  

Në përgjithësi, kjo industri ka mungesë punonjësish në të gjitha profilet e sipërpërmendura. 

Pjesëmarrësit në tryezë i kushtojnë shumë rëndesi aftësive teknike të nevojshme për punonjësit e tyre. 

Sipas tyre mungojnë njohuritë bazë te të rinjtë, si përshembull: njohja e metaleve dhe veçorive të tyre, 

mënyrat e përpunimit të metaleve, njohja e makinerive kryesore të industrisë dhe e veçorive të 

motoreve etj. 

Aftësitë 

Më poshtë shfaqen aftësitë e dëshiruara nga industria e mekanikës dhe mirëmbajtjes, të cilat në 

shumicën e rasteve mungojnë në profilet e punëkërkuesve: 

• Njohuritë teknike të proceseve të punës dhe të mjeteve/makinerive ndihmëse. 

• Njohuritë kompjuterike, sidomos për përdorimin e programeve diagnostifikuese të avarive të 

mjeteve të transportit. 

• Gjuhët e huaja – të nevojshme për leximin dhe kuptimin e manualeve të përdorimit të 

makinerive. 

• Njohuri bazike matematikore. 

 

Përfaqësuesit e kesaj industrie theksojnë nevojën për rritjen e cilësisë dhe aftësive teknike te të rinjtë, 

pasi është domosdoshmëri për të qenë i konkurueshëem në treg. 
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Mungesa e aftësive të sipërpërmendura, sipas përfaqësuesve të kësaj industrie, rezulton edhe si pasojë 

e problematikave të mëposhtme: Kurrikul e pa përshtatshme me kërkesat e punëdhënësit; Mungesa e 

aftësive bazë të përftuara në shkollë; Mungesa e laboratorëve për përftimin e njohurive teknike gjatë 

vitit të parë shkollor; Qëndrueshmëri e ulët në punë; Largime të shpeshta të punonjësve; Mungesa e 

motivimit dhe e dëshirës për të punuar. 

2.3.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Veçori e industrisë se mekanikës dhe mirëmbajtjes është fokusi në zhvillimin e aftësive teknike të 

punonjësve. Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit mundësojnë trajnime teknike të vazhdueshme për stafin e 

tyre. Megjithatë, pjesëmarrësit komentojnë që nevojiten trajnime nga specialistë të tjerë, përsa i përket 

përdorimit të mjeteve dhe makinerive më moderne.  

Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve, ashtu sikurse edhe punonjësit e tyre kanë mbaruar arsimin 

profesional. Ata, gjithashtu, kanë marrëdhënie më të ngushtë me shkollën Stiliano Bandilli dhe 

mundësojnë praktikat profesionale për nxënësit, të cilët në shumë raste janë kthyer në punonjësit e 

tyre. Megjithatë, pjesëmarrësit komentojnë mbi nevojën për përftimin e njohurive bazë në shkollë dhe 

realizimin e praktikës në ambjentet e shkollës gjatë vitit të parë shkollor.  

Marrëdhënia e pjesëmarrësve me zyrën e punës dhe qendrat e formimit është shumë e vakët, pasi ato 

nuk plotësojnë kërkesat për aftësi të kësaj industrie. Ndërkohë, punëdhënësit në këtë industri 

preferojnë të punësojnë të rinj, të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm, mundësisht arsimin profesional. 

Mënyrat më të shpeshta të plotësimit të nevojave për punonjës janë nëpërmjet rekomandimeve nga të 

afërm dhe nga kontakti me shkollën profesionale. 

Më poshtë shfaqet me përafërsi arsimimi i stafeve aktuale në industrinë e mekanikës dhe mirëmbajtjes: 

• Arsim universitar <5% 

• Arsim i mesëm i përgjithshem >25% 

• Arsim i mesëm profesional >60% 

• Arsim i ulët <10%  

 

2.3.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Gjatë prezantimit të katalogut të ofruesve të rajonit të Beratit dhe bashkëbisedimeve me ofruesit 

pjesëmarrës në tryezë, përfaqësuesit e industrisë së mekanikës dhe mirëmbajtjes janë njohur edhe me 

me modalitetet e bashkëpunimit.  

Interesimi i pjesëmarrësve shprehet lidhur me proceset e mëposhtme: 

• Ofrimin e praktikave profesionale për nxënësit e AFP. Ky proces është i njohur për këtë industri 

dhe bizneset janë të angazhuara, duke ndërtuar marrëdhënië më të afert me punonjësit 

potenciale. Për t’u adresuar është mungesa e informacionit mbi legjislacionin mbështetës lidhur 

me zhvillimin e praktikave profesionale. 

• Angazhimin për përmirësimin e kurrikulave dhe moduleve përkatëse. 
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• Krijimin e marrëdhënieve me qendrat e formimit për realizimin e kurseve/trajnimeve për 

zhvillimin e aftësive lidhur me risitë e tregut, si përshembull: makinat elektrike, motoret me 

djegie të brendshme etj. 

• Bashkëpunimin me zyrën e punës për krijimin e një plani të përbashkët për nxitjen e punësimit 

në profilet e kërkuara nga kjo industri.  

• Ndërtimin e një metodologjie apo kushteve kontraktuale, të cilat limitojnë largimin e nxënësve 

nga biznesi pas përfundimit të praktikës profesionale. 

Përsa më sipër, përfaqësuesit e industrisë seë mekanikës dhe mirëmbajtjes shprehin nevojën për rritjen 

e cilësisë, duke ofruar njohuri teorike dhe praktike në të njëjtën kohë. Kjo mund të arrihet nëpërmjet: 

• Ofrimit të drejtimit të mekanikës dhe profileve të kërkuara nga kjo industri, në shkollat AFP. 

Rishikimin dhe përshtatjen e kurrikulave sipas kërkesës së tregut të punës. 

• Zhvillimin e praktikës profesionale pjesërisht në shkollë dhe në pjesën me të madhe të kohës në 

ambjentet e biznesit. Praktika të shtrihet gjatë gjithë periudhës së studimeve, pra të jetë 

afatgjatë dhe e vazhdueshme, në mënyrë që nxënësi të përftojë aftësitë e duhura teknike. 

• Ofrimin e kurseve me kohëzgjatje minimale 1 vjeçare në qendrat e formimit. Bizneset mund të 

ndihmojnë me zhvillimin e praktikave profesionale.  

 

2.4 Industria: Përpunimi i drurit dhe i gurit 

2.4.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria e Përpunimit të Drurit dhe të Gurit mundëson kryesisht vetëpunësim dhe ngritjen e bizneseve 

të vogla në rajonin e Beratit. Shërbimet e ofruara nga kjo industri mbulojnë një pjesë të mirë të 

kërkesave të tregut dhe industrive të tjera në rajon. Të pranishme janë shërbimet e lidhura me 

prodhimin e mobilerive apo artikujve të ndryshëm nga druri, produkeve të gurit, shërbimeve të 

mirëmbajtjes dhe restaurimit, punimet artistike dhe artizanale, shërbime lidhur me industrinë e 

ndërtimit etj. 

Bazuar në regjistrin tregtar të rajonit të Beratit, industria e përpunimit të drurit dhe të gurit zë rreth 4% 

të bizneseve të regjistruara në këtë rajon. Bizneset, aktiviteti kryesor i të cileve është prodhimi i 

mobilerive, punësojnë një numër të konsiderueshëm specialistësh, jo vetëm si staf teknik por edhe si 

staf mbështetës, pasi aktiviteti i tyre vijon në tregti me shumicë ose pakicë dhe në disa raste produktet 

eksportohen. Shërbimet mbështetëse dhe produktet e artizanatit mbulohen kryesisht nga individë dhe 

arkitektura dhe veçoritë e rajonit të Beratit mundësojnë një nevojë të vazhdueshme të shërbimeve të 

tilla. 

Ofruesit e rajonit të Beratit, gjatë workshopit koordinues, diskutuan nevojën për të afruar në tryezat e 

dialogut për aftësi industrinë e përpunimit të drurit dhe të gurit. Sipas tyre, kjo industri ka nevojë për 

specialistë të rinj për të mbuluar nevojat e tregut. Në të njëjtën kohë, asnjë nga shkollat e AFP apo 

qendrat e trajnimit nuk ofron drejtime apo kurse për zhvillimin e aftësive dhe specialistëve për këtë 
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industri. Njohja me përfaqësuesit e industrisë së përpunimit të drurit dhe gurit dhe kuptimi i nevojave 

për aftësi, është në interesin e të gjithë ofruesve të rajonit të Beratit. 

Në workshopin e katërt, datë 31 tetor 2019, si përfaqesues të industrisë së Përpunimit të Drurit dhe 

Gurit, morën pjesë bizneset e mëposhtme: 

1. Petraq Kushi 7. Adelina Baballëku 

2. Llazar Trifoni 8. Vladimir Toçi 

3. Artan Bitro 9. Jorgji Fani 

4. Leonard Tabaku 10. Petref Qato 

5. Shkëlqim Çela 

6. Vizhdan Baballëku 

11. Ilirjan Meçaj 

 

 

Bizneset prezente në tryezë punësojnë mbi 95 punonjës të regjistruar në total dhe variojnë nga të 

vetëpunësuar në 27 punonjës për biznes. Gjithashtu, prezenca e tyre në treg varion nga 4 vjet në mbi 50 

vjet. 

2.4.2 Potenciali i zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 

Gjatë tryezës se dialogut për zhvillimin e aftësive, përfaqësuesit e industrisë së përpunimit të drurit dhe 

gurit prezantuan gjithashtu shërbime e ndryshme qe ofrojnë në treg, të tilla si: ndërtimin e mobiljeve 

(proces i cili vijon me tregtimin në pakicë ose shumicë), shërbime restaurimi (për objekte të ndryshme 

në qytet), shërbime mbështetëse në ndërtim (marangoz etj), prodhim produktesh druri ose guri 

(prodhim arkivolesh etj). 

Tryeza e dialogut për zhvillimin e aftësive, me fokus industrinë “Përpunim druri dhe guri”, identifikoi 

detajet e mëposhtme, të cilat informojnë mbi zhvillimin e sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-

mesëm: 

Shërbimet e mundësuara nga kjo industri kërkohen nga sektori privat dhe nga sektori publik në të 

njëjtën kohë. Vitëve të fundit ka shumë projekte restaurimi për objekte të ndryshme në qytetin e 

Beratit. 

Pothuajse 2/3 e pjesëmarrësve dëshirojnë të zgjerojnë aktivitetin, për shkak të kërkesës së mjaftueshme 

të tregut në rajonin e Beratit. 

Në disa raste, të punësuarit në bizneset e industrisë së përpunimit të drurit dhe gurit, preferojnë të 

ndërtojnë sipërmarrjen e tyre, për shkak të kërkesave të shpeshta për shërbime nga tregu. 

Në mënyrë të përmbledhur, tabela e mëposhtme informon rreth nevojave të bizneseve në lidhje me 

sasinë e punonjësve: 

Numri i bizneseve në 

tryezë 

Numri i bizneseve qe nuk 

plotësojnë nevojat 

aktuale me punonjës 

Numri i punonjësve në 

total 

Punonjës të nevojshëm 

shtesë në total 
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12 7 >90 >40 

 

Në tryezën e dialogut për zhvillimin e aftësive, 4 nga pjesëmarrësit nga industria e përpunimit të drurit 

dhe gurit janë të vetëpunësuar ose punojnë si ndihmës të institucioneve publike. Këta pjesëmarrës e 

kanë të vështirë të bëjnë një përllogaritje të numrit të nevojshëm të punonjësve në vitet në vazhdim, 

pasi kjo varet drejtpërdrejtë nga kërkesat e tregut, zakonisht nga individet/familjet e Beratit. 

Nga informacioni i shfaqur në tabelë mund të përllogarisim dhe të parashikojme rezultatet e mundshme: 

• Nevojiten mesatarisht 3-4 punonjës shtesë për biznes. 

• Gjatë diskutimeve, morëm informacion se shërbime të përngjashme ofrohen afërsisht nga 30 

biznese në rajonin e Beratit. Kjo nënkupton se do të nevojiteshin afërsisht 100 punonjës të tjerë 

për të përmbushur nevojat e industrisë.  

2.4.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Industria e përpunimit të drurit dhe gurit punëson kryesisht profilet e mëposhtme: 

• Axhustator 

• Bojaxhi 

• Tornitor 

• Frezator 

• Smerilues 

• Montues 

• Specialist kompjutëri 

• Prerës share 

• Formatues  

Në përgjithësi, kjo industri ka mungesë punonjësish në të gjitha profilet e sipërpërmendura. 

Pjesëmarrësit nuk shprehen për nevojën për profile të reja. Ashtu sikurse në industrinë e mekanikës dhe 

mirëmbajtjes, përfaqësuesit  e bizneseve i kushtojnë shumë  rëndësi aftësive teknike të nevojshme për 

punonjësit e tyre. Fokusi i tyre është në cilësinë e punonjësit. Sipas tyre mungojnë njohuritë bazë te 

personat që punësohen në bizneset e tyre, si përshembull: njohja e drurit dhe veçorive të tij, mënyrat e 

përpunimit të drurit, njohja e mjetëve ndihmëse dhe makinerive kryesore të industrisë, njohja e 

kimikateve bazë, etj. 

Aftësitë 

Me poshtë shfaqen aftësitë/njohuritë e dëshiruara nga industria e përpunimit të drurit dhe gurit, të cilat 

në shumicën e rasteve mungojnë në profilet e punëkërkuesve: 

a. Njohuritë teknike të proceseve të punës dhe të mjeteve/makinerive ndihmëse. 

• Njohuritë bazike të formulave të kimisë dhe përbërjeve të elementëve. 

• Aftësi motorike/fizike, pasi nevojitet përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe duarve. 
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• Aftësi kompjuterike bazike. 

• Aftësi të mira të të punuarit në ekip. 

Mungesa e aftësive të sipërpërmendura, sipas përfaqësuesve të kësaj industrie, rezulton edhe si pasojë 

e problematikave të mëposhtme: Mungesa e drejtimit dhe profileve në shkollat profesionale; Mungesa e 

aftësive dhe njohurive bazë të përftuara gjatë arsimimit; Mungesa e lendës “punë me dru dhe metal” në 

shkollat 9-vjeçare; Qëndrueshmëri e ulët në punë; Largime të shpeshta të punonjësve; Mungesa e 

motivimit dhe e dëshirës për të punuar; Mbështetje e pakët nga institucionet shtetërore dhe private, 

për bizneset dhe të rinjtë; për incentiva në afrimin e të rinjve në industrinë e përpunimit të drurit dhe 

gurit. 

2.4.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Nevojat në këtë industri janë edhe në aspektin sasior edhe në atë cilësor. Megjithatë, fokusi kryesor 

mbetët në aspektin cilësor; sipas mendimit të pjesëmarrësve është e nevojshme të përgatitet brezi i ri 

në mënyrën e duhur, pasi aktualisht kjo industri përfaqësohet nga mosha e vjetër.  

Aftësitë teknike përftohen nëpërmjet praktikës dhe eksperiencës të shtrirë në një periudhë më të gjatë 

në kohë. Bizneset detyrohen të pranojnë punonjës pa eksperienceë dhe mundohen “t’i japin zanatin” 

punonjësve të tyre. Megjithatë, transferimi i aftësive është shpesh i pamundur, pasi punonjësit 

preferojnë të largohen nga kjo industri, zakonisht për arsye emigrimi. 

Punonjësit potencialë afrohen nëpërmjet njohjeve personale dhe në raste shumë të ralla nga postimet e 

vendeve vakante ose zyra e punës. Marrëdhënia e pjesëmarrësve me zyrën e punës dhe institucionet 

AFP pothuajse nuk ekziston, pasi këto institucionë nuk plotësojnë nevojën e kësaj industrie. 

Në disa raste, punonjësit kanë mbaruar shkollën profesionale në drejtime qe s’përputhen me kërkesat e 

industrisë (përshembull në drejtimin Mekanikë). 

Me poshtë shfaqet me përafersi arsimimi i stafeve aktuale në industrinë e mekanikës dhe mirëmbajtjes: 

• Arsim universitar <5% 

• Arsim i mesëm i përgjithshem >50% 

• Arsim i mesëm profesional <20% 

• Arsim i ulët <25%  

2.4.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Gjatë prezantimit të katalogut të ofruesve të rajonit të Beratit dhe bashkëbisedimeve me ofruesit 

pjesëmarrës në tryezë, përfaqësuesit e industrisë seë përpunimit të drurit dhe gurit janë njohur edhe 

me me modalitetet e bashkëpunimit.  

Interesimi i pjesëmarrësve shprehet lidhur me proceset e mëposhtme: 

• Orientimin në karrierë të nxënësve në shkollat 9-vjeçare. Bizneset mund të kontribuojnë me 

prezantime gjatë orëve të orientimit. 

• Realizimin e ditëve të hapura në ambjentet e biznesit. 
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• Bashkëpunim të ngushtë me institucionet AFP në rast hapjen e drejtimit ose trajnimeve në 

fushën e përpunimit të drurit dhe gurit. Realizimi i praktikave profesionale në ambientet e 

biznesit. 

• Mbështetje nga biznesi në rast nevoje për përmirësimin e kurrikulës. 

Gjithashtu pjesëmarrësit propozojnë të mëposhtmet: 

• Në shkollat e ciklit të ulët (9-vjeçare) të rivendoset lënda “Punim me dru dhe metal”. 

• Të mundësohet arsimimi i personave në moshën mbi 22 vjeç në shkollat profesionale. 

• Shkollat, të cilat do të ofrojnë drejtimin përkatës, të pajisen me laboratore për zhvillimin e 

praktikës gjatë vitit të parë. 

• Të ofrohet ndihmë ekonomike për nxënësit, përshembull: për transport. 

• Kurset që mund të ofrohen nga qendrat e formimit, të kenë kohëzgjatje më të madhe se 1 vit.  

• Të mundësohen kurse ose module specifike, si prsh. “Përpunimi i mermerit”. 

Për sa më sipër, sugjerohet hapja e drejtimit përkatës në përputhje me industrinë e përpunimit të drurit 

dhe gurit, në një nga shkollat AFP në rajonin e Beratit. Ofruesit e rajonit komentuan që një kurrikul e 

përshtatshme ekziston, e cila mund të plotësohet me module të nevojshme nga sektori privat. 
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3. Tryezat e dialogut si mundësuese të identifikimit të nevojave 
Tryezat e dialogut për zhvillimin e aftësive, të organizuara me pjesëmarrjen e industrive në rajonin e 

Beratit, kanë mundësuar një njohje me të afërt të nevojave të sektorit privat. Institucionet AFP dhe palët 

e tjera të interesuara janë njohur me 48 biznese në total, me të cilët kanë shkëmbyer informacion lidhur 

me ofertat aktuale. 

Tryezat e dialogut kanë mundësuar një ambient për të gjithë aktorët pjesëmarrës, për: 

• Shkëmbimin e informacionit lidhur me: Nevojën e tregut të punës; Ofertën se institucioneve të 

arsimit; Identifikim e hendekut të aftësive në profile/profesione dhe në sasi; Vlerësimin e ofertës 

aktuale. 

• Njohjen e aktorëve kontribues dhe modalitetet e bashkëpunimit. 

• Diskutimin dhe kuptueshmërinë mbi veprimtaritë në vijim dhe arritjet e pritshme, bazuar në 

mundësitë e ofruara nga aktorët pjesëmarrës. 

Ndër sfidat kryesore mund të përmendim: 

• Identifikimin e plotë të aftësive në profile profesioni dhe në sasi, kjo për arsyet e mëposhtme: 

Përfaqësuesit e industrive në tryezën e dialogut, përbëjnë vetëm një porcion të industrive 

përkatëse. Për një identifikim më të plotë mund të jetë e nevojshme të konsultohen më shumë  

biznese. Shpesh, fokusi është në aftësitë e nevojshme aktualisht dhe jo në aftësitë e nevojshme në 

të ardhmen. Në varësi të industrisë, nevoja urgjente për përmbushjen e stafeve në sasi e tejkalon 

nevojën për aftësi specifike. Ky fakt vështirëson artikulimin e nevojës së bizneseve për aftësi 

specifike. 

• Njohja dhe vlerësimi i ofertës aktuale, kjo për arsyet e mëposhtme: Katalogët e ofertës duhet të 

shpërndahen në sa me shumë biznese përfaqësuese të industrive përkatëse. Mënyra e 

shpërndarjes mund të jetë e ndryshme dhe jo vetëm gjatë tryezave të dialogut. Prezantimi i 

ofertës duhet të jetë më i detajuar, si përshembull sipas moduleve, për të arritur një kuptim më të 

mirë nga biznesi rreth aftësive të përftuara nga nxënësit. 

• Bashkëpunimin midis ofruesve dhe bizneseve. Nevojitet realizimi në vijim i takimeve tek për tek 

midis ofruesve dhe bizneseve, për të dakortësuar modalitetet e bashkëpunimit. Por, kjo iniciativë 

mund të mos merret nga ofruesit për shkak të mungesës së ofertës së përshtatshme për 

industrinë përkatëse. 

• Krijimi i një platforme të qëndrueshme dhe mjedisi bashkëpunues. Nevoja që të gjithë aktorët, 

sidomos ofruesit, të shohin përtej gjendjes aktuale dhe të kuptojnë nevojën e përbashkët për 

bashkëpunim më të afërt. 

• Rritja në besueshmërinë rreth platformës nga të gjithë aktorët, sidomos nga sektori privat. 

Nevojitet të ofrohen zgjidhje afatshkurtra dhe përshkrime/plane të detajuara për zgjidhjet afat-

gjata. Në disa raste, plotësimi i nevojave urgjente në sasi mund të kanalizohet nëpërmjet zyrës se 

punës. Megjithatë, zyra e punës në Berat, momentalisht ka të regjistruar kryesisht punëkërkues të 

moshës mbi 45 vjeç, të cilët nuk përbëjnë kontigjentin më të pëlqyer nga industritë pjesëmarrëse. 

Në këtë rast, në bashkëpunim me industritë, zyra e punës duhet të reklamojë në publik kërkesat e 



 

                                                                 
 

 

 29 
 

industrive, në mënyrë që të tërheqë punëkërkues të moshave më të reja. Në të njëjtën kohë, zyra 

e punës mund të bashkëpunojë me institucionet AFP për shkëmbimin e informacionit lidhur me 

kërkesat për aftësi të sektorit privat. 
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4. Përfundim dhe rekomandime  
Platforma e dialogut të strukturuar për zhvillimin e aftësive ka mundësuar një shembull të mirë të 

shkëmbimit të informacionit dhe nevojave midis aktorëve, si dhe ka krijuar një model bashkëpunimi 

midis aktorëve. Për përmirësimin e kësaj platforme jepen rekomandimet e mëposhtme:   

Rekomandime për biznesin 

• Informimi i vazhdueshëm mbi veprimtaritë dhe planifikimet në vijim lidhur me plotësimin e 

kërkesave të biznesit.  

• Mundësimi i informacionit lidhur me trajnime publike ose private lidhur me industritë 

pjesëmarrëse, të cilat zhvillohen në rajonin e Beratit ose në rajone të tjera të afërta. 

• Studimi i aftësive specifike në mënyra të tjera (desk research) dhe informimi/konfirmimi i 

bizneseve rreth profileve specifike të nevojshme, të cilat nuk janë përmendur gjatë tryezës së 

dialogut. 

• Mbështetje në takimet ofrues-biznes dhe dakortësimin mbi modalitetet e bashkëpunimit (sipas 

memorandumit të mirëkuptimit). 

Rekomandime për ofruesit 

• Ofruesit mund të ndihmohen me plotësimin e procedurave dhe formateve të nevojshme për 

ndryshimin e ofertës sipas nevojes përkatëse. 

• Ofruesit mund të mbështeten në realizimin e takimeve tek për tek me bizneset përfaqësuese të 

industrisë me interes, për të vijuar me modalitetet e bashkëpunimit dhe për të rikonfirmuar 

nevojat për aftësi të industrisë. 

• Ofruesit sugjerohen të mbajnë kontakte të vazhdueshme me bizneset në vijim, për t’i informuar 

rreth zhvillimeve në institucionet e tyre dhe për t’i ftuar në aktivitetet e ndryshme. 
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