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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 Shkodrës. 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 Shkodrës 

Indikatori E dhëna  

Popullsia  200.007 

Lindshmëria  1.859 

Mosha medianë (vite) 36,5 

Shpenzimet mesatare mujore për NjEF (Lek)  73.44 

Shkalla e punësimit (%) 57.1 

Shkalla a papunësisë (%) 9.4 

Shkalla mesatare e pjesëmarrjes së forcës së punës (%) 63 

Nxënës të regjistruar në arsimin profesional 1.592 

Numri i ndërmarrjeve aktive 10.999 

 

1.2.1 Profili demografik dhe social 

Në vitin 2020, popullsia e qarkut të Shkodrës është 200.007 persona (102.233 femra dhe 97.774 

meshkuj) (INSTAT, 2020) e cila përbën edhe 7% të totalit të popullsisë në nivel kombëtar. Gjatë dhjetë 

vjeçarit të fundit, qarku i Shkodrës ka pësuar një rënie popullsisë  me 12,7% (2020 krahasuar me 2010) 

dhe një trend i tillë shihet edhe në Grafikun 1.  

 

Grafiku 1: Popullsia e qarkut të Shkodrës 

 
Burimi: INSTAT dhe përllogaritje të autorit, 2020 

 

Trendi rënës i popullsisë në qarkun e Shkodrës, i atribuohet kryesisht migrimit të brendshëm, ku për 

vitin 2018, humbja neto ishte 460 personash. Më konkretisht numri total i të larguarve për vitin 2018 

ka kapur shifrën 1.559 persona ndërsa numri i të ardhurve ka kapur shifrën 1,099 duke shënuar kështu 
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një humbje neto prej 460 personash (INSTAT, 2018) dhe kjo shënon një nivel të ulët të humbjes neto 

krahasimisht me qarqet e tjera. Nivelin më të lartë të humbjes neto e ka qarku i Dibrës me 1.632 

persona.   

 

Për vitin 2019, numri total i lindjeve në qarkun e Shkodrës ishte 1.859 foshnje që përbën 7% të totalit 

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

6% (INSTAT, 2020). Për vitin 2019, numri total i vdekjeve ishte 1.789, që përbën edhe 8,2 % të totalit 

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

rreth 36,5 vite në Shkodër (qarku i Gjirokastrës dhe qarku i Beratit, kanë 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 

kombëtar. Për qarkun e Shkodrës, në vitin 2019-2020 numri total i nxënësve të regjistruar në arsimin 

profesional regjistrohet 1.592 nxënës, ose 8,8% të numrit total të të regjistruarve në arsimin 

profesional. Numri i të diplomuarve në arsimin e mesëm profesional për vitin 2018 në qarkun e 

Shkodrës, ishte 354 nxënës, 11,5% më pak krahasuar me një vit më parë.  

 
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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1.2.2 Profili ekonomik  

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

Qarku i Shkodrës për vitin 2018 kontribuoi me 5,1 %, dhe një kontribut i tillë ka pësuar një rënie të 

lehtë krahasuar me një vit më parë (ishte 5,2%). Gjatë 10 vjeçarit të fundit, kontributi i qarkut të 

Shkodrës në PBB kombëtare, ka pësuar një rënie të lehtë, siç duket edhe në grafikun e mëposhtëm. 

 

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

 
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 Shkodrës, tregon se në vitin 2018 ka 

patur një rritje 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 Shkodrës 

 
Burimi: Llogaritë Rajonale në Shqipëri, NSTAT, 2020 

 

Për vitin 2018, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një njësi ekonomike familjare në qarkun 

e Shkodrës, janë 73.441 Lek.2 Gjatë pesë vjeçarit të fundit, shpenzimet mesatare  mujore janë ulur 

lehtësisht me 4 % (2018 krahasuar me 2014). Megjithatë, pavarësisht normës së rritjes, në terma 

absolutë shpenzimet mesatare për konsum në qarkun e Shkodrës listohen tek nivelet më të larta në 

 
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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nivel kombëtar. Qarku i Shkodrës renditet në vendin e katërt për nga madhësia e shpenzimeve 

mesatare mujore për konsum (nivelin më të lartë e ka Tirana dhe nivelin më të ulët e ka Dibra). 

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

45,7% për vitin 2019 dhe kjo ka shënuar një rënie 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 Arsimin ku 

pesha në strukturën e përgjithshme pothuajse është dyfishuar, ndërsa normën më të lartë të 

reduktimit, e ka zëri i Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje të zakonshme të banesës. 

 

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

  2014 2015 201

6 

2017 2018 2019 

Ushqim dhe pije jo-alkolike 46,1 50,7 45,

7 

44,4 49,6 45,7 

Pije alkolike,duhan 3,3 3 3,2 2,9 2,6 2,9 

Veshje dhe Këpucë 3,7 3 3,6 3,1 2,8 3,9 

Shpenzime për banesën, ujë, energji elektrike, qera të 

paguar 

10,6 11,1 9,7 11,6 8,9 9,1 

Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje të 

zakonshme të banesës 

5,1 3,9 4,6 4,3 6,8 6,1 

Shëndet 5,7 4,8 3,6 3,5 4,7 4,3 

Transport 6,9 7,3 8,6 8,3 6 5,9 

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

Argëtim dhe kulturë 3,3 2,6 2,3 2,1 2 2,8 

Arsim 2,4 0,9 3,4 1,1 1,5 2,8 

Restorante dhe hotele 4,1 4,2 6,1 9,5 4,9 5,4 

Të tjera mallra dhe shërbime  6 5,9 6,2 5,9 6,9 7,3 

Gjithsej 100 100 100 100 100 100 

 Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjes, 2014-2018 
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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 Shkodrës në 2019 ishte 57,1% dhe ky qark renditet i shtati për nga shkalla e punësimit, në 

nivel kombëtar. Në këndvështrimin gjinor, siç duket edhe në Grafikun 6, meshkujt janë më aktivë në 

tregun e punës. Për vitin 2019, në qarkun e Shkodrës shkalla e punësimit për meshkujt ishte 63,3% 

dhe shkalla e punësimit për femrat ishte 51,2%, duke shënuar kështu një hendek gjinor prej 12 pikë 

%. Nuk ka ndyshim të këtij hendeku gjinor, krahasuar me një vit më parë.   

 

Grafiku 6: Shkalla e punësimit për qarkun e Shkodrës 

 
Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT 

 

Një analizë e shkallës së punësimit sipas sektorëve të ekonomisë, tregon se në qarkun e Shkodrës, 45% 

janë të punësuar në sektorin e bujqësisë, 38% në sektorin e shërbimeve dhe 17% në sektorin e 

industrisë.3 

 

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

 

Burimi: Anketa e Forcës së Punës, INSTAT, 2020 

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 Shkodrës, shkalla a papunësisë regjistrohet 9,4 % e forcës totale të punës, duke shënuar 

kështu një përmirësim me 3,4 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2016 (shih Grafikun 8). 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 Shkodrës 

 
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 Shkodrës, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e 

punës është 63%, 0,8 pikë përqindje më pak krahasuar me një vit me parë (shih Grafikun 9). Qarku i 

Shkodrës renditet i teti për madhësinë e shkallës së pjesëmarrjes së forcës së punës. Vendin e parë 

me nivelin më të lartë e mban qarku i Beratit.  

 

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

 
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 Shkodrës, numri i punëkërkuesve të 

papunë për vitin 2018, është 5.329 ose 8,2% ndaj totalit në nivel kombëtar. Një peshë e tillë ka pësuar 

një rënie të lehtë me 0.2 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2016 (ishte 8,4%).4  

 

Një disagregim i punëkërkuesve të papunë për qarkun e Shkodrës, në terma të arsimimit të tyrë, 

grafiku i mëposhtëm krijon një pamje të qartë, për tre vitet e fundit. Për vitin 2018, peshën më të 

madhe të punëkërkuesve të papunë e zënë ata me arsim deri në 8-9 vjeçar dhe kjo ka pësuar një rënie 

krahasuar me një vit më parë. Ndryshe, punëkërkues të papunë me arsim profesional, ka pësuar një 

rënie të lehtë me një vit më parë, por të pakoniderueshme. Në rritje të lehtë shënon kategoria e 

punëkërkuesve të papunë, me arsim të lartë.  

 

Grafiku 10: Punëkërkues të papunë sipas nivelit të arsimit, për qarkun e Shkodrës 

 
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 6,8% e tyre (ose 10.999) janë të përqëndruara në qarkun e Shkodrës. 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%). Gjatë tre-vjeçarit të fundit 

(2017-2019), numri i ndërmarrjeve aktive në qarkun e Shkodrës ka ardhur duke rënë, siç tregohet 

grafikisht edhe më poshtë.  

 

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

 
Burimi: Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve, INSTAT 

 

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

Shkodrës, 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 

 
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”. 
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Në qarkun e Shkodrës, për vitin 2018, 36% e ndërmarrjeve aktive kanë statusin e fermerit. Mbas 

“pastrimit” të kësaj rritjeje artificiale (në numër regjistrimi), shohim që nuk kemi ndryshime të 

rëndësishme të ndryshimit të peshave përgjatë 2017-2018.   

 

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

Sektori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bujqësia, Pyjet e Peshkimi 2,6% 23,5% 29,6% 33,5% 36,7% 39,9% 

Industria  9,2% 6,5% 5,7% 5,5% 5,2% 4,9% 

Ndërtimi  2,9% 2,1% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8% 

Tregtia  43,1% 33,0% 29,5% 27,6% 26,4% 25,8% 

Transporti e Magazinimi  6,2% 3,7% 3,3% 2,7% 2,6% 2,4% 

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 15,8% 16,3% 15,9% 14,7% 13,6% 11,5% 

Informacioni e Komunikacioni  1,5% 1,0% 1,0% 1,3% 1,1% 1,1% 

Shërbime të tjera  18,6% 14,0% 13,2% 13,0% 12,8% 12,7% 

Totali  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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 

Shkodrës, janë siguruar 4.872 vende të lira pune, 65% më shumë se një vit më parë (në 2017 u siguruan 

2.960). Nga 4.872 vende të lira, rezulton se 3.278 janë vende të reja pune ndërsa 1.594 janë 

zëvendësime.  

 

Numri më i madh i vendeve të lira të shpallura, për vitin 2019 për qarkun e Shkodrës, është në sektorin 

e industrisë përpunuese (66%) dhe akomodimi dhe shërbimi ushqimor (12%).6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Performancës, Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 

 



13 
 

2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria - modelim/dizajn 

2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria modë/dizajn u propozua në takimet paraprake me ofruesit nga shkolla “Hamdi Bushati”. 

Dega tekstil-konfeksione është njëra nga degët e ofruara nga kjo shkollë, por në ndryshim nga dy degët 

e tjera, Hoteleri – Turizëm dhe Ekonomik, dega e konfeksioneve (tekstileve) është shumë më pak e 

kërkuar, ka më së shumti nxënës që nuk arrijnë të regjistrohen në dy degët e tjera dhe numëron 70 

vetë në të katër vitet gjithsej. Faktikisht dega e konfeksioneve është e lidhur ngushtë me traditën dhe 

historikun e shkollës. Prandaj mbyllja e saj do të thoshte edhe humbje e një tradite të hershme. Për 

drejtoreshën e shkollës Hamdi Bushati, znj. Jasmina Lumani: 

“Dega mbahet hapur jo aq nga dëshira e nxënësve se sa nga këmbëngulja jonë. Praktikat në 

biznese nuk kanë funksionuar aq mirë, nxënësit nuk vijnë nga pasioni dhe nuk punësohen kur 

përmbyllin studimet. Nga gjurmimi rezulton që nxënësit e konfeksioneve janë të punësuarit më 

pak në fushën e tyre. Të punësuarit e kësaj fushe paguhen shumë më pak se ata të turizmit, 

nxënësit flasin me njëri- tjetrin, krahasojnë… Të gjitha ndikojnë në shkallën e ulët të 

regjistrimeve”.  

Industria e tekstilit në Shkodër ka një traditë të hershme të reflektuar në qytet si edhe në zonat 

suburbane industriale të trashëguara që nga sistemi i kaluar (i modelit të planifikuar), ku janë të 

zhvilluara kryesisht degët e industrisë tekstile, konfeksioneve dhe këpucëve.  

Në bashkëpunimet tregtare të rajonit të Shkodrës me vendet e tjera, një vend të veçantë zënë 

prodhimet e tipit fason të këpucëve, konfeksioneve (material i porositur), tregtimi i të cilave për 

rajonin tonë përbën zërat kryesorë, kryesisht me Italinë. Disa prodhime të këtyre fasoneve tregtohen 

edhe në tregun e rajonit të Shkodrës dhe më gjerë në Shqipëri. 

Në tryezën vendore kushtuar dizajnimit dhe modës ishin të pranishme 8 biznese të ndara përkatësisht 

në 4 biznese persona juridikë (sh.p.k) dhe 4 persona fizikë. Ndërmarrjet sh.p.k rezultojnë me mbi 50 

të punësuar, ku mund të vecohen Melgushi sh.p.k me rreth 500 të tillë dhe Madish sh.p.k me mbi 200 

punonjës. Ndërsa bizneset e vogla që operojnë si persona fizikë kanë numër të kufizuar punëtorësh, 

1-10 punëtorë, megjithëse në sezon kërkesash, kryesisht gjatë verës si dhe në periudhat e festave, 

nevoja për punëtorë është më e lartë. Pavarësisht se sipas deklarimeve të tyre, kanë potencial për 

pranimin e një numri të konsiderushëm praktikantësh, gjithsej 76, vetëm njëri prej tyre kishte 

aktualisht praktikantë nga shkolla “Hamdi Bushati” dhe shkolla e mesme në Vau Dejës. Disa prej të 

pranishmëve kishin patur eksperienca të mëparshme me praktikantë.  

Tabela 1: Bizneset pjesëmarrëse në tryezën vendore Dizajnim mode 

Emri i Biznesit Përfaqësuesit Lloji i biznesit Numri i 

praktikantëve 

që mund të 

pranohen 

Meliha Zyberi Meliha Zyberi  Person fizik 30 

Fasoneri Madish Aleksander Leqejza shpk 8 

Fasoneri Melgushi Ferdinand Melgushi shpk 12 

Fasoneri Marsey Silvana Zdrukthi/Marsela Todri shpk 10 
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Holta Ramadani Holta Ramadani Person fizik 2 

Kristina Mjeda Kristina Mjeda Person fizik 2 

AN&GES Mirela Gerdoci shpk 10 

Zyliha Sala Zyliha Sala person fizik 2 

 

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

Sipas bizneseve të pranishme kërkesat për punëtorë të kësaj fushe do të vazhdojnë sepse ajo lidh 

pasionin me profesionin. U përmendën disa raste të shprehjes së interesit për studime në këtë fushë 

nga brezi i ri, kryesisht vajzat. Kompanitë pjesmarrëse i shohim të ndara në dy dimensione - fakt që 

nxiti edhe diskutimet në tryezë mbi nevojat e ndryshme për aftësi që kanë secila prej tyre.  

Grupi i parë i përket bizneseve të qëndrueshme të hapura prej disa vitesh, me numër të lartë 

punonjësish dhe me shkallë të lartë prodhimi, më së shumti i adresuar për jashtë. Duke qenë pjesë e 

një zinxhiri fason tregu është i siguruar dhe prodhimi diktohet dhe merr formë sipas kërkesave që vijnë 

nga jashtë. Kjo kategori ka më tepër nevojë për punonjës të thjeshtë ndërkohë që specialistët vijnë 

nga shteti fqinj me të cilin janë partnerë (Italia).  

Grupi i dytë i pjesëmarrësve i përket bizneseve të vogla, familjare, të lidhura ngushtë me traditën – 

rrobaqepsinë, stilimin, artizanatin – të cilat luftojnë shumë më tepër për të qëndruar në treg sepse 

më së shumti prodhojnë për tregun e qytetit dhe rrethinave të tij. Edhe kjo kategori ka nevojë 

gjithashtu për punonjës të nivelit të ulët – qepje, punime të vogla dore të cilat marrin shumë kohë për 

vetë specialistët që kanë edhe biznesin.  

Duke patur parasysh situatën e krizës për shkak të pandemisë dhe të rënies së dukshme të kërkesës, 

bizneset nuk shprehen për rritje të numrit të punëtorëve në terma afatshkurtër, megjithëse 

parashikojnë që me mbylljen e pandemisë do të kenë nevojë për krah pune. Znj. Meliha Zyberi sapo 

kishte fituar një projekt për rritjen e krimbit të mëndafshit, si traditë e hershme në zonë e Vaut të 

Dejës dhe parashikonte gjithashtu rritje të kërkesës për punëtorë, kryesisht nga zonat përreth.  

2.1.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet 

Kompanitë e mëdha i mbulojnë nevojat për specialistë nëpërmjet bashkëpunimit me kompaninë 

partnere, pjesë e zinxhirit të së cilës janë, si dhe me inxhinierët e dikurshëm të industrisë tekstile. Këta 

të fundit janë një kategori shumë e vlerësuar, me shkallë të lartë përgatitjeje, që është formuar gjatë 

periudhës së socializmit dhe që fatkeqësisht nuk po zëvendësohet me brezat e rinj. Këto kompani janë 

të ndërgjegjshme që duhet të investojnë edhe vetë në formimin e mëtejshëm të punonjësve të rinj, 

por ata duhet të kenë baza të mira formimi në mënyrë që edhe kostoja e trajnimit të mëtejshëm të 

mos jetë e lartë.  

Bizneset e vogla të stilimit janë vazhdimisht në kërkim të punëtorëve për punët e tjeshta dhe të vogla, 

më tepër në trajtën e ndihmësve por që mund të përfitojnë për “vjedhjen e zanatit” dhe shkëputjen 

më pas si një biznes më vete. Gjetja e një kategorie të tillë është e vështirë sepse nuk është punë e 

preferuar për të rinjtë, që kërkojnë të punësohen shpejt dhe me menjëherë me pagesa të larta.  

Meqënëse tregu i bizneseve modë-dizajn është i kufizuar dhe plotësojnë kërkesat në qytet dhe 

rrethina, bizneset e vogla kanë nevojë gjithashtu për ndihmë në marketing dixhital. Stilistet e reja që 
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sapo kanë hyrë në treg shprehen gjithashtu se kanë patur të vështirë hapjen e biznesit sepse nuk kanë 

marrë njohuri në fushën e hartimit dhe më pas zbatimit të planeve të biznesit. Gjithashtu, edhe pse 

janë në dijeni për thirrje të ndryshme në ndihmë të start-upeve, nuk e konsiderojnë veten të afta të 

aplikojnë për thithjen e projekteve të tilla.  

Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Bizneset sh.p.k, duke qenë industri fason, punojnë për tregun e jashtëm. Prandaj dizajni i vjen i 

gatshëm nga jashtë, prodhohet në Shqipëri, dhe më pas tregtohet gjithashtu jashtë kufijve të 

Shqipërisë. Prandaj këto biznese janë më tepër të fokusuar tek nevojat që kanë për punëtorë të 

thjeshtë, të cilët të punojnë vetëm për realizimin e modelit.  

 Madish sh.p.k “Kemi nevojë të konsolidohemi në gjërat e thjeshta, bazike të prodhimit”.  

2.1.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Të gjitha bizneset e pranishme treguan gatishmëri për bashkëpunim me ofertuesit për realizimin e 

praktikave. Disa prej tyre, bazuar në eksperienca të mëparshme pozitive me shkollën Hamdi Bushati, 

kërkuan që kjo traditë të vazhdojë:  

 Madish sh.p. k “Ne kemi kontribuar për formimin e disa praktikantëve të shkollës, do të donim 

të dinim më tepër për ecurinë e tyre, se ku punojnë aktualisht.” 

Aftësi të tjera përsa i përket industrisë modelim/dizajn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftësi teknike të kërkuara  

• Aftësi për proceset e punës për të ashtuquaturën alta moda – punime të imta, delikate, 

punime dore – qëndisje, punime me grep etj. 

• Njohuri për dizajnimin e modeleve ku të ndërthuret tradita me modernen, për këtë duhet që 

studentët të kenë njohuri të mira të mënyrave tradicionale të rrobaqepësisë 

• Ndarja e aftësive sipas nevojave për formim për: 

o Rrobaqepësi (prerje, qepje, mercollogji) si dhe nevojave për formim në fushën e 

stilimit dhe të modelimit. 

o Pasurimi i kurrikulave me njohuri mbi tekstilet primitive, i referuar si koncept nga 

artizanët.   
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Aftësi të tjera 

• Pasurim i kurrikulave me njohuri në fushën e programimit në funksion të aplikacioneve, që 

mund të përdoren për automatizimin e prodhimit (kërkuar më shumë nga bizneset e mëdha); 

• Programe mësimore për dizenjim – (referuar studimeve universitare); 

• Marketing dixhital – përdorimi i rrjeteve sociale; 

• Shkrim projektesh për thirrje që lidhen me bizneset e vogla – start up etj.  

• Hartim dhe implemetim të planeve të biznesit; 

• Marrëdhënie me publikun, krijimi I rrjeteve dhe marrja e informacionit që lidhet me biznesin 

e tyre në kohë reale.  

 

2.2 Industria - përpunim druri 

2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria e përpunimit të drurit u propozua nga drejtoresha e shkollës pyjore “Kolë Margjini”, Znj. Elsa 

Bushati. Kjo shkollë me traditë dikur jo vetëm për qytetin e Shkodrës, por për gjithë rajonin e veriut, 

sot ka një numër të kufizuar nxënësish dhe mungesë të theksuar laboratoresh të përshtatshme për 

mësimin e këtoj profesioni. Gjithashtu pjesa më e madhe e nxënësve vijnë pa dëshirë dhe pa u njohur 

paraprakisht me formimin dhe drejtimin që do të marrë nga arsimimi në këtë fushë. Industria e 

përpunimit të drurit u rekomandua edhe nga përfaqësuesit e Qendrës “Arka” si degë ekonomike e 

hershme në rajon, me shumë potencial por edhe me shumë sfida për mbajtjen gjallë të traditës së 

përpunimit të drurit.  

Edhe në këtë tryezë kompanitë e ftuara ishin përfaqësuese të dy kategorive kryesore të bizneseve të 

fushës, 5 pjesëmarrës ishin biznese sh.p.k si dhe 5 persona fizik. Pjesa më e madhe u njohën në këtë 

takim me mundësinë e marrjes së praktikantëve dhe përfitimet e shumëanshme të bashkëpunimit me 

ofruesit. Ndërsa dy prej bizneseve ishin interesuar më parë për marrjen e praktikantëve nga shkolla 

pyjore, por pa rezultat.  

Sa i takon numrit të punëtorëve, bizneset ishin të disa kategorive. Shumica me kapacitet të ulët 

punëtorësh, 5 prej tyre 1-4 punëtorë; 1 biznes me 5-9, 2 me 10-49 dhe 2 me mbi 50 punëtorë.  

Tabela 2: Bizneset pjesëmarrëse në tryezën vendore përpunim druri 

Emri i Biznesit Personi Kontaktit Lloji i biznesit Nr. max i 
praktikantëve 
që mund të 
pranohen 

Punime druri PerparimMuqejani/Fatjola Muqejani person fizik 3 

Zija Karini Zija Karini artizan 12 

Muhamet Trepci Muhamet Trepçi person fizik /artizan 0 

Saimir Jubani Saimir Jubani person fizik 2 

Dafinor shpk Pjeter Kakia shpk 0 

Valet Shpk Mikel Çukaj shpk 0 

Gruppo Global David Pjetrani shpk 0 

Ital - Alba Enzo shpk 0 

Kole Patini  Kolec Patani person fizik 0 

Ama Gushta  Rifat Gushta shpk 0 



17 
 

 

Këto tipologji shfaqin edhe karakteristika të ndryshme në adresimin e aftësive:  

Kompanitë sh.p.k me numër relativisht të lartë punëtorësh (mbi 50 punëtorë). Disa prej tyre 

eksportojnë 100% produktet e tyre dhe operojnë në partneritet me kompani të huaja (kryesisht 

italiane) të cilat i sigurojnë tregun dhe specialistët e lartë të përpunimit të drurit. Punëtorët i gjejnë 

vetë, nëpërmjet njohjeve personale, të pakualifikuar dhe i mësojnë që në hapat e parë të profesionit. 

Prandaj theksojnë faktin se preferojnë mosha të reja, deri në 25 vjeç, pikërisht që të mësojnë dhe t’i 

mbajnë të punësuar në fabrikë. Në këto kategori biznesi respektohet kodi i punës, punëtorët janë të 

siguruar dhe respektohen ditët e pushimit.  

Punishtet e vogla/personat fizik me pak punëtorë – 3-4 vetë, por që në periudha kërkesash të larta 

mund të arrijnë në 15 vetë. Përfaqësuesit e tyre ose ishin për prodhimin e mobiljeve në plotësimin e 

kërkesave në rajon, ose për punë artizanale për plotësimin e kërkesave të turistëve dhe të të huajve 

që vlerësojnë punimet tradicionale të drurit. Dy prej të pranishmëve ishin migrantë të kthyer nga Italia 

si pasojë e krizës ekonomike të 2008, me eksperiencë të gjatë migrimi (13 dhe 17 vite) por dhe me 

eksperiencë të përpunimit të drurit të fituar në Itali. Duke krahasuar dy realitetet e ndryshme, në Itali 

dhe në Shqipëri, theksohet mungesa e politikave mbështetëse për bizneset e vogla në përgjithësi, dhe 

sidomos për hapjen e tyre nga të rinjtë.  

 K. P (fshati Trush, 3 punëtorë) – “..i përkas një familjeje marangozësh me traditë. Nuk mjafton 

vetëm shkolla, por duhet edhe vullneti. Kam patur një ndërmarrje të ngjashme në Itali. Meqënëse e 

ngrita pa mbushur 25 vjec, kisha të drejtën të mos paguaja taksa për 3 vite dhe të drejtën e një fondi 

mbështetës (fondo perduto). Këtu nuk ka mbështetje, nuk ka sindikata. Nga shteti dua vetëm të më 

lërë rehat, paguaj taksat dhe detyrimet, vec të më lërë në terezinë time….” 

Njdekësit e traditës përfaqësoheshin nga mjeshtra me emër për qytetin të cilët kanë punishtet e tyre 

për produkte që vlerësohen sidomos nga ata që njohin punën e hollë të dorës, artizanale dhe metodat 

tradicionale të përpunimit të drurit. Ata punojnë kryesisht për dyqanet e suvenireve dhe për të 

plotësuar kërkesat nga shtetas të huaj, sidomos Italia.  

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

Të gjitha kompanitë e pranishme janë prej disa vitesh në treg (6-30 vite) gjë që tregon për 

qëndrueshmërinë e tyre dhe për kërkesat e vazhdueshme. Të fokusuara jo vetëm në tregun shqiptar, 

por edhe atë të huaj, konsiderohet si industri që ka mjaft potencial dhe që kombinuar me traditën 

mund të konsiderohet si një industri që vazhdimisht do të jetë në kërkim të punëtorëve dhe të 

specialistëve. Numrin më të lartë të punëtorëve e gjennë në zonat përreth Shkodrës, sepse për të 

rinjtë e qytetit është një profesion gjithnjë e më pak i preferuar.  

 K.P “Ne i marrim punëtorët njëri – tjetrit ngaqë nuk gjejmë.” 

Akoma më e rrezikuar shihet tradita e përpunimit të drurit në konceptin e artizanatit. Ka pak mjeshtra 

të tillë të mbetur në Shkodër të cilët duhet të konsiderohen si pasuri për transferimin e njohurive. Zija 

Karini, me eksperiencë të gjatë familjare të lidhur me zanatin e përpunimit të drurit (familja e tij që në 

1930 ka patur punishte me të punësuar edhe nga Italia) përmend teknika që po humbin për shkak të 

mungesës së interesit sikurse: prodhimi i kutive të stolive, aplikimet, filigrami etj. Ai bashkëpunon me 

ofrues nga Tirana që e ftojnë për trainime të nxënësve dhe që më së shumti janë vajza.  
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Për ekspertin e përpunimit të drurit të ullirit Gjovalin Cuni vështirësia është në gjetjen e lëndës së 

parë. Ai ka të punësuar tre punëtorë, ndërsa “shfrytëzon” edhe eksperiencën e punëtorëve të vjetër 

që kanë një torno në shtëpi dhe që i realizojnë një pjesë të procesit.  

2.2.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet 

P. M – “Punonjësit nuk i marr specialistë, por fillestarë, sepse nuk gjej profesionistë. Kam kontaktuar 

edhe me shkollën pyjore, fillimisht ishin disa nxënës që u dukën entuziastë, më pas u tërhoqën.”  

Mbulimin e nevojave për krah pune pronarët preferojnë ta realizojnë vetë, duke punësuar të rinj 

fillestarë, që nuk kanë marrë formim të fushës, kështu që i mësojnë vetë që në hapat e parë. Deri tani 

kanë mbajtur edhe punëtorët e moshuar, pavarësisht se kanë dalë në pension, në mënyrë që t’i 

transferojnë njohuritë të rinjve.  Kostoja e kësaj mënyre është e lartë në kohë dhe në financa: në kohë 

sepse sapo marrin njohuritë e para të domosdoshme, të rinjtë preferojnë të ikin, më së shumti për 

jashtë. Në financa sepse praktikisht këta të rinj mësojnë me materialet dhe makineritë e vetë biznesit, 

duke shkaktuar shpeshherë edhe dëmtimin e tyre. Prandaj për bizneset konsiderohet shumë e 

përshtatshme marrja e praktikantëve nga shkolla pyjore dhe ofertues të tjerë pikërisht se ata kanë një 

bazë njohurish të përfituara në shkollë.  

Aftësitë 

Atësitë teknike 

• Kërkesa kryesore është për punëtorë të thjeshtë, me aftësi dhe njohuri bazike të profesionit 

– ustallarë.  

• Punëtorë që të jenë në gjendje të ndjekin produktin që në hapat fillestarë deri në përfundim 

të tij – lexin i skicës – zbërthim i saj – zbatim i projektit 

• Ka gjithashtu nevojë për të rinj të cilët të kombinojnë njohuritë e profesionit të përpunimit të 

drurit me njohuritë në përdorimin e programeve për dizenjimin e produkteve. Në rastet e 

mobilimit të ambienteve bizneset bashkëpunojnë me arreduesit e brendshëm, por një 

punonjës që ka njohuri në përpunimin e drurit, por edhe njohuri bazike në dizenjimin e 

modeleve për ta konsiderohet shumë i vlerësuar.   

 V.D. : “Në mungesë të punëtorëve artizanal ne i jemi drejtuar kompjuterit dhe krijojmë modele 

kompjuterike.”   

Në këtë kontekst doli në pah edhe nevoja e pasurimit të shkollës pyjore me infrastrukturë të 

përshtatshme në funksion të këtij formimi.  

 M.S. (mësuese, shkolla pyjore) “Ne e kemi të përfshirë si lëndë më vete Autocad 2, por e 

realizojmë vetëm në teori, sepse nuk kemi kompjuter…” 

Aftësitë soft (e buta) 

Aftësitë e buta gjithashtu u përmendën nga të ftuarit. Ata kanë nevojë për të rinj që dinë të sillen, që 

janë të gatshëm të dëgjojnë dhe me dëshirë për të mësuar. Kjo mund të arrihet edhe nëse realizohet 

këshillimi i karrierës që herët në arsimin e mesëm të lartë, në mënyrë që nxënësit të ndjekin me 

dëshirë formimin në një profesion të cilin e përzgjedhin vetë.  

2.2.4  Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Të gjitha bizneset e pranishme ishin të gatshme për bashkëpunim me ofruesit, sidomos shkollën pyjore 

dhe qendrat e formimit professional. Në tryezën vendore përpunimit të drurit, bizneset u shprehën 
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entuziastë, madje edhe të habitur për kornizën ligjore që rregullon praktikat profesionale të shkollave 

profesionale dhe ku përfitimi është i dyanshëm. Por mbetet problem numri i ulët i nxënësve në 

shkollën pyjore, akoma dhe më i ulët numri i nxënësve të interesuar që vazhdojnë studimet në atë 

shkollë.  

Nxitja e pasionit dhe dëshirës tek të rinjtë e regjistruar në shkollë do të ndryshonte qasjen e tyre ndaj 

profesionit. Është i rëndësishëm këshillimi i karrierës para regjistrimit, ose në ditët e para të 

regjistrimeve. Në këtë kontekst edhe pasurimi i kurrikulave me elementë të interesave dhe pasioneve 

që kanë të rinjtë e sotëm të teknologjisë mund të rriste shkallën e interest së nxënësve.  

Kishte biznese të gatshme për ofrimin e ambienteve për praktikë, jo vetëm sepse shkolla pyjore nuk 

disponon laboratorë të specializuar, por edhe sepse në këtë mënyrë praktikantët njihen më mirë me 

punë dhe biznesin.  

2.3  Industria - ndërtim  

2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria e ndërtimit u propozua nga përfaqësuesit e qendrës së formimit profesional si dhe të 

qendrës “Arka”. Kurset profesionale në fushën e ndërtimit e kanë shumë të vështirë realizimin e 

praktikave sepse nuk gjejnë biznese të gatshme në këtë aspect. Pavarësisht se kanë potenciale për 

pranimin e rreth 50 praktikantëve, nuk rezulton asnjë kompani ndërtimi që të ketë marrë të tillë. Të 

gjitha bizneset e pranishme janë sh.p.k, shumica me 10 – 49 (5 të tilla) punëtorë. Kjo industri u 

përzgjodh për shkak të gamës së gjerë të profesioneve që përfshin jo thjesht në ndërtim, por edhe në 

prodhimin e dyerve/dritareve; ofrimin e shërbimeve hidraulik, elektricist; paneleve diellore etj. 

Prandaj edhe tryeza ishte diverse, me përfaqësues të drejtimeve të ndryshme, pavarësisht 

vështirësive të kohës dhe kufizimeve të pandemisë.  

Tabela 3: Bizneset pjesëmarrëse në tryezën vendore për industrinë e ndërtimit 

Emri i Biznesit Personi Kontaktit Lloji i biznesit Nr.  max i praktikantëve 
që mund të pranohen 

SKY 07 CONSTRUCTION Leonard Lulak shpk 10 

KM CONSTRUCTION Mark Kushi shpk 7 

SOLARIS ALBANIA Dritan Bukaqeja shpk 3 

TERMOPROFIL Artan Bytyqi shpk 10 

MICULI Gjergj Miculi shpk 0 

iNTECO Astrit Kuka shpk 3 

ALFRED MARKU Alfred Marku shpk 5 

MERIDIAN 
 

shpk 0 

ERBI 2006 Eduard Kuqo shpk 5 

Konkretisht fushat e operimit të firmave prezente janë si më poshtë:  

• Panele diellore; 

• Elektricist; 

• Impiante termoizolimi; 

• Elektricist; 
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• Ndërtim (murature, ndërtesa, rrugë etj); 

• Sisteme alarmi.  

 

Që nga fundi i viteve ’70-të (1976-1977) deri në vitin 1992 në qytetin e Shkodrës ka ekzistuar shkolla 

e ndërtimit që formonte teknikë të mesëm në disa specialitete: ndërtim, rilevim, gjeometër/topograf, 

ndërtim catish (karpenteri), prodhim beton armeje etj. Kërkesat ishin të larta, numëronte rreth 350 

nxënës dhe mësimdhënësit ishin inxhinierë ndërtimi të specializuar jasht ëvendit. Pas viteve ’90-të, 

me rënien e interest për këtë fushë, numri i klasave të ndërtimit u zvogëlua dukshëm derisa shkolla u 

kthye në shkollë të mesme të përgjithshme. Klasat ekzistuese të ndërtimit u transferuan në shkollën 

e mesme industriale “Arben Broci”, përfaqësues të së cilës kishim në tryezë, drejtorin e shkollës Z. 

Zamir Lacej si dhe Z. Gaspër Bushati, mësues.   

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

Bizneset e ndërtimit, përgjithësisht janë biznese të krijuara pas vitit 2000, por që kanë mbulojnë të 

gjithë rajonin dhe nuk janë të përqendruar vetëm në qytetin e Shkodrës. Të rezervuar për shkak të 

situatës, përfaqësuesit e firmave deklaruan që nuk mendojnë të zgjerohen për momentin. Firmat e 

ndërtimit kishin nevojnë më imediate për punëtorë, të tjerët e shohin gjendjen në terma afatshkurtër 

si stacionare. Deri para shpalljes së pandemisë kjo industri ka njohur rritje, por për shkak të situatës 

së fundit duket se gjërat kanë ndryshuar jo për mirë. Inteco sh.p.k parashikonte një rritje me 2-3 

persona, por më tepër i interesuar në fushën e inxhinierisë elektronike dhe kompjuterike, specialist të 

së cilës është shumë e vështirë të gjenden meqënëse kërkohen nga tregu perëndimor.  

2.3.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet 

Rekrutimi i punëtorëve realizohet nëpërmjet njohjeve personale dhe miqve. Shkolla “Arben Broci” 

është shkolla kryesore nga ku bizneset mund të marrin potencialisht krah pune, duke filluar që me 

praktikantët. Përfaqësuesit e shkollës theksojnë që kanë përmirësuar kurrikulat me lëndë të reja, psh. 

elektronika ose termohidraulika. 

Z. Lacej (shkolla Arben Broci) – ka një tendencë të largimit të studentëve që pasi mbarojnë vitin 

e dytë që të vazhdojnë shkollën në të njëjtin profil në Gjermani dhe në Itali, kryesisht ndërtim 

dhe elektrike.  

Aftësitë 

Atësitë teknike 

• Kërkesa kryesore është për punëtorë të thjeshtë, me aftësi dhe njohuri bazike të profesionit 

– ustallarë.  

• Hidraulikë, elektricistë 

• Specialist për izolime  

• Montimin e paneleve diellore  

Aftësitë soft (e buta)  

• Të dinë të punojnë në skuadër (ky lloj biznesi operon më shumë me skuadra ku gjithsecili 

punëtor mbulon procese të ndryshme të punës)  

• Njerëz që e kanë punën me dëshirë 
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2.3.4  Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Rritja e dialogut me bizneset është sfida kryesore për ofertuesit e kësaj shkolle. Tryeza të tilla mund 

të organizohen edhe nga vetë shkolla, element që kërkon një bashkëpunim më të gjerë me të gjithë 

bizneset ekzistues të fushës në rajon. Në kushtet e tregut rajonal të kufizuar, një gjë e tillë është e 

arritshme me pak impenjim. Bizneset shprehen të bezdisur nga procedurat financiare të përfshirjes së 

studentëve në praktikë, gjë që në fakt nuk është plotësisht e vërtetë. Dhënia e saktë e informacionit 

është në të mirë të të gjithëve.  

Në tryezë u diskutua për dy lloje bashkëpunimesh:  

• Për pajisjen e ambienteve të gjera të shkollës me pajisje të industrisë së ndërtimit të ofruara 

nga vetë bizneset; 

• Për punësimit e dy specialistëve të ndërtimit, të punësuar në biznese, si mësimdhënës në 

shkollën industrial. 

 

Nxitja e dialogut për ndryshimin e kurrikulës së vitit të katërt. Sipas përfaqësuesve të shkollës, në 

momentin që nxënësit janë në vit të katërt, në shkallën më të lartë të përgatitjes, ata nuk përfshihen 

më në praktikë sepse i dedikohen orëve të menaxhimit.  
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3. Tryezat e dialogut si mundësuese të identifikimit të nevojave 
Në ndryshim nga tryezat e vitit 2019, shumica e bizneseve të pranishme në tryezë nuk ishin në dijeni 

të mundësive që ekzistojnë për praktikantë nga ofertuesit në rajon, aq më tepër të njihnin kuadrin 

ligjor ekzistues të praktikave profesionale dhe programeve të punësimit. Përshtypjet e para ishin 

pozitive për nënshkrimin e marrëveshjeve për praktikat, prandaj do të ishte mirë ndjekja në 

vazhdimësi e bashkëpunimeve të tilla. 

Kërkesa rajonale në secilën prej industrive vazhdon të jetë e fokusuar tek teknikët e mesëm. E njëjtja 

kërkesë është edhe në tregun perëndimor, i cili është shumë e vështirë të konkurohet në kushtet e 

sotme të lëvizjes së lirë të njerëzve.  

Prezenca e përfaqësuesve të Zyrave të Punësimit është e domosdoshme në disa aspekte:  

• Për prezantimin para bizneseve të potencialit të punëkërkuesve të papunë 

• Për interesin më së shumti të vetë zyrës së punësimit për formim dhe punësim të moshave 

mesatare si më të vështirat për integrim në tregun e punës.  

 

Bizneset kërkuan edhe praninë e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, që do të ishte mirë të 

njiheshin me këtë qasje innovative ndaj kërkesës dhe ofertës dhe mënyrës së replikimit të saj si model 

edhe për ofertues dhe biznese të tjera.    

4. Përfundime dhe rekomandime 
Vazhdimësia e ekzistencës së këtyre tre industrive duhe të konsiderohet si vazhdimësi e traditës së 

hershme. Sfidat e ruajtjes dhe përcjelljes së metodave të përpunimit tek brezat e rinj duhet të 

mbështeten edhe nga politika të veçanta që syniojnë rivalorizimin e këtyre vlerave. 

Nevojat për aftësi lidhen edhe me vetë zhvillimin e industrisë në shkallë vendi. Industria e tekstilit, 

duke qenë më së shumti e tipit fasoneri prodhon dhe krijon për jashtë duke mos i dhënë mundësi 

krijimit të markave (brandeve) shqiptare që mirëfilltazi të eksportojnë dhe të mos jenë thjesht një 

pjesë zinxhirit të prodhimit.  

Tre industritë e përzgjedhura kanë disa pika të përbashkëta që reflektojnë edhe gjendjen e tregut 

shqiptar të punës 

• Largim të punëtorëve sapo ata marrin njohuritë bazike; 

• Rekrutimi i punëtorëve nga bizneset realizohet nëpërmjet njohjeve personale më tepër 

se sa nëpërmjet institucioneve; 

• Vështirësi në gjetjen e krahut të punës për segmentet bazike të përpunimit, prerje, qepje, 

shkepje, montim, cmontime etj.  

• Specialistët e dizenjimit të modeleve, kombinimit të ngjyrave etj merren nga jashtë, 

sidomos në rastet e prodhimit zinxhir apo fasonerive. Këtu hyn edhe “shfrytëzimi’ i 

specialistëve me eksperiencë, të formuar kryesisht para viteve ’90-të, të përgatitur 

profesionalsiht, por edhe me kulturë të seriozitetit në punë. Për bizneset kjo kategori po 

zvogëlohet dukshëm ndërkohë që nuk zëvendësohet me elementë të rinj. Këtu hyjnë 

sidomos inxhinierët e drurit dhe të tekstilit.   

• Kanë nevojë për punëtorë që kanë njohuri të metodave tradicionale të përpunimit 

(artizanë); 
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• Pjesa më e madhe e punëtorëve vijnë nga zonat rurale dhe rrethinat e rajonit.  

• Të gjitha bizneset theksuan mungesën e qarkullimit të informacionit. Disa prej tyre u 

ndeshën për herë të parë me konceptet e praktikave profesionale, kuadrin ligjor që 

rregullon këto praktika dhe gjithashtu takuan për herë të parë disa prej ofruesve të rajonit 

me të cilët bashkëpunimi mund të jetë frytdhënës.  

 Rekomandime për biznesin 

• Njohja e bizneseve me kuadrin ligjor që rregullon praktikat profesionale të shkollave, të 

qendrave të formimit si dhe të programeve të punësimit. 

• Nxitja për dialog të herëpashershëm me ofruesit.  

• Bashkëpunimi për praktikat profesionale do të thotë edhe reklamim i biznesit. Duke 

reklamuar punën e tyre, shkollat sigurojnë edhe reklamim të bizneseve me të cilat ato 

bashkëpunojnë.  

• Bizneset janë të prirura të kërkojnë staf të ri, që ta mësojnë dhe punësojnë vetë. Zgjerimi 

i gamës së interesit edhe për punëtorë të moshës mesatare, me eksperiencë paraprake 

në fushën përkatëse, do të ishte gjithashtu qasje pozitive. Kjo moshë është më pak e 

riskuar për largim dhe për rrjedhojë do të ishte më e qëndrushme. Në këtë aspekt mund 

të ndihmonte edhe një bashkëpunim më i gjerë me Zyrën e Punës për orientimin e të 

punëkërkuesve të papunë në kto biznese.   

• Bashkëpunimi me ofruesit jo vetëm për shkëmbimin e praktikantëve, por edhe të 

mësimdhënësve që mund t’i ofrojë vetë biznesi për shkak të eksperiencës. Edhe e 

anasjellta, bizneset mund të punësojnë trajnerë nga shkollat si mësimdhënës më të 

strukturuar në profilet përkatëse.  

Rekomandime për ofruesit 

• Këshillimi i karrierës duhet të jetë i vazhdueshëm, që nga ditët e dyerve të hapura e deri 

në formim.  

• Kontaktet me bizneset të jenë të vazhdueshme, gjatë gjithë vitit. Ndërkohë që realizohen 

praktikat profesionale, mësuesit (që ndjekin praktikat) duhet të ruajnë marrëdhënie të 

qëndrushme me këto biznese gjatë gjithë vitit (i prezantojnë përfitimet që kanë nga 

marrëdhëniet dypalëshe, shkëmbejnë informacione për të tjerë biznese të interesuara 

etj).  

• Krijimi dhe ruajtja e kontakteve dhe rrjeteve me institucione të cilat mund të ofrojnë 

informacion të vazhdueshëm dhe të përditësuar për nevojat e bizneseve për krah pune –

Zyrës e Punës, Dhoma e Tregtisë, Zyra e Zhvillimit në Bashkinë Shkodër. Vetë ofruesit 

mund të krijojnë tabelë të dhënash (database) të bizneseve të interesuara për praktikantë. 

Tryezat vendore mund të shërbejnë si mundësi për pasurimin e këtyre të dhënave.  

• Rritje e kontakteve me shkollat e mesme të zonave rurale si potenciale për nxënës. 

• Qendrat e formimit profesional mund të rrisin bashkëpunimin me bizneset dhe Zyrën e 

Punës për ofrimin e kurseve të shkurtra të formimit në industritë e përmendura për 

punëkërkues të moshës mesatare. Kjo moshë është më pak e riskuar për të emigruar dhe 

për rrjedhojë ka më tepër shanse për qëndrushmëri në biznes.  

Rekomandime për projektin 

• Rritja e nismave që i japin zë dhe vëmendje vlerësimit të profesionit. 

• Pjesëmarrësit si përfaqësues të ofertës dhe përfaqësuesit e kërkesës janë të 

ndërgjegjshëm për pikat e forta dhe të dobëta që kanë. Bizneset kanë kapacitetet 
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infrastrukutore dhe logjistike, ofertuesit kapacietet humane. Dialogu në mes tyre do të 

përkthehej në rezultate pozitive për të dy palët.  

• Fjalia kryesore e përdorur në të gjitha tryezat: ky brez nukë është i interesuar, ky brez nuk 

do të punojë, ky brez pyet direct për rrogën… Ekziston përgjithsësisht idea që fajin e ka 

brezi, ndërkohë që është arsimi që formon cdo viti këtë brez. Qëndrushmëria e nismës 

është e rëndësishme edhe për ndryshimin e këtij stereotipi të brezit. Identifikimi, 

reklamimi i rasteve të suksesit të të rinjve që i përkasin këtij brezi, ndoshta do të 

ndryshonte qasjen e sjelljes dhe trajtimit të tij në biznes.  

• Gjetja e mënyrave për të ndryshuar qasjen e të rinjve ndaj profesioneve që ata i 

konsiderojnë të dalë nga moda. 

• Pasurimi i kurrikulave me njohuri të reja të lidhura me teknologjinë   

• Transmetimi i emisioneve/blogjeve që vënë në pah rëndësinë e profesionit – të zanatit 

(në analogji me ndryshimin në vitet e fundit të qasjes ndaj profesionit të guzhinierit).  

• Përfshirja e nxënësve praktikantë në sfilata mode, në panaire mobilerish, panaire të 

materialeve të ndërtimit etj. 

• Shpallja e konkurseve për nxënësit e shkollave profesionale ku të konkurojnë me ide 

innovative të mbështetura në traditë. 

 

 

 
 

 


