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Tryezat Vendore të Dialogut për Zhvillimin e Aftësive: Rajoni i Beratit  
 
Tiranë, dhjetor 2020 

 

Ky publikim është prodhuar nga projekti “Aftësi për Punë” (S4J). Materiali u përgatit nga Dorian 
Kamberi, ekspert dhe moderator i tryezave të dialogut për rajonin e Beratit, dhe Brunilda Kosta PhD, 
eksperte dhe përgjegjëse për profilin ekonomik të rajonit, nën mbikqyrjen e Aleka Papa, Menaxhere 
e linjës për diversifikimin e ofertës.  

 

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 të reja të mësimdhënies dhe standardeve të 
cilësisë, realizimit të praktikave mësimore në mjediset e biznesit dhe zhvillimit e fuqizimit të 
institucionit.  
 
Shënim: Pikëpamjet dhe konkluzionet e shprehura në këtë publikim nuk paraqesin domosdoshmërisht 
ato të Qeverisë Zvicerane ose Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).  

Autorësia e këtij publikimi i përket projektit “Aftësi për Punë” (S4J). Ndalohet riprodhimi dhe 
shpërndarja e publikimit pa miratim paraprak me shkrim nga S4J.  
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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 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 shumëfishta dhe përfshijnë: 

• 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 organizohen çdo vit në muajt tetor-nëntor në formatin e një workshopi. 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 deri në 4 workshope 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. Në takimet koordinuese mes ofruesve të arsimit dhe formimit në çdo 

qark përcaktohen industritë që do të ftohen gjatë tryezave të dialogut. 

Pjesëmarrësit në workshop-e janë si më poshtë: 

 

Rezultatet e pritshme nga tryezat e dialogut përfshijnë: 

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

punës; 

• Identifikimin e hendekut të aftësive në profile, në profesione dhe sasi (aftësitë që mungojnë) 

sipas industrive të caktuara; 

• Vlerësimin e gatishmërisë së kompanive në rajon për t’u angazhuar në ofrimin e ofertës 

mësimore. 

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

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

Palë të interesuara Agjencia Kombëtare e AFP dhe Kualifikimeve (AKAFPK);

Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA);

Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Punësimit;

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

Agjenci Rajonale për Zhvillim (nëse ka) - Drejtoritë e Zhvillimit Ekonomik në 
bashkitë e targetuara;
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Tryezat vendore të dialogut janë pilotuar në tetor-nëntor 2019 në rajonet e Beratit, Vlorës, Lezhës dhe 

Shkodrës. Në 2020 nisma ka përfshirë edhe rajonin e Elbasanit. Në total janë zhvilluar 13 tryeza, në 5 

rajone, me pjesëmarrjen e 188 aktorëve të interesit. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia 

COVID-19, 5 tryeza janë zhvilluar online përmes platformës Zoom. 

Ky raport mbulon gjetjet nga tryezat vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive të organizuara në 

rajonin e Beratit. Raporti është i organizuar si më poshtë vijon: në fillim prezantohet sfondi i 

përgjithshëm ekonomik dhe tregu i punës në rajon, ndjekur nga gjetjet për çdo industri të konsultuar 

- me fokus tek nevojat për aftësi dhe adresimin aktual të nevojave. Në seksionin e fundit përmblidhen 

konkluzionet dhe propozimet për hapat e mëtejshëm. 

1.2 Sfondi i përgjithshëm ekonomik 
 

Të dhëna të përgjithshme mbi qarkun e Beratit  

Indikatori E dhëna  

Popullsia  122.003 

Lindshmëria  1.147 

Mosha medianë (vite) 38,3 

Shpenzimet mesatare mujore për NjEF (Lek)  70.737 

Shkalla e punësimit (%) 66 

Shkalla a papunësisë (%) 7 

Shkalla mesatare e pjesëmarrjes së forcës së punës (%) 71 

Nxënës të regjistruar në arsimin profesional 566 

Numri i ndërmarrjeve aktive 9.131 

 

1.2.1 Profili demografik dhe social 
Në vitin 2020, popullsia e qarkut të Beratit është 122.003 persona (60.856 femra dhe 61.147 meshkuj) 

(INSTAT, 2020) e cila përbën edhe 4,3 % të totalit të popullsisë në nivel kombëtar. Diferencat gjinore 

në terma të popullsisë, janë thuajse të pakonsiderueshme. Gjatë dhjetë vjeçarit të fundit, qarku i 

Beratit ka pësuar një rënie të ndjeshme të popullsisë  me 20% (2020 krahasuar me 2010) dhe një trend 

i tillë rënës duket lehtësisht në Grafikun 1. 

 

Grafiku 1: Popullsia e qarkut të Beratit. 

 
Burimi: INSTAT dhe përllogaritje të autorit (2020) 
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Trendi rënës i popullsisë në qarkun e Beratit, i atribuohet kryesisht migrimit të brendshëm, ku për vitin 

2018, humbja neto ishte 984 persona. Më konkretisht numri total i të larguarve për vitin 2018 ka kapur 

shifrën 2.020 persona ndërsa numri i të ardhurve 1.036 duke shënuar kështu një humbje neto prej 

984 personash (INSTAT, 2018). Berati mbetet në nivele të larta të humbjes neto krahasimisht me 

qarqet e tjera.  

 

Për vitin 2019, numri total i lindjeve në qarkun e Beratit, ishte 1.147 foshnje që përbën 4% të totalit 

të lindjeve në nivel kombëtar. Krahasuar me një vit më parë, numri i lindjeve ka shënuar një rënie me 

3,5% (INSTAT, 2020). Për vitin 2019, numri total i vdekjeve ishte 1.225, që përbën edhe 5,6 % të totalit 

të vdekjeve në nivel kombëtar (INSTAT, 2020). Në lidhje me moshën mediane të popullsisë, ajo shënon 

38,3 vite në Berat, e dyta për nga qarqet me popullsi më të vjetër (qarku i Gjirokastrës ka popullsinë 

më të vjetër në vend) (INSTAT, 2019).  

 

Në vitin 2018-2019, numri total i nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm ishte 116.646. Grafiku 2 

tregon një trend të përgjithshëm në nivel kombëtar të numrit të nxënësve në arsimin e mesëm për 

periudhën 2006 - 2020, duke klasifikuar në mënyrë të veçantë arsimin profesional. Siç shihet edhe në 

grafik, ka një tendencë në ulje të numrit të përgjithshëm të nxënësve në arsimin e mesëm, e cila i 

atribuohet kryesisht edhe reduktimit të lindshmërisë.1 Në lidhje me numrin e nxënësve të cilët 

frekuentojnë arsimin profesional, duhet shënuar që në terma relative, tendenca është në rritje siç 

reflektohet edhe në grafikun e mëposhtëm.  

 

Grafiku 2: Numri gjithsej i nxënësve në arsimin e mesëm në Shqipëri 

 
Burimi: Të dhënat administrative nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

 

Vitet e fundit, arsimi profesional është kthyer në prioritet i sistemit arsimor në Shqipëri dhe një gjë e 

tillë është reflektuar edhe në rritjen e numrit të nxënësve në shkollat e arsimit profesional, në nivel 

 
1 Këtu bën përjashtim periudha 2008-2009 ku rënia e numrit të nxënësve në arsimin e mesëm ka ardhur si pasojë 

e kalimit të arsimit bazë nga sistemi 8-vjeçar në sistemin 9-vjeçar.  
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kombëtar. Për qarkun e Beratit, në vitin 2019-2020 numri total i nxënësve të regjistruar në arsimin 

profesional regjistrohet 566 nxënës, që përbën 3,1% të numrit të të regjistruarve në nivel kombëtar. 

Numri i të diplomuarve në arsimin e mesëm profesional për vitin 2018 në qarkun e Beratit, ishte 181 

nxënës, 12% më shumë krahasuar me një vit më parë. Rritja më e madhe e të diplomuarve të arsimit 

profesional në vitin shkollor 2018 i takon qarqeve Gjirokastër, Durrës dhe Lezhë.  

 

1.2.2 Profili ekonomik  
Produkti i brendshëm bruto për Shqipërinë në vitin 2018 ishte 12.8 miliardë Euro (INSTAT, 2018). 

Qarku i Beratit për vitin 2018 kontribuoi me 3,6 % dhe një kontribut i tillë ka pësuar një rënie të lehtë 

krahasuar me një vit më parë (ishte 3,8%). Gjatë 10 vjeçarit të fundit, kontributi i qarkut të Beratit në 

në PBB kombëtare, ka pësuar një rënie.  

 

Grafiku 3: Kontributi në % në PBB kombëtare, i qarkut të Beratit 

 
Burimi: Të dhëna nga INSTAT (Llogaritë Rajonale në Shqipëri) dhe llogaritje të autorit.  

 

Një përllogaritje e ndryshimit të rritjes reale të PBB për qarkun e Beratit, tregon se në vitin 2018 ka 

patur një rënie të ndjeshme në krahasim me një vit më parë me, siç tregohet edhe në grafikun e 

mëposhtëm. 

 

Grafiku 4: Rritja Reale e Produktit të Brendshëm Bruto në % për qarkun e Beratit 

 
Burimi: Llogaritë Rajonale në Shqipëri, INSTAT, 2020 
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Për vitin 2018, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një njësi ekonomike familjare në qarkun 

e Beratit, janë 70.737 Lek. 2 Gjatë pesë vjeçarit të fundit, shpenzimet mesatare  mujore janë rritur me 

18 % (2018 krahasuar me 2014). Megjithatë, pavarësisht normës së rritjes, në terma absolutë 

shpenzimet mesatare për konsum në qarkun e Beratit, mbeten në nivele mesatare krahasimisht me 

qarqet e tjera. Sipas renditjes finale për vitin 2018, qarku u Beratit renditet në vendin e shtatë, nga 12 

qarqe në total, ku i pari listohet Tirana (me 88.691 Lek) dhe në vendin e fundit listohet Dibra (me 

58.461 Lek).  

Grafiku 5: Shpenzimet mesatare mujore për konsum 

 
Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjes, 2014-2018 

 

Nëse do të analizonim përbërjen e strukturës së shpenzimeve mesatare mujore për konsum për 

qarkun e Beratit, grupi “Ushqim dhe pije jo-alkolike” zënë peshën kryesore në buxhetin familjar me 

44,6 % për vitin 2019 dhe kjo ka shënuar një rritje krahasuar me një vit më parë. Në terma ndryshimi, 

normën më të madhe të rritjes në dy vitet e fundit (2018-2019) e ka zëri i shpenzimeve për Argëtim 

dhe kulturë ndërsa normën më të lartë të reduktimit, e ka zëri i Restorante dhe hotele dhe Arsimi.   

Tabela 1: Struktura e shpenzimeve mesatare mujore për konsum të NjEF në qarkun e Beratit në %  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ushqim dhe pije jo-alkolike 45,5 47,6 47,8 46,1 43 44,6 

Pije alkolike,duhan 4,4 4,4 4,5 4,8 4,7 4,8 

Veshje dhe Këpucë 5,4 4 4,1 3,9 3,8 3,6 

Shpenzime për banesën, ujë, energji 
elektrike, qera të paguar 

8,3 9,7 8,7 8 9,7 9,2 

Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje 
të zakonshme të banesës 

6 4,5 5,3 5,1 6,6 7,2 

Shëndet 6,4 5,6 4,3 4,6 4,1 5,1 

Transport 5,5 5,8 6,2 7,6 7,3 6,1 

Komunikim 3,2 2,6 2,9 2,8 3 3,5 

Argëtim dhe kulturë 2,6 2,9 2,5 3 2,8 3,9 

Arsim 0,6 3,1 3,6 1,6 2,7 1,7 

Restorante dhe hotele 5,7 5 3,4 6,3 6,1 3,8 

Të tjera mallra dhe shërbime  6,6 4,9 6,6 6,1 6,2 6,4 

Gjithsej 100 100 100 100 100 100 

Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjes, 2014-2018 

 
2 Një njësi ekonomike familjare (NjEF) i referohet një grupi personash ose një personi me lidhje gjaku ose jo të 
cilët banojnë së bashku në një banesë dhe që ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht të përbashkët.  
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1.3 Tregu i punës 
Referuar të dhënave për katër vitet e fundit të Anketës së Forcave të Punës, shkalla e punësimit për 

qarkun e Beratit në 2019 ishte 66% dhe kjo shënon edhe normën më të lartë të punësimit në nivel 

kombëtar, e pasuar nga qarku i Korçës (63,2%) dhe Gjirokastrës (63%). Në këndvështrimin gjinor, siç 

duket edhe në Grafikun 6, meshkujt janë më aktivë në tregun e punës. Për vitin 2019, në qarkun e 

Beratit shkalla e punësimit për meshkujt ishte 72% dhe shkalla e punësimit për femrat ishte 60%, duke 

shënuar kështu një hendek gjinor prej 12 pikë %, duke shënuar kështu një përkeqësim të këtij hendeku 

me 2 pikë % krahasuar me një vit më parë.  

 

Grafiku 6: Shkalla e punësimit për qarkun e Beratit 

 
Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT 

 

Një analizë e shkallës së punësimit sipas sektorëve të ekonomisë, tregon se në qarkun e Beratit, 62% 

janë të punësuar në sektorin e bujqësisë, 26% në sektorin e shërbimeve dhe 12% në sektorin e 

industrisë.3 

 

Grafiku 7: Struktura e punësimit në qarkun e Beratit, sipas sektorëve të ekonomisë për vitin 2019 

Burimi: Tregu i Punës, INSTAT, 2019 

Për vitin 2019, shkalla e papunësisë në nivel kombëtar regjistrohej 11.5 %, duke shënuar kështu një 

përmirësim me 5.6 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2015 (në 2015 shkalla e papunësisë ishte 17.1%). 

Për qarkun e Beratit, shkalla e papunësisë regjistrohet 7% e forcës totale të punës, duke shënuar 

kështu një përmirësim të ndjeshëm me 6 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2017. Qarku i Beratit 

renditet i dyti për normën më të ulët të papunësisë, mbas qarkut të Elbasanit. Për vitin 2019, shkalla 

më e lartë e papunësisë, shënohet në qarkun e e Lezhës (17,7%) ndërsa shkalla më e ulët e papunësisë 

regjistrohet në qarkun e Elbasanit (5,4%).  

 
3 Anketa e Forcës së Punës, 2020. Marrë këtu http://www.instat.gov.al/media/6942/njoftim-per-media-lfs-
vjetore-2019_shqip.pdf.  
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Grafiku 8: Shkalla e papunësisë për qarkun e Beratit 

 
Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT, 2019 

 

Për vitin 2019, shkalla mesatare e pjesëmarrjes në forcat e punës për vendin është 60.4%, e rritur me 

4,7 pikë përqindje krahasuar me vitin 2015. Në qarkun e Beratit, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e 

punës është 71%, 7 pikë përqindje më shumë krahasuar me një vit më parë (shih Grafikun 9). Berati 

është qarku me me shkallën më të lartë të pjesëmarrjes në forcat e punës. 

 

Grafiku 9: Shkalla e pjesëmarrjes së forcës së punës në qarkun e Beratit 

 
Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT, 2019 

 

Sipas të dhënave administrative të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, në fund të vitit 

2018 numri total i punëkërkuesve të papunë në nivel kombëtar, ishte 64.781. Krahasuar me një vit më 

parë, ky numër është reduktuar me 22%. Vetëm për qarkun e Beratit, numri i punëkërkuesve të 

papunë për vitin 2018, është 1.727 ose 2,6% ndaj totalit në nivel kombëtar. Një peshë e tillë ka pësuar 

një rënie krahasuar me vitin 2016 (ishte 4,2%).4 Një disagregim i punëkërkuesve të papunë për qarkun 

e Beratit, për vitin 2018, tregon se peshën më të madhe të punëkërkuesve të papunë e zënë ata me 

arsim deri në 8-9 vjeçar dhe kjo ka pësuar një rënie graduale. Ndryshe, punëkërkues të papunë me 

arsim profesional, ka pësuar një rritje të lehtë krahasuar me dy vite më parë. Në rritje të lehtë shënon 

edhe kategoria e punëkërkuesve të papunë me arsim të lartë.  

 

Grafiku 10: Punëkërkues të papunë sipas nivelit të arsimit   

 

 
4 Të dhëna të aksesuara nga SHKP dhe llogaritje të autorit.  
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Burimi: Të dhëna të marra nga Buletini Vjetor i Shërbimit Kombëtar i Punësimit 2016, 2017, 2018 dhe 

përpunim i autorit 

 

1.3.1  Kërkesa për punë  
Për vitin 2019, numri total i ndërmarrjeve aktive në nivel kombëtar regjistrohet 162.342. Nga këto, 

vetëm 5,6% e tyre (ose 9.131) janë të përqëndruara në qarkun e Beratit. Pjesa më e madhe e bizneseve 

janë të përqëndruara në qarkun e Tiranës (33%) dhe në qarkun e Fierit (14%) ndërsa numri më i vogël 

është përqëndruar në qarkun e Kukësit (1%) dhe të Dibrës (2%). Numri i ndërmarrjeve aktive në vlerë 

absolute në qarkun e Beratit, ka ardhur duke u rritur, por norma e rritjes nuk është e qëndrueshme. 

Duhet shënuar se norma e rritjes e pazakontë në vitin 2015, lidhet me procesin e regjistrimit të 

fermerëve.  

Grafiku 11: Numri i ndërmarrjeve aktive ndër vitë, në qarkun e Beratit 

 
Burimi: Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve, INSTAT 

 

Tabela 2 tregon për shpërndarjen e ndërmarrjeve aktive sipas sektorëvë të ekonomsië, në qarkun e 

Beratit, për gjashtë vitet e fundit. Duke ju referuar peshës relative ndaj totalit të ndërmarrjeve aktive, 

shohim se ka një rritje të ndjeshme të numrit të ndërmarrjeve në sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe 

peshkimit. Kjo ka ardhur si rezultat i regjistrimit të të gjithë fermerëve, nisur qysh prej vitit 2015.5 Në 

qarkun e Beratit, për vitin 2018, 52% e ndërmarrjeve aktive kanë statusin e fermerit. Mbas “pastrimit” 

të kësaj rritjeje artificiale (në numër regjistrimi), shohim që sektori i Akomodimit dhe shërbimit 

ushqimor ka patur një rritje me 1 pikë % nga 2017 në 2018.   

 

Tabela 2: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik, në qarkun e Beratit në % 

Sektori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bujqësia, Pyjet e Peshkimi 4% 35% 43% 49% 53% 55% 

Industria  12% 8% 7% 6% 6% 5% 

Ndërtimi  2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Tregtia  47% 31% 27% 24% 22% 20% 

Transporti e Magazinimi  7% 4% 4% 3% 3% 3% 

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 15% 11% 10% 9% 9% 8% 

Informacioni e Komunikacioni  2% 1% 1% 0% 0% 0% 

 
5 Në numrin e ndërmarrjeve aktive, përfshihen edhe fermerët. Në nivel kombëtar rreth 25% e ndërmarrjeve 
aktive janë me statusin fermer. Regjistri statistikor të ndërmarrjeve prej vitit 2015 përmban edhe fermerë të 
pajisur me numër identifikimi të personit të tatueshëm, NIPT. Kjo ka ardhur si rezultat i regjistrimit të fermerëve 
pranë Drejtorive Rajonale Tatimore, në zbatim të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 19 datë 3.11.2014 “Për 
Zbatimin e Regjimit të veçantë të Skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për Qëllime të Tatimit mbi 
Vlerën e Shtuar”. 

-6%

67%

15%
6% 3% 1%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0

2000

4000

6000

8000

10000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Berat Norma e rritjes



12 
 

Shërbime të tjera  11% 8% 8% 7% 7% 7% 

Totali  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Burimi: Përpunim i autorit bazuar në të dhënat e Regjistrit Statistikor të Ndërmarrjeve, INSTAT 

 

Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, për vitin 2018 në qarkun e Beratit, 

janë siguruar 2.065 vende të lira pune, 27% më shumë se një vit më parë. Nga 2.065 vende të lira, 

rezulton se 1.469 janë vende të reja pune ndërsa 596 janë zëvendësime. Numri më i madh i vendeve 

të lira të shpallura, për vitin 2019 për qarkun e Beratit, është në sektorin e industrisë përpunuese 

(63%) dhe  ndërtim (18%).6 

2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria: Mekanikë 

2.1.1 Situata aktuale e industrisë – Kërkesa e tregut dhe punësueshmëria 
Gjatë vitit 2019, projekti Aftësi për Punë organizoi tryezat e dialogut të strukturuar për nevojat për 

aftësi, me përfaqësues të industrisë së Mekanikës dhe Mirëmbajtjes. Nga të dhënat e mbledhura, kjo 

industri ofron një mundësi të mirë punësimi për rajonin e Beratit, në profilet e mëposhtme: shërbime 

auto dhe transporti, shërbime mekanike (saldime, shërbime në torno, riparim pompash uji, riparim 

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

Në tryezën e organizuar në nëntor 2020, përfaqësuesit e industrisë shprehen se vijon një kërkesë e 

shtuar nga tregu për shërbime mekanike dhe mirëmbajtje për njësitë akomoduese (kryesisht hotele) 

dhe shërbime mjetesh transporti. 

Karakteristikë e bizneseve në këtë sektor të industrisë: 

• Shërbime të ofruara për industri të tjera, si:  transport privat dhe publik, fabrika prodhimi, 

fasoneri, hoteleri, institucione shtetërore etj.  

• Shërbime të ofruara për individë dhe familje, si: instalime dhe mirëmbajtje të pajisjeve 

elektroshtëpiake, transporti privat etj 

• Numri i të punësuarve në biznese varion nga 1-13, zakonisht jo më shumë se 3, duke u 

kategorizuar si biznese familjare. 

• Krijimi i vazhdueshëm i sipërmarrjeve të vogla nga profesionistët e kësaj industrie; mundësi 

vetëpunësimi. 

Bazuar në informacionin e ofruar nga përfaqësues të zyrës së punës në Berat, kërkesat më të shpeshta 

për punësim janë në profilin: Shërbime mjetesh transporti, Mekanikë xhenerike, Shërbime 

mirëmbajtje të makinerive në fasoneri.  

Gjithashtu, theksohet një bashkëpunim i mirë i bizneseve me shkollën “Stiliano Bandilli”, për adresimin 

e nevojave për aftësi, por një bashkëpunim i pjesshëm me zyrën e punës në Berat. 

Bizneset pjesëmarrëse në tryezën e dialogut, datë 02 nëntor 2020: 

 
6 Burimi: Sipas kërkesës drejtuar Sektorit të Informacionit të Tregut të Punës, Drejtoria e Planifikimit dhe 

Performancës, Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. 
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1. Roland Nino – Repart mekanik (2 të 

punësuar) 

2. Agron Toska – Shërbime hidraulike (2 të 

punësuar) 

3. Fetih Hoxha – Shërbime hidraulike (13 të 

punësuar) 

4. Aleksandër Pulo – Shërbime auto (2 të 

punësuar) 

5. Genci Prengaj – Sisteme ngrohje-ftohje (2 të 

punësuar) 

 

Krahas bizneseve, në tryezë morën pjesë edhe përfaqësues të Zyrës së Punës në Berat, përfaqësues 

të shkollës Stiliano Bandilli dhe Kristo Isak. 

Në tryezën e dialogut, zhvilluar në vitin 2019, me përfaqësuesit e industrisë së Mekanikës dhe 

mirëmbajtjes dhe të industrisë SHMT, u theksua nevoja për aftësitë lidhur me industrinë dhe ri-

kualifikimin e stafeve aktuale. Gjithashtu, u diskutua rreth mundësisë për të certifikuar dhe licensuar 

specialistët e kësaj industrie. Si rrjedhim, projekti Aftësi për Punë zhvilloi një tryezë të dytë dialogu me 

industritë e mësipërme në nëntor 2020, me qëllim diskutimin mbi artikulimin e nevojave për aftësi në 

nivel kompanie dhe vlerësimin e gatishmërisë për programet pas së mesmes. 

2.1.2 Nevoja për aftësi dhe trajnime të stafit 

Gjatë tryezës së organizuar në vitin 2019, bizneset përfaqësuese të industrisë së Mekanikës shprehën 

nevojën për përftimin e njohurive të mëposhtme nga punëkërkuesit potencialë, të cilat konfirmohen 

edhe gjatë tryezës së dialogut të zhvilluar në nëntor 2020: 

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

• Njohuritë kompjuterike, sidomos për përdorimin e programeve diagnostifikuese për mjetet e 

transportit. 

• Gjuha angleze – e nevojshme për leximin dhe kuptimin e manualeve të përdorimit të 

makinerive dhe sistemeve përbërëse. 

• Njohuri bazike matematikore. 

 

Zakonisht, nevoja për zhvillimin e aftësive teknike përmbushet nga vetë biznesi nëpërmjet trajnimeve 

të ofruara nga bashkëpunëtorët në Tiranë ose jashtë vendit. Këto trajnime mundësohen atëherë kur 

nevojitet përdorimi i pajisjeve/teknologjive të reja.  

Pjesëmarrësit shprehen se arsyet pse ndiqet kjo metodikë janë: 

• Mungesa e specialistëve/trajnuesve të duhur në rajonin e Beratit 

• Mungesa e mjeteve, materialeve ose laboratorëve për zhvillimin e trajnimit. 

Për të zhvilluar aftësitë e punonjësve aktualë, përfaqësuesit e kësaj industrie vlerësojnë maksimalisht 

kurset/trajnimet afatshkrurtra në profilet e mëposhtme: 

• Mekanikë e përgjithshme 

• Sistemet hidraulike 

• Sistemet ngrohje-ftohje 

• Sistemet e diagnostifikimit të mjeteve të transportit 

• Masat e sigurisë dhe mbrojtjes në punët në lartësi. 

Te pranishmit veçojnë nevojën për certifikim në disa nga profilet e mësipërme. Sipas tyre, ekziston një 

mungesë e theksuar në profilin e specialistit për sistemet ngrohje-ftohje, specialistit/inxhinierit të 
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sistemeve hidraulike, certifikim i punonjësve në sigurinë/mbrojtjen në ambjentet e prodhimit/punës 

dhe certifikim i specialistëve në shërbimet e mjeteve të transportit.   

2.1.3 Artikulimi dhe adresimi i nevojave për aftësi 

Në tryezën e dialogut të datës 02 nëntor 2020, u diskutua rreth gadishmërisë së bizneseve 

përfaqësuese të industrisë së SHMT për programet pas së mesmes. Projekti Aftësi për Punë prezantoi 

programin e nivelit 4 (pas së mesmes) për profilin “Diagnostifikim - menaxhim në autoservis”. 

Përfaqësuesit e kësaj industrie e vlerësojnë shumë të nevojshëm programin e prezantuar, me 

arsyetimin e mëposhtëm: 

• Teknologjia moderne dhe prurjet e reja të mjeteve të transportit, kërkojnë njohuri më të 

thelluara dhe koherente në diagnostifikimin e avarive në mjetet e transportit. 

• Nevojitet përftimi i aftësive të reja për ofrimin e shërbimeve dhe zgjidhjeve efikase në këtë 

profil. 

• Ashtu sikurse e përmendur në tryezën e dialogut të organizuar gjatë vitit 2019, bizneset 

përfaqësuese të kësaj industrie kanë nevojë të përfaqësohen nga specialistë të certifikuar; 

programi i prezantuar e mundëson certifikimin e nevojshëm. 

Gjatë tryezës u diskutua mbi nevojat e tjera, lidhur me realizimin e suksesshëm të këtij programi, si 

më poshtë: 

• Nevoja e rishikimit të programit, për të qenë koherentë me kërkesën e sektorit privat. 

• Nevoja për investim në laboratorë dhe materiale ndihmëse për realizimin e trajnimeve. 

• Dakortësim paraprak për realizimin e programit në ambjentet e shkollës “Stiljano Bandilli” 

• Dakortësim paraprak për realizimin e praktikës së punës në ambjentet e bizneseve. 

• Nevoja për afrimin e specialistëve/trajnuesve të duhur dhe formimin e trajnuesve në kompani. 

Në përfundim, përfaqësuesit e industrisë së Mekanikës dhe Shërbimeve të mjeteve të transportit, 

shprehin nevojën për nisjen e kurseve/trajnimeve afatshkurtra dhe programit në një kohë sa më 

shpejtë, duke treguar gadishmëri në ofrimin e mbështetjes së tyre. 
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2.2 Industria: Turizmi i qëndrueshëm 

2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Turizmi në Berat përbën një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së rajonit dhe të mundësive për 

punësim. Trashëgimia historike, kulturore, etnografike, arkitekturore dhe natyrore e qytetit, e bëjnë 

Beratin një destinacion shumë të pëlqyer nga vendasit dhe të huajt.  

Nga informacioni i ofruar gjatë tryezës së dialogut, Berati, gjatë vitit 2019, ka pritur rreth 140 mijë 

vizitorë, nga të cilët 70 mijë kanë vizituar muzetë dhe objekte të tjera historike. Numri i turistëve ka 

qenë në rritje deri në fund të vitit 2019, duke konfirmuar një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit në 

këtë rajon.  

Rritja e numrit të turistëve në rajonin e Beratit, ka mundësuar zhvillimin e bizneseve të ndryshme, të 

cilat lidhen ngushtë me turizmin, si: njësitë akomoduese, restorantet dhe baret, agjencitë/operatorët 

turistikë etj.  Rrjedhimisht, mundësitë e punësimit në sektorët e mësipërm janë në rritje.  

Tryeza e dialogut të strukturuar për zhvillimin e aftësive, e mbajtur online (zoom) në datën 09 nëntor 

2020, kishte synim eksplorimin e mundësive që ofron turizmi i qëndrueshëm në rajonin e Beratit. Për 

të rritur numrin e vizitorëve (sidomos ata të huaj), të ardhurat nga turizmi dhe për të siguruar zhvillim 

të qëndrueshëm në vitet e ardhshme, nevojitet një ofertë e cila i mundëson turistëve një eksperiencë 

më të plotë.  

Krahas mundësive të punësimit në bizneset lidhëse/mbështetëse, turizmi në Berat mundëson 

vetëpunësim ose krijimin e bizneseve të vogla, me qëllim ofrimin e shërbimeve turistike për 

eksplorimin e natyrës, të trashëgimisë kulturore dhe të turizmit eksperimental. Për të diskutuar rreth 

këtyre mundësive, në tryezën e dialogut morën pjesë përfaqësues të biznesit, guida private, 

përfaqësues të shkollës Kristo Isak, përfaqësues të QFP Leta, përfaqësues të AKPA. 

Përfaqësues të sektorit privat: 

1. Erilda Dusha – 1001 Albanian Adventures 2. Klodian Lilo – Guidë 

3. Gladiola Caka - Guidë 4. Isuf Brajo – Agjenci Turistike 

5. Olsi Lafe  

 

Siç dallohet nga pjesëmarrësit e mësipërm, turizmi ofron mundësi vetëpunësimi, zakonisht në rolin e 

guidës ose udhërrëfyesit, ose punësim në agjencitë turistike. Agjencitë turistike akomodojnë 3-4 

punonjës dhe kontraktojnë punonjës sezonale për të mundësuar shërbimet gjatë pikut të turizmit, 

ashtu sikurse bashkëpunojnë me “freelancers” dhe individë të tjerë për ofrimin e shërbimeve 

shtesë/dytësore.  

Ndonëse gjatë vitit 2020 numri i vizitorëve/turistëve në rajonin e Beratit ka pësuar rënie, si pasojë e 

pandemisë COVID-19, pritshmëritë për vitet në vijim janë të larta. Oferta në këtë rajon ka qenë 

vazhdimisht e kompletuar me shërbime shtesë, duke mundësuar një paketë më të plotë turistike për 

vizitorët vendas dhe të huaj. Në këtë aspekt, mund të përmendim shërbimet në kuadrin e eksplorimit 

të natyrës dhe aktiviteteve në natyrë (turizmi i aventurës), i cili ofron mundësi për hiking, lundrim etj.  

Si e tillë, pjesëmarrësit shprehin nevojën për krijimin e një sistemi, i cili mundëson informacion të 

strukturuar për turistët, lidhur me alternativa të reja që ofron turizmi në rajonin e Beratit. Për të 
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mbështetur sa më sipër, nevojitet një marketing i mirë dhe i vazhdueshëm, në bashkëpunim me 

bizneset përfaqësuese të kësaj industrie, institucioneve arsimore dhe AFP dhe institucioneve publike. 

Krahas vitit 2020, duke u bazuar në progresionin e numrit të turistëve ndër vite, parashikohet dyfishim 

i turistëve në vitet pasardhëse, e si rrjedhojë nevojitet një numër më i madh i ofruesve të shërbimeve 

lidhur me turizmin. Bazuar në komentet e pjesëmarrësve, rajoni i Beratit ka nevojë çdo vit për rreth 

20 specialistë të rinj, për të ofruar shërbime privatisht (freelancer), të punësohen në agjencitë turistike 

apo për të bashkëpunuar me njësitë akomoduese. 

2.3.2 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet  

Bizneset përfaqësuese në tryezën e dialogut punësojnë kryesisht profilet e mëposhtme: 

• Guidë (për turizmin e kulturës dhe trashëgimisë 

• Udhërrëfyes për eksplorimin natyror 

• Specialistë për aktivitetet në natyrë (hiking, lundrim etj.) 

• Specialist për mediat sociale/marketing 

• Menaxher biznesi (agjenci/operator turistik) 

• Shërbime ndihmëse (zakonisht në bashkëpunim/freelancer për transport etj) 

Në përgjithësi, kërkesa për profilet e mësipërme është e vazhdueshme, sidomos gjatë stinës të verës.  

Specialistët e mësipërm kërkohen të zotërojnë njohuri: 

• Rreth artit, historisë dhe trashëgimisë kulturore. 

• Rreth gjuhëve të huaja, kryesisht të gjuhës angleze dhe mundësisht të gjuhës italiane dhe 

frënge. 

• Mbi terrenin e rajonit të Beratit. 

• Rreth mediave sociale dhe sistemeve online (booking.com etj.) 

• Të përgjithshme, lidhur me ofertën nga bizneset kontribuese në turizëm (njësitë akomoduese, 

restorantet etj) 

Në lidhje me aftësitë që duhet të përftohen nga të rinjtë, punëkërkuesit dhe nga punonjësit aktualë 

në këtë fushë, të cilat mund të adresohen nëpërmjet moduleve, kurseve apo trajnimeve të ofruara 

nga institucionet e AFP, pjesëmarrësit përmendin nevojën për të mëposhtmet: 

Aftësi teknike/profesionale: 

• Aftësi në interpretimin e trashëgimisë kulturore 

• Aftësi në menaxhimin e një grupi turistësh 

• Aftësi për ushtrimin e masave të sigurisë (për udhërrëfyesin dhe grupin e turistëve) 

• Aftësi përdorimi të kompjuterit dhe sistemeve ndihmëse, aftësi në menaxhimin e rrjeteve 

sociale dhe marketing. 

Aftësi ndihmëse/të buta: 

• Aftësi komunikuese, teknikat e komunikimit me klientët. 

• Aftësi në gjuhët e huaja, të nevojshme për komunikimin me turistët e huaj 

• Sjellja etike dhe teknika për menaxhimin emocional. 
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• Aftësi për kryerjen e disa proceseve të punës në të njëjtën kohë. 

• Aftësi fizike, për lëvizjet dhe aktivitetet në terren/natyrë. 

2.3.3 Adresimi i nevojave për aftësi dhe implikimi për ofruesit 

Për të mundësuar adresimin e njohurive dhe aftësive të sipërpërmendura, përfaqësuesit e kësaj 

industrie komentojnë se nevojitet që aktorët të fokusohen në: 

• Përshtatjen e kurrikulës me kërkesat e tregut 

• Ofrimin e njohurive bazë në institucionet arsimore dhe AFP 

• Bashkëpunim të vazhdueshëm të sektorit privat me institucionet ofruese. 

• Krijimin e kurseve/trajnimeve afatshkurtra (deri në 6 muaj) 

• Informimi i të rinjve mbi aftësitë profesionale, të buta dhe fizike që nevojiten në industrinë e 

turizmit. 

• Certifikimi i specialistëve, guidave, udhërrëfyesve etj 

Shkolla Kristo Isak momentalisht nuk e ofron profilin “guidë turistike” dhe gjithashtu nuk ofrohen 

kurse/trajnime afatshkurtra nga QFP Leta. Në tryezën e dialogut, shprehet nevoja për aktivizimin e 

këtij profili dhe përshtatjen e tij me kërkesat e punë ofruesve, ashtu sikurse shprehet nevoja për të 

bashkëpunuar për krijimin e kurseve/trajnimeve afatshkurtra dhe ofrimin e tyre në QFP. 

Bizneset përfaqësuese shprehin gadishmëri në arritjen e bashkëpunimeve me shkollën Kristo Isak, për 

sa i përket përshtatjes së moduleve, realizimit të praktikës profesionale, punësimin e të diplomuarëve 

etj. Ata, gjithashtu, shprehin nevojën për realizimin sa më të shpeshtë të tryezave të dialogut, me 

qëllim arritjen e marrëveshjeve për adresimin e nevojave emergjente që ka industria e turizmit në 

rajonin e Beratit. 

Midis propozimeve të tjera, të ofruara gjatë tryezës së dialogut, mund të veçojmë: 

• Krijimin e faqeve online dhe përdorimin e mediave sociale, me qëllim marketimin e turizmit 

në Berat dhe ofertës së tij, lidhur me bizneset partnere potenciale të shkolles Kristo Isak. Në 

këtë rast, vetë shkolla mund të menaxhojë faqet online duke i furnizuar vazhdimisht me 

informacionet e ofruara nga bizneset përfaqesuese të turizmit. 

• Me ndihmë të projektit Aftësi për Punë ose institucioneve publike (prsh. Zyra e Punës, AKPA 

etj), bizneset aktuale të analizohen dhe vlerësohen nga specialistë vendas ose të huaj. Në këtë 

mënyrë mund të evidentohen pikat për përmirësim, të cilat mund të adresohen nëpërmjet 

trajnimeve të ofruara sipas nevojës. 

• Bashkëpunim me institucionet përkatëse për certifikimin e stafeve. 
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3. Përfundime dhe rekomandime 
Tryezat e dialogut me industrinë e Mekanikës dhe industrinë e Turizmit në rajonin e Beratit, 

mundësuan një njohje më të mirë të potencialit të këtyre industrive në punësimin e punëkërkuesve 

dhe aftësimin e tyre. Ndër të tjera, platforma e dialogut të strukturuar për zhvillimin e aftësive rezulton 

efikase për shkëmbimin e informacionit dhe nevojave, dhe për bashkëpunimin midis aktorëve.  

Disa nga përfundimet e arritura në tryezat e dialogut, të zhvilluara në Berat: 

- Gadishmëri e sektorit privat për bashkëpunim për përmirësimin e kurrikulave dhe moduleve 

mësimore, si dhe realizimin e praktikës profesionale, me qëllim përshtatjen e aftësive me 

kërkesat e industrisë. 

- Gadishmëri e sektorit privat për përfshirjen në krijimin e kurseve afatshkurtra apo profileve të 

prezantuara dhe pjesëmarrjen/ndjekjen e tyre nga të punësuarit në sektorët përkatës. 

- Interes i shtuar i sektorit privat për të intensifikuar bashkëpunimin me institucionet e AFP dhe 

aktorë të tjerë. 

- Pëlqim paraprak i programit 1 vjeçar (pas së mesmes), në profilin “Diagnostifikim - menaxhim 

në autoservis” dhe gadishmëri për pjesëmarrje. 

Rekomandime: 

- Të analizohen kërkesat për aftësi të shprehura nga përfaqësuesit e industrive dhe të shihet 

mundësia për ofrimin e trajnimeve/kurseve të përshtatshme për përftimin e aftësive të 

nevojshme. Të shihet mundësia për realizimin e kurseve/trajnimeve afat shkurtra në QFP Leta, 

në shkollën Stiliano Bandilli ose në shkollën Kristo Isak, lidhur me nevojat e shprehura nga 

përfaqësuesit e industrive të mësipërme. 

- Të rishikohet programi ‘Diagnostifikim - menaxhim në autoservis’, për përshatjen e moduleve 

mësimore dhe kritereve të pranimit. Me qëllim informimi dhe rikonfirmimi, të zhvillohet një 

tryezë me më shumë biznese përfaqësuese të sektorit SHMT përpara hapjes së programit. 

- Të asistohet shkolla Kristo Isak në aktivizimin e profilit “Guida Turistike” për përshtatjen e 

moduleve dhe bashkëpunimin me sektorin privat. 

- Të identifikohen kurset/trajnimet te cilat mund të certifikojnë specialistët në fushat 

përkatëse. 

 


