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Ky raport është përgatitur për publikim nga projekti “Aftësi për Punë” (S4J), nën mbikqyrjen e Fation 

Dragoshit, Menaxher Projekti, dhe Aleka Papa, Menaxhere Linje për Diversifikimin e Ofertës.  

 

Madalena Gega (eksperte dhe moderatore e tryezave të dialogut për rajonin e Lezhës)  

Elvisa Drishti PhD (eksperte dhe përgjegjëse për profilin socio-ekonomik të rajonit)  

 

Rreth projektit “Aftësi për Punë” 

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili 

zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact.   

 

S4J adreson sfidat kryesore në  Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në Shqipëri duke investuar për 

sigurimin e ndryshimeve sistematike, zhvillimin e kompetencave dhe fuqizimin e aktorëve. 

S4J mbështet ofruesit partnerë të AFP-së në drejtim të: krijimit të lidhjeve të ngushta me kompanitë e 

sektorit privat dhe partnerë të tjerë,  diversifikimit dhe përmirësimit të ofertës mësimore,  aplikimit 

të metodave novatore të mësimdhënies dhe standardeve të cilësisë,  realizimit të praktikave mësimore 

në mjediset e biznesit dhe zhvillimit e fuqizimit të institucionit. 

 

 

Shënim: Opinionet, gjetjet dhe rekomandimet e shprehura janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë 

domosdoshmërisht ato të Swisscontact apo të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. 
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https://www.eda.admin.ch/sdc
http://www.swisscontact.org/
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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. 

Figure 1 Pjesëmarrësit në tryezat e dialogut 

 

Rezultatet e pritshme të tryezave përfshijnë: 

• Vlerësim i relevancës aktuale të ofertës rajonale/orientimit sipas kërkesave të tregut të punës; 

• Identifikimi i hendekut të aftësive në profile profesioni dhe sasi (aftësitë që mungojnë) sipas 

industrive të caktuara; 

• Vlerësimi i gatishmërisë së kompanive në rajon për t’u angazhuar në ofrimin e ofertës. 

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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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 

Lezha kishte 4,5% të popullsisë së përgjithshme të Shqipërisë në 2017. Për vitin 2017, rajoni përjetoi një 

rënie të popullatës nga migrimi i brendshëm neto në shumën -  934 persona, që renditet ndër më të ultat 

në nivel vendi.  

Numri i nxënësve që ndoqën arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm përfaqëson 4.9 % të atyre në shkallë vendi. 

Lezha është qarku me vlerat më të larta të varësisë së të moshuarve, 20.7 %, dhe martesave për mijë 

banorë në vitin 2017, 10.2. 

Personat me aftësi të kufizuara për 10 mijë banorë në Lezhë janë në vlera mesatare krahasuar me qytetet 

tjera, ku në 2017 ishin mesatarisht 223 persona në 10 mijë banorë.  

1.2.2 Tregues ekonomikë 

Në terma vjetorë, rritja e punësimit sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë është: 7.1% në sektorin e 

industrisë, 3.4% në sektorin e shërbimeve dhe 1.2% në sektorin e bujqësisë. 

Në qarkun e Lezhës, përqindja e të rinjve ndaj numrit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar gjithsej 

në këtë qark ka një tendencë në rënie, nga 18.6 % në vitin 2016 në 7.2 % në vitin 2017. 

Të ardhurat mesatare mujore bruto (paga mesatare mujore bruto në sektorin shtetëror) ishin 54.230 

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

2016 ishin 75.470 lekë për NjEF (Njësi Ekonomike Familjare). 

Lezha zuri 3.4% në strukturën e PBB-së në Shqipëri për vitin 2016, duke dhënë një kontribut në terma 

reale ndaj vitit 2015 prej 0..20%, ndërkohë që PBB-ja për frymë ishte më e ulët se ajo mesatare në nivel 

vendi prej 389 mijë lekë. Numri i ndërmarrjeve në këtë rajon arriti në 5.354 dhe përbën 3.3% të të gjitha 

ndërmarrjeve në rang vendi. 

Ndërsa në transportin detar të mallrave, volumi më i madh i mallrave të ngarkuara dhe shkarkuara gjatë 

kësaj periudhe është kryer në portin e qarkut Durrës, i cili përfaqëson 91.5 % të volumit gjithsej të punës, 

i ndjekur nga porti i qarkut Lezhë me 6.3 % dhe porti i qarkut Vlorë me 2,2 %. Prodhimi i pemëve frutore 

për km² në vitin 2017 pati nivelet më të ulëta në Gjirokastër, Vlorë, Kukës, Lezhë dhe Shkodrër. 

1.2.3 Tregu i punës 

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

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-bujqsor ishte informale, pra në të zezë (INSTAT 2016)1. 

Për vitin 2018, rajonet me uljen më të madhe të numrit të punëkërkuesve të papunë rezultojnë Berati 

dhe Lezha, përkatësisht me 46% dhe 40%. 

Në fund të 2018, rezulton se Tirana, Lezha dhe Dibra kanë më pak punëkërkuese të papuna femra, me 

55% të totalit.  

Sipas grafikut mund të vërehet se punëkërkuesit me arsim të mesëm 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 

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 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 

 
1 Në 2015, kjo vlerë ishte 34.1%; në 2016, 31.9%. 
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Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Në 2018, Vlora, Lezha, Tirana dhe Durrësi kanë një papunësi më të lartë se mesatarja e Republikës. Gjatë 

vitit 2016 përqindja që zënë femrat ndaj punëkërkuesve të papunë të regjistruar gjithsej në çdo qark 

është më e ulët në qarkun e Shkodrës (mesatarisht 46 %) dhe më e lartë në qarqet e Fierit dhe Lezhës 

(mesatarisht 53.9 % dhe 53.1 %). 

Të rinjtë e moshës 15-24 vjeç, gjatë vitit 2016 përbëjnë 14.6 % të punëkërkuesve të papunë të regjistruar 

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

qark është më e lartë në qarkun e Vlorës (mesatarisht 20.7 %) dhe më e ulët në qarkun e Beratit 

(mesatarisht 8.6 %). Në qarkun e Lezhës përqindja e të rinjve ndaj numrit të punëkërkuesve të papunë të 

regjistruar gjithsej në këtë qark ka një tendencë në rënie, nga 15.6 % në vitin 2012 në 9.5 % në vitin 2016, 

ndërsa në qarqet Vlorë dhe Tiranë ka një tendencë në rritje respektivisht nga 15.2 % dhe 14.1% në vitin 

2012, në 20.7 % dhe 16.7 % në vitin 2016. 

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

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Buletini Statistikor 2018 
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Grafiku 4: Të regjistruar në arsimin profesional publik, 2012-13 dhe 2016-17

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Buletini Statistikor 2018 

1.2.4 Kërkesa e punës 

Në vitin 2018, në Lezhë 97.0% e subjekteve ekonomike ishin ‘ndërmarrje private’ ndërsa 3.0% ishin 

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

Lezhës janë shpallur 2275 vendet e lira pune nga të cilat 1773 vende të reja pune dhe 502 zëvendësime.  

Ndërmarrjet aktive të ndara sipas aktivitetit ekonomik janë të ilustruara në grafik. Bie në sy zgjerimi 

gradual i ndërmarrjeve aktive në fushën e ‘bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit’. Kjo pasi bujqësia mbetet 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 total2.  

 

 

 

 

 

 
2 http://aida.gov.al/faqe/agriculture  

http://aida.gov.al/faqe/agriculture
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Grafiku 5: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik (në terma absolutë) 

 
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 relativë, %) 

VITI 

BUJQËSI
A, 
PYJET, 
PESHKI
MI 

INDUST
RIA 

NDËRTI
MI 

TREGT
IA 

TRANSPO
RTI & 
MAGAZINI
MI 

AKOMODI
MI & 
SHËRBIMI 
USHQIMO
R 

INFORMACIO
NI & 
KOMUNIKACI
ONI 

SHËRBIM
E TË 
TJERA 

TOTA
L 

2012 2.6% 11.2% 5.8% 39.6% 7.7% 15.2% 1.1% 16.9% 100% 

2013 2.9% 10.9% 5.6% 39.3% 7.9% 15.5% 1.0% 17.1% 100% 

2014 2.6% 9.8% 4.5% 42.0% 8.4% 14.9% 1.1% 16.6% 100% 

2015 11.0% 11.0% 3.5% 37.4% 6.0% 15.8% 0.9% 14.5% 100% 

2016 13.6% 7.3% 3.5% 36.7% 5.4% 17.8% 0.9% 14.9% 100% 

Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 
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Gjithashtu kemi rritje të numrit të ndarmarrjeve aktive që operojnë në aktivitete ekonomike si 

‘akomodimi dhe shërbimi ushqimor’ dhe ‘tregtisë’3. Kjo është e ndikuar nga Strategjia Kombëtare për 

Turizmin e Qëndrueshëm 2018 – 2024, që e identifikon turizmin si sektor ekonomik kryesor kombëtar. 

Industria e turizmit dhe akomodimit është e mbështetur gjërësisht nga qeveria Shqiptare dhe shifrat në 

aftin e mesëm pritet të jenë në rritje sistematike (MTE 2018). 

VSHB në qarkun e Lezhës gjenerohet kryesisht nga aktiviteti ekonomik në degët ekonomike të bujqsisë, 

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

shëndetsia, etj. Dega e ekonomisë që ka njohur rritjen më të madhe gjatë 2015-2016 ishin ndërtimi nga 

12.2 në 17.1%. 

Grafiku 6: Struktura e VSHB5-së e ndarë në degë të ekonomisë për vitin 2015  

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

 

 
3 Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave 
4 https://mjedisi.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Strategjia-e-Turizmit-18-22-draft-1.pdf  
5 Vlera e Shtuar Bruto (VSHB) 
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https://mjedisi.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Strategjia-e-Turizmit-18-22-draft-1.pdf
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1.3  Tryezat dhe industritë e konsultuara në Lezhë 
Tryeza e dialogut me sektorin e Hoteleri Turizëm, u mbajt më datën 01/11/2019. Të pranishëm ishin 

përfaqësues të ofruesve kryesorë publikë dhe privatë si: Shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka; 

Shkolla jo publike Shën Jozefi punëtor; Shkolla e mesme profesionale Rubik; Kurse formimi Hotelerie AA. 

 

Tryeza e dialogut me sektorin e Përpunimit Ushqimor/Pijeve Alkoolike, u mbajt më datë 29/11/2019. 

Ofrues të pranishëm në tryezë ishin: Shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka; Shkolla jo publike Shën 

Jozefi punëtor. 

Në të gjitha takimet kanë qenë të pranishëm, edhe përfaqësues të institucioneve publike. Drejtori i Zyrës 

Rajonale të punës ka ndjekur të gjitha takimet duke dhënë informacione në lidhje me secilën industri si 

dhe kërkesat për punë që i adresohen kësaj zyre.   
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2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria e Hoteleri-Turizëm 

2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 
Sektori i turizmit në rajonin e Lezhës është ndër më të zhvilluarit. Për vetë pozitën gjeografike, turizmi 

është një ndër burimet kryesore në zhvillimin e ekonomisë në rajon. Edhe nga tryeza me ofruesit rezultoi 

si industria e parë e cila ndikon në punësim sidomos gjatë sezonit turistik. Sipas të dhënave të Zyrës së 

Punës, janë 213 subjekte në këtë sektor dhe ka 414 kërkesa për punë. Po sipas kësaj zyre, nevoja për 

punë është shumë më e madhe, por ka akoma informalitet dhe jo të gjitha subjektet i drejtohen zyres së 

punës për të kërkuar kandidatë. Po kështu edhe kërkesa aktuale për regjistrime në shkollën profesionale 

Kolin Gjoka është më e madhe në drejtimin e Hoteleri-Turizmit. 

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të 9 bizneseve më të mëdha të fushës. Pjesa më e madhe e këtij 

sektori punon vetëm gjatë periudhës së verës, por të pranishmit përfaqësojnë biznese të cilët punojnë 

gjatë gjithë vitit. 

Fusha kryesore e veprimtarisë janë Hoteleri/Njësi akomoduese/Restorant. Të dhënat e përmbledhura të 

bizneseve të pranishëm janë si më poshtë: 

Kompania Vite në treg Punonjës (në total) 

Koral 7 70 

Twin Tower 1 85 

Syni i Zi 14 12 

Hylli i dritës 6 7 

Kompleksi Sebastiano 25 8 

Antag 12 40/45 

Rapsodia 13 15 

Frojd & Noel shpk 13 50 

Rafaelo 15 400 

 

2.1.2 Potencial i zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 
Bizneset shprehen se kanë zgjeruar punën e tyre ndër vite duke shtuar gamën e shërbimeve, duke 

investuar në infrastrukturë dhe gjithashtu kanë rritur edhe numrin e punonjësve.  

Në lidhje me vendet e lira të punës kanë një staf të qëndrueshëm më të limituar në numër përgjatë vitit. 

Gjatë periudhës së sezonit nevoja e tyre për punonjës është e madhe. Të dhënat më sipër tek numri i 

punonjësve, tregojnë kapacitetin e tyre maksimal me punonjës, gjatë periudhës sezonale.   

Nevojat për punonjës edhe për një periudhë afat-mesme mbeten pothuajse të njëjta por rritja e 

vazhdueshme e migrimit të jashtëm sipas tyre, po e bën gjithnjë e më të vështirë gjetjen e punonjësve. 

Sezoni që kaloi, ka rezultuar më i vështiri për shumë biznese për të gjetur punonjës. 
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Paqëndrueshmëria dhe lëvizja e vazhdueshme e punonjësve është gjithashtu një problem i madh i cili 

krijon pasiguri tek bizneset.  

2.1.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Përfaqësuesit e biznesit shprehen se hasin vështirësi në gjetjen e kuzhinierve të përgatitur. Edhe pjesa 

tjetër e stafit mbështetës si kamarier/banakier/shërbim salle etj. nuk gjendet lehtësisht në periudhën e 

verës.  Fakti që në verë punojnë me kapacitet të plotë dhe në perfundim të sezonit mbajnë vetëm një 

numër të limituar të stafit, bën të vështirë krijimin e një stafi të qëndrueshëm. 

Aftësitë 

Sikurse u tha më sipër, ekspert në fushën e kuzhinës është vështirë të gjenden. Ata që ofron tregu nuk 

janë të përgatitur si duhet. Edhe pse pagat janë të kënaqshme mungon cilësia. 

Duke qenë së në periudhën e sezonit ka mungesë të punonjësve, detyrohen të marrin persona të pa 

kualifikuar dhe si pasojë kjo ndikon në cilësinë e shërbimit. 

Stafi teknik që duhet është kryesisht: 

• Kuzhinier 

• Kamarier 

• Banakier 

• Shërbim salle 

• Picajol 

• Mirëmbajtja dhe pastrimi. 

Mungojnë persona që kanë aftësi në njohjen e gjuhëve të huaja, cilësi kjo që ka vlerë në fushën e 

turizmit.  

Mungojnë gjithashtu aftësitë e buta në përgjithësi te të gjithë profilet dhe kjo mangësi cilësohet nga të 

gjithë të pranishmit. 

2.1.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 
Në rastin e këtij sektori, përvec profesionit të kuzhinierit, pjesën tjetër të stafit e marrin të pa kualifikuar. 

Nuk kanë një program të mirëfilltë kualifikimi për ta dhe u japin mundësi të mësojnë gjatë punës. 

Problem sipas tyre mbetet fakti se pasi kualifikohen ndryshojnë kompani apo largohen nga vendi.  

2.1.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 
Një pjesë e bizneseve tashmë janë në bashkëpunim me shkollën “Kolin Gjoka”. Kanë marrë nxënës për 

zhvillimin e praktikave dhe shkollën e shohin si një mundësi ku në vazhdim mund të plotësojnë kërkesat e 

tyre për punonjës të kualifikuar.  

Kanë pakanëqësi për sistemin e operimit të shkollës si psh. reduktimi i praktikës për klasat e 12-ta. Biznesi 

sugjeron që të bëhet një dallim mes nxënesve të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta dhe atyre të 
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cilët duan të hidhen direkt në tregun e punës. Këta të fundit duhet të ruajnë raportin me bizneset 

pikërisht për këtë arsye.  

Përsa i përket bashkëpunimit ata shprehen: 

• Të gatshëm të marrin nxënës për zhvillimin e praktikave edhe ata të cilët nuk kanë. 

• Te zhvillojnë orë mësimi në shkolla. 

Nuk dinë të arikulojnë se si mund të ndikojnë tek kurrikula.  

Përfaqësuesit e hotelerisë e shohin shkollën si një mundësi për të gjetur në të ardhmen staf të 

kualifikuar. Është drejtimi më i kërkuar nga nxënësit dhe rezultatet nuk janë akoma të matshme për 

faktin se matuara e parë do të dalë vetëm vitin që vjen. 

Janë të gatshëm të bashkëpunojnë pikërisht në perspektivën e të ardhmes por nuk dinë të shpjegojnë në 

mënyrë specifike se si mund të ndodhë ky proces. Disa kanë përvoja jo pozitive me nxënësit praktikantë 

pasi shohin një angazhim të pakët nga ana e tyre. Disa e shohin si problem faktin që nxënësit lëvizin nga 

një biznes në tjetrin, të tjerë e shohin si mundësi e mirë për t’u formuar. 

Kërkesës se çfarë mund të ofrojnë qendrat e FP për t’u ardhur me shpejt në ndihmë nevojave të 

bizneseve, ata propozuan: 

• Anglishtja;  

• Keshillimi i karrierës; 

• Trajnimi i mentorëve; 

• Kuadër rregullator për mentorët e kompanive, me avantazhe që shërbejnë si stimulim për këtë 

pozicion. 

 

2.2 Industria e Përpunimit të Pijeve 

2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 
Përzgjedhja e këtij sektori të industrisë u bë për faktin se në Lezhë ky sektor ka pasur një zhvillim të 

shpejtë vitet e fundit. Në 10-të vjeçarin e fundit, në zonë kanë nisur aktivitetin e tyre shumë biznese në 

fushën e përpunimit të produkteve ushqimore si: mishi, qumështi, fruta-perimet, prodhimi i vajit të ullirit 

etj. Disa kantina janë ngritur për prodhimin e verës. Zona ka një potencial të madh në prodhimin e lëndës 

së parë siç është ulliri dhe varietete të ndryshme të rrushit.  

Nën rekomadimin e bizneseve dhe nevojës për ekspertë të fushës, në vitin akademik 2019-2020 në 

shkollën “Kolin Gjoka” u bë e mundur hapja e drejtimit “Tekonologji Ushqimore”.  

Në takim ishin të pranishëm bizneset si më poshtë:  

Kompania Vite në treg Punonjës (në total) 

Dudi 13 5 

Mnela shpk 26 27 

Malaj shpk 23 10 



      

                                                                 
 

 

 15 
 

Poseidon 23 220 

Amarilto shpk 16 24 

Kantina Arberi 17 48 

Vëllezërit Kovaci 12 4 

Inca Nord Fish   

Mrizi i Zanave 10 70 

 

2.2.2 Potencial i zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 
Bizneset janë të mire-konsoliduara në treg. Edhe pse hasin vështirësi ata kanë kërkesë në rritje për 

produktin. Disa prej tyre bëjne edhe eksport të produkteve. Kanë investuar në teknologji dhe 

infrastrukturë për të qenë në nivelin bashkëkohor. Aktualisht kanë të plotësuara kërkesat për punonjës, 

por stafi teknik është i limituar dhe gjendet me vështirësi. E ardhmja i shqetëson për faktin se punonjësit 

nuk janë të qëndrueshëm dhe mund të largohen në çdo moment, kjo i vë në gjendje pasigurie si biznese. 

Duhet të rritet numri i ekspertëve teknologë që të gjenden më lehtë në treg.  

2.2.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Sikurse u tha më sipër, bizneset kanë të mbuluara pozicionet e punës por në përgjithësi shprehen se në 

treg është vështirë të gjenden disa prej profesionistëve të mëposhtëm: 

• Teknologë 

• Mercologë 

• Laborantë 

• Kaldaistë 

Aftësitë 

Mungojnë teknologët dhe tregu nuk ofron akoma mjaftueshëm ekspertë të fushës. Edhe studentët e 

universiteteve nuk janë të kualifikuar sa duhet. Mungesë e stafit teknik. Ka nevojë për ekspertë vendas në 

Vreshtari dhe prodhimin e pijeve alkoolike. Kantinat e mëdha si kantina “Arbri” dhe kantina “Kallmet”, 

marrin ekspertë të jashtëm. 

Përfaqësuesit e bizneseve gjithashtu shprehen se ka mungesë të theksuar të aftësive të buta. Ka mungesë 

informimi dhe mospërputhje mbi pritshmëritë e punonjësve dhe funksionet në vendin e punës. Duhet 

rritur cilësia e punonjësve aktualë. 

2.2.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 
Bizneset kryesisht e mbulojnë vetë procesin e trajnimit duke bërë që punonjësit të trajnohen brenda 

kompanisë, të mësojnë në vendin e punës. Nuk kanë pasur më përpara një plan se si t’i adresojnë këto 

nevoja dhe nuk duket se shkollat apo universitetin e mendojnë si zgjidhje të problemit të tyre. Shprehen 

të pakënaqur për cilësinë profesionale të studentëve të universitetit bujqësor. Disa prej kompanive kanë 

bashkëpunim duke ofruar mundësinë për studentët për zhvillimin e prakatikës profesionale.   
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2.2.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 
Përfaqësuesit e bizneseve sugjerojnë që projekti dhe ZP të bëjnë një studim më të detajuar se cilat janë 

nevojat duke takuar nga afër secilin biznes dhe të përgatitet një platformë e qartë mbi nevojat në mënyrë 

që të përgatitet një ofertë e qëndrueshme në këtë sektor, në formimin profesional. 

Përsa i përket bashkëpunimit ata shprehen: 

• Të gatshëm të marrin nxënës për zhvillimin e praktikave. 

• Angazhim edhe për të kontribuar finaciarisht në kualifikimin në vazhdim të nxënësve të cilët 

duket se kanë talent në këtë fushë. 

• Pritshmëri nga projekti për të sjellë nga jashtë ekspertë të fushës për trajnime afat-shkurtra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                                                 
 

 

 17 
 

3. Tryezat e dialogut si mundësuese të identifikimit të nevojave 
 

Nga diskutimi rezulton se sektrori privat ka nja paqëndrueshmëri të dukshme të punonjësve. Migrimi i 

jashtëm është një problem i cili po theksohet shumë vitet e fundit duke bërë të ndjehet tashmë, mungesa 

e punonjësve. Kompanitë duket se nuk janë të përgatitura për këtë hapje të shpejtë të tregut të punës. 

Perceptohet një mungesë e aftësive të tyre për t’u përshtatur me sfidat që koha po u vë përpara. Kjo 

vërehet tek mungesa e një artikulimi të detajuar dhe të analizuar nga ana e tyre për punonjës të 

profilizuar në një periudhë afat-shkurtër e aq më pak afat-mesme.  

Deri tani duket se punësimi është bërë në mënyrë informale dhe nëpërmjet njohjeve personale duke 

bërë të mundur formimin e punonjësve të rinjë brënda kompanive. Shkollat profesionale apo 

universitetin nuk e shohin akoma si një mundësi ku mund të adresohen nevojat e tyre për punonjës. 

Megjithatë, duke konsideruar ndryshimet e shpejta të tregut të punës, formimi profesional mbetet e 

vetmja mundësi për të mbushur disi nevojat për punonjës të specializuar dhe për ketë bizneset janë të 

gatshëm të bashkëpunojnë.  
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4. Përfundim dhe rekomandime  
Rekomandime për biznesin 

Sektori i hotelerisë është ai që e ka kuptuar dhe pranuar më së shpejti rëndësinë e bashkëpunimit me 

shkollën profesionale. Është sektori me të cilin shkolla mund të pilotojë mundësi bashkëpunimi për t’i 

shtrirë më pas edhe me sektorët e tjere.  

Edhe në këtë rast nuk është biznesi që ndihmon shumë në artikulimin e saktë të nevojave dhe të 

adresimit të duhur të kërkesë – ofertë për punë. Megjithatë dëshira e mirë për të bashkëpunuar duhet 

konsideruar si një pikënisje e mirë për gjetur një metodologji bashkëpunimi afat-gjatë dhe efiçiente. 

Biznesi duhet të ushtrojë vazhdimisht një trysni positive kundrejt shkollës në garantimin e një oferte të 

orientuar nga tregu i punës dhe njëkohësisht cilësore.  

Biznesi duhet të formalizojë bashkëpunimin me ZP i cili rezulton i vakët gjë e cila u evidentua nga të dyja 

palët. Adresimi i vazhdueshëm i nevojave për punonjës të profilizuar pranë Zyrës së punës, mund të 

ndikojë në formimin gradual të një database mbi kërkesat për punë. Shkollat e AFP-së mund të kenë 

akses të vazhdueshëm tek këto të dhëna për të kuptuar nevojat e tregut për punonjës të profilizuar, 

pikërisht në bazë të këtyre kërkesave.  

Gjithashtu bizneset duhet të informohen vazhdimisht mbi ofertat që janë në rajonin e tyre duke i bërë 

ata qendrat kryesore me të cilat duhet të bashkëpunojnë për rekrutimin e punonjësve. Ky bashkëpunim 

zvogëlon pikërisht hendekun që aktualisht karakterizon marrëdhënien mes ofruesve dhe kërkesës për 

punonjës të profilizuar. Sa më shumë të rritet ky bashkëpunim, aq më i vogël bëhet ky hendek duke 

ndikuar jo vetëm në lehtësimin e barrës për bizneset në gjetjen e punonjësve, por edhe në nivelin e 

punësimit dhe të zhvillimit të rajonit.  

Biznesi i sektorit të përpunimit të pijeve duke qenë se nuk ka pasur më parë ndonjë bashkëpunim të 

ngushtë me shkollat apo qëndrat e AFP-së, nuk është në gjëndje të artikulojë mënyrat se si ai mund të 

ndikojë tek oferta. 

Rekomandime për ofruesit 

Duke qenë se biznesi nuk ka patur më parë ndonjë bashkëpunim të ngushtë me shkollat apo qendrat e 

AFP-së, nuk është në dijeni të aspekteve funksionale të arsimit profesional. Deri para tryezave të dialogut, 

shumica prej tyre nuk kanë patur asnjë dijeni mbi shkollën dhe si rrjedhojë asnjë ide mbi ofertën aktuale. 

Nisur nga ky kontekst, sektori privat nuk e ka menduar AFP-në si një partner në punën e tij prandaj edhe 

propozimet për bashkëpunime të mundshmë në këto tryeza, ishin të vakëta.  

Duke shfrytëzuar motivimin e sektorit privat në këto tryeza të dialogut, i mbetet ofruesve evidentimi dhe 

zgjerimi i aspektit teknik të këtij bashkëpunimi si metodologjia, baza ligjore, afatet kohore dhe procedura. 

Ofruesit gjithashtu duhet të gjejnë metoda të ndryshme të qëndrueshme dhe afat-gjata për të testuar 

herë pas herë nevojat e tregut të punës. Tryezat e dialogut duhet të konsolidohen si praktikë për të nisur 

një qasje të qëndrueshme të këtij bashkëpunimi.  
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Asnjë nismë e profileve të reja nuk duhet të bëhet pa u konsultuar më parë me bizneset dhe sikurse u tha 

më sipër, pa marrë në konsideratë edhe kërkesat që tregu i punës i adreson tek ZP. 
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