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“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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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: 

• 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; 

• Vlerësimin e 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 

Qarku Vlorë, kishte 6.6% të popullsisë së përgjithshme të Shqipërisë në vitin 2017. Kjo popullsi është e 

shpërndarë në 7 bashki nga 61 gjithsej. Rajoni përjetoi një rënie nga migrimi i brendshëm neto në vlerën 

- 191 persona. Kjo është shifra më e ulët në rang vendi për sa i përket atyre rajoneve që kanë humbur 

popullsi si pasojë e lëvizjeve migratore. Mosha mesatare e vdekjeve ishte 74.9 vjeç.  

Qarqet si Tirana, Durrësi dhe Vlora gjatë vitit 2017 kanë pësuar rritje të numrit të tyre të popullsisë. Këto 

qarqe, në 2017, kishin koefiçientin bruto të ndryshimit të popullsisë pozitiv, respektivisht 24.8, 16.7 dhe 

2.6 për mijë banorë. 

Vlora është qarku me normën më të ulët të koefiçientit sintetik të fekonditetit 1.2 fëmijë për grua. 

Qarku i Vlorës regjistron normën më të ulët në vend me 8.4 lindje për mijë banorë në vitin 2017. 

Numri i nxënësve që ndoqën arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm përfaqëson 5.9% të atyre në shkallë vendi. 

Në një përqindje më të ulët ishte edhe numri i të punësuarve në rajonin Vlorë 4.7% ndaj atyre të 

punësuar gjithsej në Shqipëri, ndërsa shkalla e papunësisë ishte 7.9 %, duke u renditur ndër më të ultat 

krahasuar me rajonet e tjera. 

Norma e vrasjeve, në nivel rajonal, në raport me popullsinë, shprehur për 100 mijë banorë, në vlerë 

absolute, sipas qarqeve, tregon se qarqet me numrin më të lartë të vrasjeve janë Vlora, Tirana, Shkodra 

dhe Durrësi. Shprehur në raport me popullsinë, qarqet me normën më të lartë të vrasjeve janë Vlora, 

Gjirokastra dhe Shkodra. Qarku i Vlorës paraqet qarkun me normën më të lartë të vrasjeve, me 6.3 

vrasje për 100 mijë banorë, vlerë kjo e cila është relativisht e lartë në krahasim me normën mesatare në 

rang vendi1. Nga figura shohim që përqindja më e lartë e grave të dhunuara është përqendruar në 

qarkun e Durrësit me 32.0 gra të dhunuara për 10 mijë banore gra, ndjekur nga Vlora dhe Tirana me 

26.6 dhe 26.3 gra të dhunuara, për 10 mijë banore gra. 

Për sa i përket lejeve të miratuara për ndërtesa për banim, referuar harkut kohor 2013-2017, qarqet me 

numrin më të lartë të lejeve të ndërtimit të miratuara janë qarku i Tiranës me 29.9 %, i Shkodrës me 

12.3 % dhe i Vlorës me 11.1 %. 

1.2.2 Tregues ekonomikë 

Në terma vjetorë, për të gjithë vendin 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. 

Të ardhurat mesatare mujore bruto (Paga mesatare mujore bruto ne sektorin shtetëror) ishin 57.050 

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

2016 ishin 58.872 lekë për NjEF (Njësi Ekonomike Familjare).  

 
1 Drejtoria Rajonale e Fomimit Profesional Publik Vlorë, kursi Kopshtari në Institucionin e vuajtjes së dënimit. 
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Vlora zuri 5.9% në strukturën e PBB-së në Shqipëri për vitin 2016, duke dhënë një kontribut në terma 

reale ndaj vitit 2015 prej 0.44%, ndërkohë që PBB-ja për frymë ishte më e lartë se ajo mesatare në nivel 

vendi prej 462 mijë Lekë. Numri i ndërmarrjeve në këtë rajon arriti në 11.946 dhe përbën 7.4% të të 

gjitha ndërmarrjeve në rang vendi.  

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 i 

dedikohet kryesisht uljes së lindshmërisë, por edhe migracionit. Në vitin 2017, nxënësit e diplomuar në 

arsimin e mesëm publik, që i përkasin gjimnazeve, ishte 84.6 %, ndërsa 15.4 % e tyre janë diplomuar në 

arsimin profesional.  

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)2. 

Gjatë vitit 2017 përqindja që zënë femrat ndaj punëkërkuesve të papunë të regjistruar gjithsej në çdo 

qark është më e ulët në qarkun e Shkodrës (mesatarisht 49.4 %) dhe më e lartë në qarkun e Fierit 

(mesatarisht 55.8 %).  

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

vetëm pas vitit 2015, dhe të rinjtë e moshës 15 -24 kanë pësuar rënien më të fortë. Kjo e fundit duhet të 

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

 

 
2 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 

Sipas grafikut mund të vërehet se punëkërkuesit me arsim të mesëm profesional dhe të lartë përbëjnë 

kategoritë me vlerën më të ulët në grupin e punëkërkuesve të regjistruar në vitin 2017. Rënia më e 

theksuar vihet re për të papunët e rregjistruar me arsim të lartë, që nga vitin 2015. Ndërsa ato me arsim 

profesional kanë pësuar rënie graduale.  

Vlora renditet midis qarqeve (Shkodrës, Fierit dhe Tiranës) të cilët kanë përqindje më të lartë të arsimit 

të mesëm privat krahasuar me qarkun e Gjirokastrës, Elbasanit dhe Beratit ku arsimi privat përbën 

vetëm një përqindje të vogël ndaj arsimit të mesëm gjithsej.  

Gjatë viteve 2016-2017, qarku Tiranë ka rritjen më të madhe të të punësuarve në sektorin privat 

jobujqësor (17.7 %), ndërsa qarku i Vlorës ka rritjen më të vogël (6.6 %). 

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 

Rritjen më të lartë të studentëve në arsimin publik në këtë vit, krahasuar me vitin 2013-2014, e kanë 

qarqet Durrës, Fier, Shkodër dhe Tiranë, ndërsa me ulje janë qarqet Korçë, Berat dhe Vlorë. 
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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 

Rritja më e madhe e të diplomuarve të arsimit profesional në vitin shkollor 2017 i takon qarqeve 

Shkodër me 7.1 pikë përqindje, gjithashtu Vlorë dhe Elbasanit, përkatësisht me 3.0 dhe 2.4 pikë pëqindje 

më shumë se viti 2016. Ndërsa në qarqet e Korçës dhe Beratit, të diplomuarit në arsimin profesional 

rezultojnë me uljen më të madhe. 

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. Përqindja më e lartë e nxënësve të 

diplomuar në arsimin e mesëm publik profesional është në qarkun e Vlorës, ndërsa më e ulëta në qarqet 

e Kukësit dhe Dibrës. 

1.2.4 Kërkesa e punës 

Në vitin 2018, në Vlorë 97.2% e subjekteve ekonomike ishin ‘ndërmarrje private’ ndërsa 2.8% ishin 

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

Vlorës janë shpallur 4067 vendet e lira pune nga të cilat 2953 vende të reja pune dhe 1114 zëvëndësime 

duke e bërë ndër rajonet me produktivitetin më të lartë të vizitave në ndërmarrje, për sa i përket 

finalizimit me marrjen e vendit të lirë, (mes Durrësit, Korçës, Fierit, dhe Tiranës). 

Numri i punëkërkuesve të papunë është ulur me 11%. Rajoni me uljen më të madhe rezulton Vlora me 

27%. 
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Grafiku 5: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik (në terma absolutë) 

 
Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Ndërmarrjet aktive të ndara sipas aktivitetit ekonomik janë të ilustruara në Grafikun 5. Bie në sy zgjerimi 

gradual i numrit të ndërmarrjeve aktive në fushën e ‘tregtisë’, ‘akomodimit dhe shërbimit ushqimor’ si 

dhe ‘shërbime të tjera’.  

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

VITI 

BUJQËSI

A, 

PYJET, 
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MI 
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NDËRTI

MI 

TREGT
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TRANSPO

RTI & 
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SHËRBIMI 

USHQIMO

R 

INFORMACIO

NI & 

KOMUNIKACI

ONI 

SHËRBIM

E TË 

TJERA 

TOTA

L 

2012 4.7% 9.1% 6.6% 38.0% 8.3% 18.6% 1.4% 13.2% 100% 

2013 4.9% 8.9% 6.2% 37.2% 8.2% 19.2% 1.5% 13.7% 100% 

2014 4.7% 4.7% 5.8% 38.7% 7.8% 22.0% 1.7% 14.8% 100% 

2015 9.0% 7.5% 4.7% 35.8% 5.8% 21.6% 1.2% 14.5% 100% 

2016 13.7% 7.1% 4.1% 34.4% 5.0% 20.3% 1.0% 14.3% 100% 

Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Rritje të dukshme ka pasur në ndërmarrjet 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 
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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. 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.  Nga ana tjetër kemi rritje të numrit të ndarmarrjeve aktive që operojnë në aktivitete 

ekonomike si ‘akomodimi dhe shërbimi ushqimor’ dhe ‘tregtia’4. Kjo është e ndikuar nga Strategjia 

Kombëtare për Turizmin e Qëndrueshëm 2018 – 20225, 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). 

Kontributin më të madh në rritjen ekonomike për vitin 2016 e pati qarku Tiranë me + 1.62 pikë 

përqindje, më pas renditet qarku Vlorë me + 0.44 pikë përqindje dhe qarku Durrës me + 0.39 pikë 

përqindje.  

Sipas qarqeve rritjen më të lartë të PBB e shënoi qarku Vlorë me një rritje në terma realë prej 7.7%. 

Pjesën më të konsiderueshme të lëvizjeve të pasagjerëve me det e zë qarku i Durrësit me 65.5 %, i 

ndjekur nga qarku i Vlorës me 34.5 %, qarqe ku ndodhen dy nga portet kryesore në vend. Ndërsa për 

transportin detar të mallrave Vlora rënditet e fundit me vetëm 2.2% të volumit të mallarave të 

ngarkuara dhe shkarkuara.  

VSHB në qarkun e Vlorës gjenerohet kryesisht nga aktiviteti ekonomik në degët ekonomike të bujqësisë, 

pyjeve dhe peshkimit, e ndjekur nga tregtia, transporti, hoteleria dhe administrata publike, arsimi, 

shëndetsia, etj. Degë e ekonomisë që kanë njohur rritjen më të madhe gjatë 2015-2016 ishin ‘industria 

nxjerrëse, përpunuese, energjia dhe uji’ nga 13.7 në 16.5%. Bie në sy pesha e degëve ekonomike të 

‘ndërtimit’ dhe ‘aktiviteteve të pasurive të paluajtshme’. 

Prodhimi i agrumeve në vitin 2017 është rritur me 3.17 %, krahasuar me vitin 2016. Në grupin e 

agrumeve, peshën më të madhe e zë mandarina me 70%. Në qarkun e Vlorës prodhohen 68,12% e 

agrumeve. Sasia më e lartë e prodhimit të ullirit në Shqipëri është i përqendruar në zonat fushore dhe 

bregdetare si në qarkun Berat dhe Fier, të cilët pasohen nga Vlora dhe Durrësi. Prodhimi i pemëve 

frutore në Shqipëri për km² pati nivelin më të lartë të prodhimit në zonën juglindore të vendit, në 

qarkun e Korçës, duke u pasuar nga Durrësi, Fieri dhe Berati. Gjirokastra, Vlora, Kukësi, Lezha dhe 

Shkodra shënojnë nivelet më të ulëta të prodhimit të pemëve frutore. 

 

 

 

 
3 http://aida.gov.al/faqe/agriculture  
4 Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave 
5 https://mjedisi.gov.al/ëp-content/uploads/2018/02/Strategjia-e-Turizmit-18-22-draft-1.pdf  

http://aida.gov.al/faqe/agriculture
https://mjedisi.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Strategjia-e-Turizmit-18-22-draft-1.pdf
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Grafiku 6: Struktura e VSHB6-së e ndarë në degë të ekonomisë për vitin 2015  

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

Vlora është qarku i dytë për prodhimin më të lartë të mishit peshë e gjallë (12.7 %) pas Fierit (18.2 %), e 

dyta për mbarështimin e të dhirtave, me 13.9 % pas Gjirokastrës me 14.1%, dhe e para për nga 

mbarështimi i të leshtave, me 18,3 % ndaj numrit gjithsej të krerëve të të imtave dhe vezëve (20%). 

Akuakultura kultivohet më shumë në rrethin e Sarandës, qarku Vlorë, përkatësisht me 78.9 % të 

prodhimit ndaj totalit të përgjithshëm. Molusqet kultivohen vetëm në rrethin e Sarandës, qarku Vlorë. 

1.3 Tryezat dhe industritë e konsultuara në Vlorë 
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 

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

një katalogu të ofertës. 

Më datë 17 nëntor u mbajt worshkop-i i parë, i cili ishte i fokusuar në industrinë e Hotelerisë. Ishte një 

tryezë gjithëpërfshirëse pasi në të morën pjesë tetë biznese, tetë ofrues të arsimit dhe tre institucione 

qeveritare. Ofruesit që u paraqitën ishin nga: 

1. Shkolla Profesionale Industriale “Pavarësia” Vlorë 

2. Instituti “Adhami” 

3. Shkolla “Tregtare” Vlorë 

4. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 

Institucionet qeveritare që u bashkëngjitën ishin si më poshtë: 

1. Zyra e Punës Vlorë 
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2. Bashkia Vlorë 

3. AKAFPK 

 

Më datë 23 nëntor u mbajt worshkop-i i dytë, i cili ishte i fokusuar në industrinë e Detari – Marinë – 

Peshkimit. Ishte një tryezë gjithëpërfshirëse pasi në të morën pjesë tetë biznese, katër ofrues të arsimit 

dhe tre institucione qeveritare. Ofruesit që u paraqitën ishin nga: 

1. Shkolla Profesionale Industriale “Pavarësia” Vlorë 

2. Vlora Maritime Training Center 

3. Shkolla “Tregtare” Vlorë 

4. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 

Institucionet qeveritare që u bashkengjitën ishin si më poshtë: 

1. Zyra e Punës Vlorë 

2. Bashkia Vlorë 

3. Porti Vlorë Sh.A 

 

Më datë 31 nëntor u mbajt worshkop-i i tretë, i cili ishte i fokusuar në industrinë e Ndërtimit dhe 

Mirëmbajtjes. Ishte një tryezë gjithëpërfshirëse pasi në të morën pjesë dhjetë biznese, tre ofrues të 

arsimit dhe një institucion qeveritar. Ofruesit që u paraqitën ishin nga: 

1. Shkolla Profesionale Industriale “Pavarësia” Vlorë 

2. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 

3. Qendra e Formimit Profesional Vlorë 

Institucioni qeveritar që mori pjesë në diskutim ishte  

4. Zyra Rajonale e Punës Vlorë. 
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2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria Hoteleri 

2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria është rekomanduar si pjesë e industrive e cila aktualisht është prezente në rajonin e Vlorës dhe 

ka karakteristika të veçanta: 

• Jep garanci dhe besim për të forcuar performancën.  

• Është pjesë e rëndësishme e tregut lokal të punës.  

• Ka treguar qëndrueshmëri. 

• Ka një numër të konsiderueshëm të të punësuarve. Pra është sektor që është i rëndësishëm si 

punëdhënës lokal. 

• Ka përputhshmëri të konsiderueshme me ofruesit (shkollat e mesme profesionale, përfshi edhe 

disa programe studimit të Universitetit “Ismail Qemali), Vlorë. 

Gjithsesi kjo industri ka nevojë të vazhdueshme për të rritur cilësinë e shërbimeve që ofrojnë duke rritur 

ndërgjegjësimin e pronarëve dhe të stafit të lartë menaxherial në drejtim të rritjes së kapaciteteve dhe 

aftësive të të punësuarve të tyre. 

 

Kompanitë e pranishme në këtë tryezë ishin tetë. Profilet e tyre vijojnë si më poshtë: 

Kompania Vite në treg Punonjës (në total) Punonjës teknikë 

Pastiçeri Likaj 15 10 4 

Irish pub 6 10 6 

Diamond Hill Hotel & SPA 4 45 2 

Cafe del Mar 8 16 14 

Hotel Paradise 20 20 3 

Hotel Bojko 20 4 2 

Hotel Splendor 6 40 5 

Hotel Bolonja 26 22  

 

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

Në përgjithësi, sektori i hotelerisë në vitet e fundit përshkruhet si një sektor në rritje. Të gjithë 

sipërmarrësit e pranishëm pranuan se sektori ka pasur një zhvillim pozitiv gjatë viteve të fundit, gjë që 

ka sjellë edhe rritjen e bizneseve. Bizneset si “Paradise”, “Diamond Hill Hotel & SPA” dhe “Pastiçeri Likaj” 

pranuan se numri i konsumatorëve është rritur gjatë viteve të fundit, element ky i cili lidhet me ecurinë 

pozitive të fluksit të punës. Kjo ka sjellë rrjedhimisht kërkesë nga bizneset për një numër më të lartë 

punonjësish për bizneset e tyre. 

Pavarësisht ecurisë së jashtme, stafi i brendshëm aktual në shumicën bizneseve si Cafe del Mar, Hotel 

Paradise etj., nuk mund të mbulojë kërkesat e biznesit në periudhën më kulmore të vitit. Kjo ndodh për 

disa arsye:  

Për shkak se vendet e lira të pranishme në shumicën e bizneseve (me përjashtim të Diamond Hill hotel & 

SPA, Hotel Splendor) është e vështirë të plotësohen për shkak të:  

• Pa vullnetit të të rinjve për të punuar;  
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• Mungesës profesionale të personave potencialë për t’u punësuar.  

Turizmi në Vlorë është sezonal, element ky i cili e bën konstant faktin e vendeve të lira të punës në këtë 

industri.  

Vihet re rritja e konkurrencës në këtë industri. 

 

2.1.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Në përgjithësi, bizneset e pranishme në sektorin e hotelerisë ishin të plotësuar në nevojat tyre bazike 

përgjatë vitit pa përfshirë muajt e verës. Pra ata mund të mbulojnë kërkesat e tanishme të tregut me 

stafin aktual. 

 

Për shkak të tipologjisë së turizmit të qytetit të Vlorës, i cili përgjithësisht është sezonal, kërkesat për 

punonjës në profile të ndryshme varion nga 3 deri në 20 persona. Faktorë si madhësia e biznesit dhe lloji 

i hotelit (SPA e përfshirë, biznes familjar, resort etj.) ndikon në sasinë e kërkuar të punonjësve në 

sezonin e pikut. Kërkesa për plotësim të profileve të tjera vjen si  

i) pasojë e vullnetit të sipërmarrësve për rritjen e nivelit të shërbimit dhe  

ii) zgjerimit të biznesit të tyre. 

 

Tabela e mëposhtme paraqet profilet e punës të mbuluara aktualisht nga bizneset dhe profilet e punës 

që u mungojnë. Renditja e kryer nuk tregon rëndësinë e kërkesës për profil.  

 

Profilet e punës të mbuluara Profilet e punës që mungojnë 

• Kamarier • Pastiçier (1 – 2) 

• Banakier • Kamarier ( 2 – 3 për çdo biznes)  

• Recepsionist • Banakier ( 1 – 2 për çdo biznes) 

• Sanitar • Recepsionist (1 – 2) 

• Kuzhinier • Masazhator (1 – 2)  

• Ndihmës - kamarier • Sanitar ( 2 – 3 për çdo biznes) 

• Teknikë  

 

Kolona e parë e tabelës liston profilet e punës të mbuluara aktualisht, ndërsa kolona e dytë liston profile 

pune për të cilat bizneset kanë mungesë. Pra mungojnë pastiçierë, kamarierë, banakierë, recepsionitsë, 

masazhatorë dhe sanitare. 

 

Kompanitë ndaheshin në tre grupe: i) kompani (si Diamon Hill Hotel & SPA, Splendor dhe Hotel Paradise) 

të cilat punësojnë një grup të madh punonjësish (20 – 45) për të plotësuar kërkesat e tregut përgjatë 

gjithë vitit dhe kërkesa për staf të ri ishte e ulët (2 - 5); ii) kompani të tjera (Cafe del Mar) të cilat mbajnë 

si staf 2 - 3 persona nga profile të cilat janë të nevojshme gjatë ekzistencës së një biznesi gjatë gjithë vitit 

(si psh 2-3 kamarierë, sanitare, banakierë etj.) dhe në sezonin e verës kanë numër të lartë kërkesash për 

të balancuar fluksin; iii) kompani të cilat edhe stafin bazë aktual edhe kërkesën për plotësim gjatë 

sezonit të verës e kanë në numër të ulët (Hotel Bojko, Pastiçeri Likaj); iv) kompani të cilat kanë nevoja 
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emergjente si psh Pastiçeri Likaj e cila ishte e gatshme të punësonte staf të ri të kualifikuar në 

profesionin e kamarierit (1 – 2), banakierit (1 – 2), e pastiçierit (1 – 2), apo hotel Splendor të cilët do të 

zëvendësonin recepsionistët aktualë me të rinj më të kualifikuar e po ashtu Cafe del Mar dhe nevojën e 

menjëhershme për sanitare. 

 

Aftësitë 

Niveli i aftësive të stafit të bizneseve u përmend disa herë nga thuajse të gjithë të pranishmit. Aftësitë 

teknike dhe ato të buta ishin tejet të kërkuara nga sipërmarrësit për punonjësit e tyre.   

 

Sipërmarrësit janë të gatshëm të zëvendësojnë punonjës të stafit aktual të cilët mbulojnë disa profile 

pune në shkëmbim të punonjësve më të aftësuar apo të kualifikuar. Hoteli Splendor përmendi rastin e 

recepsionistëve të cilët nuk janë të pajisur plotësisht me aftësitë e një receptionisti model – për 

shembull mungojnë aftësitë e buta në komunikim apo formulim emaili. Ndërkohë Splendid përmendi 

vështirësitë që ata hasin për gjetjen e sanitareve dhe tejkalimin e këtij problemi duke zgjedhur sanitare 

profesionale nga Filipinet. Nga ana tjetër, Pastiçeri Likaj bën kërkesë për trajnimin e kamarierëve pasi 

aftësitë e tyrë në komunikim janë të dobëta dhe si pasojë ndikojnë tek konsumatorët.  

 

Tabela e mëposhtme liston aftësitë që mungojnë tek punonjësit e bizneseve të pranishme. Renditja e 

kryer nuk tregon rëndësinë e aftësisë për profil. 

 

 

Aftësitë që mungojnë 

Teknike: 

• Menaxheriale 
 

Të buta: 

• Komunikimi  

• Mikpritja 

• Mos rrespektimi i orarit 

• Etika 

• Zotërimi i gjuhëve të huaja 

 

Aftësitë janë ndarë në dy kategori: i) teknike dhe ii) të buta. Aftësitë teknike janë ato që lidhen 

drejpërdrejtë me pozicionin e punës që një punonjës ka. Pra një recepsionit duhet të dijë si të bëjë 

regjistrimin e një klienti, të dijë si të japë informacion, zotërimin e gjuahëve të huaja si anglisht, italisht, 

frengjisht, gjermanisht; një sanitare duhet të dijë mënyrat e pastrimit, kur të pastrojë, detergjentët që 

duhen përdorur; një kuzhinier duhet të dijë si të gatuajë etj.  

 

Në kolonën e dytë janë të listuara aftësitë që sipërmarrësit përmendën se mungojnë tek stafi tyre 

aktual. Tek aftësitë e buta sipërmarrësit përmendin komunikimin, mikpritjen, etj. 
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Në kolonën e parë, aftësitë e mbuluara janë më së shumti ato teknike që kanë të bëjnë me profesionin e 

një punonjësi. Këto aftësi janë të mbuluara nga vetë trajnimet që bëhen nga brenda biznesit. Punonjësit 

ose vetë sipërmarrësit janë të gatshëm të trajnojnë stafin e ri për pozicionet dhe rolet e tyre.  Kjo do të 

thotë që stafi i ri mëson aftësitë teknike nga stafi i brendshëm. Shembuj mund të jenë të profesionit të 

recepsionistit (të bëjë check-in, check-out, si të veprojë me librin e regjistrimeve etj), të pasiçierit (si të 

bëjë ëmbëlsira etj.), të kamarierit (marrja e porosisë etj.) dhe me profesionet e tjera të përfshira në 

biznes.  

 

Aftësitë e buta janë më të vështira për t’u mbuluar nga trajnimet e brendshme. Për shembull Hotel 

Bolonja përmendi shembullin e recepsionistëve të cilët janë të aftë në pjesën teknike të punës, por nuk 

kanë të njëjtin nivel profesionalizmi në komunikim me klientët.  

 

Një element për t’u dalluar është fakti se profesione të caktuara si p.sh. ai i kamarierit nuk trajtohet e 

nuk perceptohet si profesion, por si një punë që çdokush mund ta bëjë.  

 

Në përgjithësi këto aftësi nuk ishin emergjente për stafin permanent të bizneseve. Stafi i përkohshëm i 

cili vjen si pasojë e sezonit të fluksit, është jo i plotë profesionalisht nga ana e aftësive teknike dhe të 

buta dhe është ky lloj stafi i cili duhet të trajnohet.   

 

2.1.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Gjatë listimit të nevoja të përgjithshme mbi aftësitë e kërkuara teknike apo edhe të buta nga bizneset, 

sipërmarrësit e kësaj industrie shprehën pesë sugjerime për adresimin aktual të nevojave për aftësi: 

• Së pari, mbështetja mbi trajnimet e brendshme. Trajnime të kryera nga punonjës aktualë në 

proces largimi, ose trajnime të udhëhequra nga vetë sipërmarrësit. Duhet qartësuar fakti se këto 

trajnime janë të pa çertifikuara. 

• Së dyti, nga shkollat profesionale. Në rast kërkese për punonjës, sipërmarrësit drejtohen tek 

shkollat profesionale nga ku gjejnë persona të çertifikuar. 

• Së treti, i drejtohen universitetit në të cilin gjejnë staf me nivelin arsimor të kërkuar. 

• Së katërti, u drejtohen qendrave dhe shkollave profesionale të cilat janë të pajisura me kurse 

afat-shkurtra dhe çertifikata/liçenca përkatëse. Kjo pasi jo të gjithë ata që janë pjesë e stafit 

permanent janë të arsimit përkatës për pozicionin e ndërmarrë. 

• Së pesti, drejtimi tek zyrat e punës, e cila deri në atë kohë nuk ishte një taktikë e përdorur nga 

sipërmarrësit. Më specifikisht, një sipërmarrës iu drejtua zyrës së punës por nuk është 

kontaktuar asnjëherë mbi punonjës potencialë që t’i bëhen pjesë biznesit të tij. Megjithatë, pas 

takimit, të dyja palët u treguan të gatshme për ta thelluar këtë bashkëpunim më tej. 

 

2.1.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Gjatë diskutimit ishte i qartë vullneti i të tre palëve të pranishme për bashkëpunim në përmirësim të 

situatës aktuale.  

Rekomandimet vijojnë si më poshtë: 
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• Bashkëpunim më i afërt biznes – shkollë profesionale me qëllim përmirësimin e infromimit të të 

dyja palëve. Bizneset të shprehin kërkesat e tyre, shkolla profesionale të sigurojë praktikë për 

nxënësit e saj e në të njëjtën kohë, shkolla profesionale të mund të përditësojë listën e kurseve 

aktuale në përputhje me kërkesat e bizneseve, për shembull për kurse në shërbime si 

recepsionist, pasticier, banakier apo kamarier.  

• Bashkëpunim më i aftërt biznes – zyrë pune më qëllim përmbushjen e nevojave të biznesit, por 

edhe alokim të njerëzve të regjistruar në sistemin e zyrave të punës. 

• Bashkëpunim më i afërt biznes – universitete me qëllim që aktori i dytë të përshtasë kurrikulat, 

degët e ofruara në bazë të nevojave të industrisë. 

 

2.2 Industria Detari – Marinë – Peshkim 

2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria është rekomanduar si pjesë e industrive të cilat janë janë më pak prezente në rajonin e Vlorës, 

por që kanë potenciale zhvillimi në dy drejtime kryesore:  

• Të përmirësohet oferta në këto industri dhe njëkohësisht  

• të përkrahen iniciativat private për të plotësuar nevojat e tregut.  

Edhe në këtë industri ka nevojë të ngutshme për rritjen e kapaciteteve drejtuese të stafit menaxherial si 

dhe të aftësive profesionale dhe të shërbimit të të punësuarve. 

 

Kompanitë e pranishme në këtë tryezë ishin tetë. Profilet e tyre vijojnë si më poshtë: 

Kompania Vite në treg Punonjës (në total) Punonjës teknikë 

KNRA – Kantieri i Ndërtimit dhe Riparimit 

të Anijeve Pashaliman 

5 45 35 

Qendra e Peshkimit Orikum 17 20 4 

Arba Shipping Agency 25 15  

Vangjeli 2002 SH.P.K 17 13 3 

Anije turistike “Liburn Cruises” 1 5  

Anija Turistike “Teuta” 7 5 3 

Anije turistike “Perla e Zezë” 4 8-10 3 

Alb – Adriatica 2013 15 40 20 

 

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

Në përgjithësi, sektori i Detari-Marinë-Peshkimit në vitet e fundit përshkruhet si një sektor në rritje. Kjo 

u pranua kjo unanimisht nga biznesmenët e pranishëm; ata shprehen se shohin një potencial zhvillimi 

edhe për vitet në vijim. Madje ka biznese si Alb – Adrica 2013, i cili shtrin zonën e mbulimit gjeografik 

përtej kufijve kombëtarë. 

 

Për shkak se kompanitë e pranishme kanë vite në tregun shqiptar, ato janë të qarta në kërkesat e tyre 

dhe në trendin në rritje që ata vënë re. 

 

Përsa i përket një prej elementeve të brendshëm të kompanive, ata janë ndarë në disa tipologji: 
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Tipologjia I - Kompani deri diku të kënaqur me numrin aktual të punonjësve. Ata shprehen se në këtë 

periudhë situata është e menaxhueshme, megjithatë në stinën e verës dhe me fluksin e turistëve, rritet 

edhe nevoja për punonjës të rinj sezonalë (2 – 3 vende të lira). 

Tipologjia 2 – Kompani në të cilat momentalisht numri i punonjësve është i vogël në krahasim me 

ngarkesën e punës. Fakt ky i cili ndikon në kërkesën për fuqi punëtore nga 2 deri në 20 punëtorë, 

pavarësisht stinës apo fluksit të turistëve. 

Tipologjia 3 – Kompani të cilat e kanë të pamundur parashikimin e vendeve të lira të punës. 

 

2.2.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Bizneset e pranishme në sektorin e Detari-Marinë-Peshkimit nuk u stepën së listuari në mënyrë 

racionale kërkesat për profilet e munguara. Gjatë diskutimit u vu re se në shumicën e bizneseve, 

bërthama e tyre është e plotësuar. Stafi aktual i tyre mbulon më së miri kërkesat duke qenë me shkollim 

përkatës në përputhje me pozicionin e punës. Megjithatë pati prej tyre të cilët u shprehën se stafi aktual 

është i pakualifikuar, por janë trajnuar nga punonjësit e mëparshëm ose vetë sipërmarrësit. Kishte raste 

përjashtimore nga biznese të cilat nuk ishin sezonale (pra jo anijet për turistë të cilët kishin nevojë për 2 

persona promocioni/biznes) të cilët kishin nevojë për deri 20 punonjës të rinj, 2 deri në 4 manovratorë 

dhe 4 deri në 8 polumbarë. 

 

Përsa i përket numrave për profil për biznes, tabloja nuk është shumë e qartë për shkak se edhe vetë 

sipërmarrësit nuk ishin të qartë. Megjithatë, për çdo profil kërkesa varion nga 1 në 3 punonjës për 

biznes.  

 

Tabela e mëposhtme është e ndarë në tre kolona: i) e para liston profilet e punës të mbuluara nga 

bizneset por nuk arrijnë nivelin e kërkuar prej tyre; ii) e dyta liston profilet e punës të cilat mungojnë tek 

bizneset dhe iii) e treta liston profilet e punës të cilat nuk ekzistojnë në treg. 

 

Një element i dallueshëm në diskutim ishte përmendja e mos interesimit të punonjësve potencialë për 

punën/profesionin në përgjithësi. Mungesa e interesit të punës si profesion, por më tepër drejtimi tek ai 

pozicion pune vetëm si burim financiar ishte një ngërç me të cilin sipërmarrësit po përballen.  

 

Profilet e punës të mbuluara Profilet e punës që mungojnë Profile të cilat nuk ekzistojnë 

• Teknik anije • Mekanik detar  • Manovratorë 

• Polombarë • Ekonomist detar  • Mirëmbajtës 

• Kapiten • Skipper • Polombarë 

• Motorist • Elektorauto • Saldim 

• Mekanik • Mekanik • Hidraulik 

• Marinarë • Marinarë – Arsim profesional  • Motorist anije 

• Kapiten anije • Tubo  • Veteriner peshku 
 • Kapiten Anije – Arsim i lartë  • Operatorë të menaxhimit detar 
 •  Punëtorë për përdorimin e 

makinave metalprerëse; Torno; 
• Punëtorë për punimin e anijeve 

të drurit; 
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Frezë etj. 

 

Aftësitë 

Aftësitë teknike të listuara më poshtë janë të lidhura me njohuritë që stafi i kualifikuar mund të pajiset 

në të ardhmen nga shkolla, kurse apo trajnime. Ndërkohë, aftësitë e buta janë shumë të rëndësishme 

pasi janë aftësi të profesioneve të cilat janë në kontakt me konsumatorët. Për shembull në rastin e 

anijeve turistike, personat e promocionit duhet të jenë të komunikueshëm me turistët, të kenë kretivitet 

në mënyrën e tërheqjes së sa më tepër turistëve në anije dhe po ashtu zotërimi i gjuhëve të huaja si 

anglisht (themelore). 

 
AFTËSITË QË MUNGOJNË 

Teknike: 

• Kultura bazë detare 

• Aftësi të lidhura me profesionet përkatëse 

Të buta: 

• Komunikimi  

• Mikpritja 

• Zotërimi i gjuhës angleze 

• Kreativiteti 

 

2.2.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Gjatë listimit të nevoja të përgjithshme mbi aftësitë e kërkuara teknike apo edhe të buta nga bizneset, 

sipërmarrësit e të tre industrive shprehën katër sugjerime për adresimin aktual të nevojave për aftësi: 

• Së pari, mbështetja mbi trajnimet e brendshme. Trajnime të kryera nga punonjës aktualë në 

proces largimi, ose trajnime të udhëhequra nga vetë sipërmarrësit. Duhet qartësuar fakti se këto 

trajnime janë të pa çertifikuara. Pra punonjësit e rinj sezonalë por edhe permanent, pasi bëhen 

pjesë të kompanisë kalojnë në fazë trajnimi nga ku pjesëtarë të stafit tregojnë nivelet e kërkuara 

për punën.  

• Së dyti, nga shkollat profesionale. Në rast kërkese për punonjës, sipërmarrësit drejtohen tek 

shkollat profesionale nga ku gjejnë persona të certifikuar. 

• Së treti, i drejtohen universitetit në të cilin gjejnë staf me nivelin arsimor të kërkuar.  

• Së katërti, u drejtohen qendrave të cilat janë të pajisura me kurse afat-shkurtra dhe 

certifikata/licenca përkatëse. 

 

2.2.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Sugjerime mbi bashkëpunime të mundshme nuk i munguan diskutimit, gjë që dëshmon kërkesën e lartë 

nga ana e bizneseve për ndihmën e ofruesve dhe lidhjen e një partneriteti me fitimin të dyanshëm.  

Sugjerimet vijojnë si më poshtë: 

• U sugjerua bërja pjesë e një lënde mbi detarinë në kurrikulën e shkollës së nivelit të ulët të 

detyruar. Kjo mendohet të ndihmojë në një nga barrierat më të cilën sipërmarrësit përballen 

tani, neglizhenca dhe jo-motivimi për punën. 
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• U sugjerua bërja pjesë e programeve të reja për universitetet si për shembull Menaxhim biznesi 

detar.  

• U sugjerua hapja e një akademi detare e cila do të përmbante kurse afat-shkurta për polombarë, 

manovratorë etj.  

• U ra dakort se bizneset duhet të hapin dyert në mënyrë që shkollat profesionale, në pamundësi 

të kushteve aktuale të limituara, të kenë mundësinë të përdorin përkohësisht mjete të 

ndryshme të kësaj industrie. Kjo sjell avantazh për studentin apo punonjësin potencial që të 

shohë në realitet mjete të ndryshme, e në të njëjtën kohë shërben si avantazh për bizneset 

ekzistuese pasi siguron punonjës me njohuri të konsoliduara. 

• Sugjerimi për kurse të reja (momentalisht jo-ekzistente) afat-shkurta dhe të çertifikuara, ishte 

lehtësisht i pranueshëm nga shkolla profesionale. Kurse të tilla si polombarë, manovratorë të 

thjeshtë, manovratorë vinçi, etj. 

• Nga ana tjetër qëndron intensifikimi dhe institucionalizimi i marrëdhënieve mes universitetit 

dhe bizneseve sërish në kuadër të praktikave profesionale. 

 

2.3 Industria e Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes 

2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë7 

Industria është rekomanduar si pjesë e industrive, e cila aktualisht është prezente në rajonin e Vlorës 

dhe ka karakteristika të veçanta:  

• Jep garanci dhe besim për të forcuar performancën;  

• është pjesë e rëndësishme e tregut lokal të punës;  

• ka treguar qëndrueshmëri;  

• ka një numër të konsiderueshëm të të punësuarve;  

• ka përputhshmëri të konsiderueshme me ofruesit (shkollat e mesme profesionale, përfshi edhe 

disa programe studimit të Universitetit “Ismail Qemali), Vlorë.  

Ndërkohë, kanë nevojë të vazhdueshme për të rritur cilësinë e shërbimeve që ofrojnë duke rritur 

ndërgjegjësimin e pronarëve dhe të stafit të lartë menaxherial në drejtim të rritjes së kapaciteteve dhe 

aftësive të të punësuarve të tyre. 

 

Kompanitë e pranishme në këtë tryezë ishin tetë. Profilet e tyre vijojnë si më poshtë: 
Kompania Vite në treg Punonjës (në total) 
Breshani 26 10 
Serik Muska – Kleal construcsion 25 8 
Kasemaj 2012 – Firmë ndërtimi  15 16 
Erik sh.p.k. – Shkëlqim Leskaj  12 5 
Albatros - Agim Haxhiraj  25 10-15 
Desi Sh.p.k. – Firmë Ndërtimi* 15  
Dura Lloji – montim duralumini  16 5 
Tushi 2001 – Tenda Dielli  20 10 
Avduli shpk 25 69 

 
7 Hoteleria dhe industria e ndërtimit dhe e mirëmbajtjes ka të njëjta karakteristika për Vlorën. 
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Bledar Salati 11 5 
* nuk është aktiv për momentin  

 

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

Ndryshe nga industritë e tjera, industria e ndërtimtarisë dhe mirëmbajtjes vlerësohet nga biznesmenët 

se ka qëndruar në stanjacion dhe ka elemente të rënies. Faktorë të tillë si taksat, rritja e konkurrencës, 

rënia e çmimeve të tregut, mungesa e aftësive profesionale tek punonjësit dhe emigrimi janë arsyet që 

sipërmarrësit parashtrojnë si arsye të këtij stadi aktual.  

 

Për shkak të emigrimit dhe nivelit jo të lartë të profesionalizmit të punonjësve aktualë, bizneset kanë 

aktualisht vende të lira pune. Ndryshe nga bizneset e tjera të cilat ishin në varësi sezonale, kjo industri 

nuk ka luhatje të dallueshme të cilat mund të ndikojnë në ecurinë e biznesit apo stafin aktual. 

Megjithatë, numri i vendeve të lira të punës nuk e kalon numrin tre për biznes.  

 

Ajo çfarë vlen për t’u theksuar në këtë industri është veçoria se pjesa më e madhe e bizneseve të cilat 

morën pjesë në worshkop nuk kishin nevoja emergjente apo boshllëqe të mëdha në staf. Së fundi, një 

karakteristikë që i përmbledh këto biznese në një kategori është jetëgjatësia e tyre në tregun e Vlorës 

dhe në tregun kombëtar. Kjo do të thotë që janë biznese të themeluara dhe me përvojë, të cilat kanë 

njohuri të konsiderueshme për tregun vendas.  

 

2.3.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Siç është përmendur edhe më sipër, kërkesat për profile pune të pambuluara në sektorin e 

ndërtimtarisë dhe mirëmbajtjes nuk kanë qenë të shumta në këtë industri dhe nuk janë parë si një arsye 

themelore dhe parësore mbi stanjacionin apo rënien e kësaj industrie viteve të fundit.  

 

Tabela e mëposhtme është e ndarë në tre kolona: i) e para liston profilet e punës të mbuluara nga 

bizneset por nuk janë të nivelit të kërkuar prej tyre; ii) e dyta liston profilet e punës të cilat mungojnë tek 

bizneset dhe iii) e treta liston profilet e punës të cilat nuk ekzistojnë në treg. Renditja nuk tregon 

rëndësinë e profilit. 

 

Sasia për profil pune në disa raste (si psh arkitekt, hekurkthyes) është e qartë sepse bizneset vetë ishin 

të qarta në kërkesat e tyre. Megjithatë sasia për pjesën tjetër të profileve ngelet e paqartë për shkak të 

paqartësisë nga sipërmarrësit. 

 
Profilet e punës të mbuluara Profilet e punës që mungojnë Profile të cilat nuk ekzistojnë 

• Profile teknike karakteristike për 
sektorin e ndërtimtarisë si më poshtë: 

• Teknik ndërtimi  • Armature (carpenter)  

• Hidraulik • Montator  • Hekurkthyes 15 – 20 

• Elektriçist • Arkitekt 3 – 5  • Duralumin 

• Teknik • Inxhinier ndërtimi 5  
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• Ekonomist • Punime betoni  

• Menaxher • Shtrim pllakash  

• Saldator • Murator  

 

Aftësitë 

Aftësitë teknike përfshijnë elemente të marra nga kurse, trajnime apo shkollimi i duhur, në sajë të të 

cilave shërbimi kryhet maksimalisht dhe në cilësinë e duhur. Sipërmarrësit shprehen se këto aftësi mund 

të transferohen nga punonjësi me përvojë më të madhe tek punonjësi i ri, e po ashtu mund të 

transferohen nga sipërmarrësi tek punonjësi i ri.  

 

Përsa i përket aftësive të buta, niveli i kërkuar i zotërimit të tyre nuk është aq i lartë sa në insutrinë e 

hotelerisë. Megjithatë, për shkak se punonjësit që bëjnë pjesë në industrinë e ndërtimit dhe 

mirëmbajtjes kanë kontakt me konsumatorët, janë rrjedhimisht të detyruar të pajisen me këto lloj 

aftësish.  

 
AFTËSITË QË MUNGOJNË 

Teknike: 

• Shkollimi 

• Shkathtësia 

• Specialist të profesioneve të caktuara 
Të buta: 

• Komunikimi  

• Etika 

• Kreativiteti 

 

 

2.3.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Gjatë listimit të nevoja të përgjithshme mbi aftësitë e kërkuara teknike apo edhe të buta nga bizneset, 

sipërmarrësit e të tre industrive shprehën dy sugjerime për adresimin aktual të nevojave për aftësi: 

• Së pari, mbështetja mbi trajnimet e brendshme. Trajnime të kryera nga punonjës aktualë në 

proces largimi, ose trajnime të udhëhequra nga vetë sipërmarrësit. Duhet qartësuar fakti se këto 

trajnime janë të pa çertifikuara. Në rastin e industrisë përkatëse dhe në tipologjinë e bizneseve 

të mirëmbajtjes, shumë prej tyre trajnojnë stafin e ri gjatë kohës së shërbimit ndaj klientit. Pra 

përgjatë një situate të vërtetë, punonjësit e rinj kuptojnë nivelin e kërkuar të punës së kryer dhe 

rradhën e punëve.  

• Së dyti, nga shkollat profesionale. Në rast kërkese për punonjës, sipërmarrësit drejtohen tek 

shkollat profesionale nga ku gjejnë persona të çertifikuar. 

Zyra e punës nuk ishte burim i cili u përmend nga sipërmarrësit për ku drejtohen në rast kërkimi për 

punonjës të rinj.  
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2.3.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Sugjerime mbi bashkëpunime të mundshme nuk i munguan diskutimit, gjë që dëshmon kërkesën e lartë 

nga ana e bizneseve për ndihmën e ofruesve dhe lidhjen e një partneriteti me fitim të dyanshëm. U 

sugjerua orientimi dhe nxitja e të rinjve nga shkollat e nivelit të lartë, për të zhvilluar kurse profesionale 

dhe për të marrë një zanat. 
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3. Tryezat e dialogut si mundësuese të identifikimit të nevojave 
Tre tryezat e dialogut, padyshim që përbëjnë një risi dhe gjetje praktike, pragmatiste dhe të dobishme 

për të inicuar një partneritet të strukturuar afatshkurtër dhe afatmesëm mes ofruesve dhe bizneseve në 

rajonin e Vlorës. 

 

Të paraprira nga takimi paraprak i fillimit të shtatorit, tryezat e dialogut janë një output konkret 

veçanërisht për identifikimin e industrive me më shumë interes në situatën aktuale që paraqesin rëndësi 

për zhvillimin e rajonit dhe më gjerë. Industritë e përzgjedhura, si ajo e Hotelerisë, e Detarisë, Marinës 

dhe Peshkimit dhe industria e Ndërtimtarisë dhe Mirëmbajtjes, përfaqësojnë bizneset aktualisht më të 

rëndësishme në rajonin e Vlorës.  

 

Metoda e rekomanduar përbën një kontribut unikal dhe të mençur për të sjellë përballë njëri tjetrit 

ofruesit me përfaqësuesit e bizneseve rajonale. Ajo ka mundësuar që brenda një kohe relativisht të 

shkurtër (për rreth 120 minuta) të kondensohen në një produkt: vlerësimi i gjendjes aktuale të ecurisë 

së secilës industri, të identifikimit të nivelit aktual të të punësuarve të tyre, të nevojave për personel 

shtesë, shkallën e aftësimit të të punësuarve dhe specifikat që duhet të ketë në kuptimin e kualifikimit, 

të personelit të ri. 

 

“Përplasja” e drejtpërdrejtë mes bizneseve, ofruesve dhe aktorëve të tjerë rajonalë, krijoi mundësi reale 

për indentifikimin e nivelit të relevancës aktuale të ofertës rajonale me kërkesat konkrete të tregut të 

punës, dinamikës e ecurisë mes tyre, problematikës ekzistuese dhe veçanërisht identifikimit të nivelit të 

plotësimit të kërkesës me aftësitë profesionale që ofron establishmenti ofrues. 

 

• Të tre tryezat ja kanë mbëritur me sukses të realizojnë prithshmëritë e kërkuara. 

• Secila prej tyre realizoi ndërtimin e një tabloje të qartë, konkrete dhe të besueshme të 

vlerësimit të raportit aktual ekzistues mes ofruesve dhe bizneseve të secilës industri. 

• Ekzistojnë përpjekje serioze, veçanërisht nga ana e shkollave profesionale të rajonit dhe 

Qendrës së Formimit Profesional Vlorë, për t’ju përgjigjur nevojave konkrete të tregut të punës. 

Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë. 

• Ka ende një mungesë të dukshme të ndërgjegjësimit të bizneseve rreth ofruesve dhe agjencive 

ekzistuese në rajonin e Vlorës, rreth profesioneve, diplomave, specializimeve dhe mundësive 

kualifikuese që kanë ofruesit aktualë në këtë rajon. Hartimi i Katalogut të Ofertës për Rajonin e 

Vlorës konsiderohet si një instrument informues, ndërgjegjësues dhe tepër i dobishëm për 

informimin dhe ndërgjegjësimin e bizneseve rreth ofertës që ekziston aktualisht në Rajonin e 

Vlorës. 

• Ka munguar një komunikim profesional, i drejtpërdrejtë, i besueshëm dhe konkret mes 

bizneseve dhe ofruesve rajonalë. Në këtë kuptim organizimi i tryezave të dialogut u vlerësua si 

gjetje që adreson këtë problematikë dhe lehtëson përputhjen e ofertës me kërkesat e tregut të 

punës. 
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• Sfidë mbetet stabilizimii i marrëdhënieve të qëndrueshme dhe permanente mes bizneseve dhe 

ofruesve rajonalë. Në tryezat e industrive u sugjerua që aktorët më të rëndësishëm që duhet të 

ndikojnë në stabilizimin e këtyre marrëdhënieve mund dhe duhet të jenë Zyra Rajonale e Punës, 

Universiteti “Ismail Qemali”, ose Qendra e Formimit Profesional Vlorë. Këta aktorë mund të 

luajnë rolin e institucionit rreth të cilit mund dhe duhet të grumbullohen ofruesit dhe bizneset 

respektive. 

• Aktorët e tjerë, veçanërisht Zyrat e Punës kanë sfidë kryesore besueshmërinë e bizneseve, 

koordinimin me ofruesit dhe njëkohësisht përsosjen e sistemit të grumbullimit të të dhënave në 

të dy kahet: si për profesionistët dhe specialistët që diplomohen apo certifikohen, ashtu edhe 

për të regjistruar shpejt, në kohë dhe me korrektesë nevojat e bizneseve për personel. Të 

dhënat që duhet të grumbullojë Zyra e Punës duhet të jenë kapilare dhe të specifikuara sipas 

profesioneve specifike. 
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4. Përfundim dhe rekomandime  
Rekomandime për biznesin 

• Bizneset duhet të ndërgjegjësohen se kompletimi i tyre me personel të specializuar nuk duhet 

interpretuar thjesht si nevojë e tyre, por si nevojë e të gjithë aktorëve dhe si përgjegjësi sociale, 

ligjore dhe administrative. Ato duhet të vetëdijësohen se nga rritja e cilësisë së shërbimit dhe e 

gamës së shërbimeve përfiton i gjithë rajoni dhe rritet mirëqenia e popullsisë së atij rajoni. 

• Adresimi i nevojave të tyre për personel, mundësisht sipas specifikave të aftësive respektive, është 

sa përgjegjësi e tyre, aq edhe ofruesve. 

• Bizneset duhet të kuptojnë se roli i tyre në dizenjimin e programeve të studimit, të degëve, të 

profileve dhe kurseve kualifikuese dhe specializuese, është shumë i rëndësishëm. Ata duhet të 

motivohen dhe inkurajohen të japin kontribut konkret në afrimin e ofertës me kërkesat e tregut të 

punës. 

Rekomandime për ofruesit 

Ofruesit janë aktorët e parë që duhet japin kontributin e tyre në disa drejtime kryesore: 

• Të ndjekin me prioritet dinamikat e tregut të punës. 

• Të zbatojnë kërkesat për studime periodike të nevojave të tregut të punës, në kuptimin e aftësive 

dhe zanateve specifike, për të cilat kanë nevojë bizneset dhe më pas t’i përkthejnë ato në 

programe studimi, në programe mësimore, në profile, programe lëndore dhe kurse specializimi. 

• Praktikat duhet të kuptohen si detyrime kurrikulare, të cilat ndihmojnë në rritjen e aftësimit të 

nxënësve/studentëve/kursantëve në postet konkrete të profesioneve respektive, duke krijuar një 

lidhje të drejtpëdrejtë mes shkollimit/kualifikimit dhe biznesit. 

• Ofruesit kanë për detyrë të hedhin hapin e parë drejt tregut të punës dhe të krijojnë kushte 

besueshmërie dhe motivimi të bizneseve ndaj shërbimeve që vetë ofruesit ofrojnë. 

• Duhet të jenë së pari ofruesit ata që duhet të ndërtojnë, institucionalizojnë dhe konsolidojnë 

partneritetin me biznesin duke aplikuar Marrëveshjet e mirekuptimit dhe të bashkëpunimit dhe 

duke përditësuar periodikisht Katalogun e Ofertës. 

• Duke qenë kryesisht institucione shkollore, ofruesit duhet të ndërtojnë Networkun e ofruesve 

edhe përtej rajonit të tyre, nëpërmjet bashkëpunimeve dhe shkëmbimit të eksperiencave dhe 

përvojave të suksesshme me institucione të ngjashme edhe përtej rajonit të Vlorës. 

• Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë i takon përgjegjësia akademike, institucionale dhe 

profesionale të “ndjehet” më shumë dhe të jetë më aktiv në dialogun mes ofruesve dhe tregut të 

punës. 

• Zyrat Rajonale të Punës kanë për detyrë të “dalin” nga guacka e tyre si zyra që presin dhe të 

kthehen në aktorë që lëvizin, ftojnë, vizitojnë dhe shpërndajnë informacion jo vetëm tek të 

interesuarit që “trokasin” në sportelet e tyre, por veçanërisht duke punuar në terrenin e ofruesve 

dhe të bizneseve si aktorë të rëndësishëm e të besueshëm informues dhe ndërgjegjësues mes 

kërkesës dhe ofertës, duke lehtësuar edhe “barrën” e ofruesve, por po ashtu edhe të bizneseve. 

• Bashkia duhet të marrë një rol më aktiv në dialogun mes ofruesve dhe biznesit, duke marrë 

përgjegjësi që shkojnë reciprokisht në favor si të ofruesve, ashtu edhe të bizneseve lokale. 
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