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Shërbimi Kombëtar
i PunëSimit në reformim

RioRganizimi i 
SHKP Si SHëRbim 
PubliK EuRoPian

Zyra të Reja Punësimi: për herë
të parë ofrojnë shërbime të 
ngjashme me vendet e Bashkimit 
Evropian. Janë hapur 10 Zyra të 
Reja në rrethet Berat, Durrës, 
Elbasan, Fier, Gjirokastër, Tiranë, 
Kavajë, Vlorë dhe Laç.

infoRmatizimi i 
SHëRbimEvE 
nëPëRmjEt SiStEmEvE
inovatoRE të ti

Një hap cilësor në modernizimin e 
Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe 
mënyrën e ofrimit të shërbimeve 
përbën vendosja në funksion të plotë
e Sistemit Informatik të Shërbimeve
të Punësimit. Tashmë faqja jonë 
www.puna.gov.al është në funksion 
të plotë dhe e aksesueshme nga 
të gjithë.



ViZioni i ShKP

Objektivi 1: modERnizimi i 
SHëRbimit KombëtaR të 
PunëSimit

Aktivitetet kryesOre 

model i ri i zyrave të punësimit: 10 Zyra 
të reja moderne punësimi.
Sistem informatik i shërbimeve të 
punësimit, funksional në të gjitha 
zyrat e punësimit, Shërbime online për 
punëkërkuesit dhe punëdhënësit.
Për herë të parë të gjitha vendet e lira të 
Administrates Publike, online në faqen 
tonë zyrtare www.shkp.gov.al
Riorganizimi i ekspertizes, sistem 
vlerësimi i cilësisë së punës së stafit
Modalitete të reja të bashkëpunimit me 
të tretët, rikonceptim i funksioneve të 
Këshillave vendore trepalësh në të 
gjitha nivelet.

Objektivi 3: zbatim i 
PolitiKavE SHtEtëRoRE 
të PunëSimit

Aktivitetet kryesOre 

trefishohet fondi i nxitjes së punësimit në 
270 milion lekë.
Për herë të parë vlerësim i pikëzuar i 
cili mundësoi përshfirjen e më shumë 
subjekteve aplikues në programe punësimi.
Zbatohen 2 programe të reja: për të 
rinjtë dhe personat me aftësi të kufizuar. 
Po punohet për programe të reja për grupe 
specifike të papunësh.
Vëmendje e shtuar ndaj formimit profesional, 
tarifa falas për punëkërkuesit e papunë. 
kurrikula të reja në përputhje me nevojat e 
tregut të punës.

Objektivi 4: zHvillimi i 
një SiStEmi KoHEREnt 
të infoRmacionit PëR
tREgun E PunëS

Aktivitetet kryesOre 

informacion mbi kërkesën dhe ofertën 
për punë mund të gjendet jo vetëm në 
zyrat e punës por edhe online në portalin
www.puna.gov.al
Identifikimi i Aftësitë të munguara në Tregun 
e Punës, realizohet anketa e nevojave për 
aftësi pranë 2054 ndërmarrjeve.
monitorimi dhe vlerësimi i Programeve 
aktive të tregut të punës: Vlerësohen 
programet e nxitjes së punësimit për 
periudhën 2008-2014, propozime 
konkrete për programe e projekte të reja.
Vlerësohet për herë të parë efikasiteti i 
qendrave publike të formimit profesional.

Objektivi 2: SHëRbimE 
PunëSimi në PëRPutHjE mE
StandaRdEt ndëRKombëtaRE
të SHëRbimEvE PubliKE
të PunëSimit

Aktivitetet kryesOre 

model unik i ofrimit të shërbimeve: me 3 
nivele, informacion, shërbime punësimi dhe 
këshillim. 323 staf i të gjitha niveleve të  
trajnuar për zbatimin e tij.
Këshillim individual i klientëve të cilët janë 
në rrezik përjashtimi nga tregu i punës. 
fokus të rinjtë, personat me aftësi të 
kufizuara, përfitues nga skemat e 
mbështetjes me të ardhura.
Intensifikim i marrëdhënieve me biznesin, 
Panairi i Punës 2014: mbi 80 kompani 
pjesëmarrëse, 6 mijë vende të reja pune, 
800 punësime të menjëhershme



ShKP në shifra 2014

433 punonjës
në sistemin e punësimit dhe formimit, u shërbejnë 

140 mijë punëkërkuesve të papunë 

50 mijë bizneseve.

PuNëKëRKuES 
Të PAPuNë

81 251 punëkërkues të 
papunë, janë pritur, rregjistruar 
dhe ofruar shërbime në zyrat e 
punësimit

16 564 punëkërkues të 
papunë janë punësuar

4000 punëkërkues të 
papunë janë përfshirë në programet 
e trajnimit nëpërmjet punës, 
subvencionimit të punësimit dhe 
praktikave profesionale

10 700 punëkërkues të 
papunë janë përfshirë në kurse 
trajnimi në Qendrat Publike të 
Formimit Profesional

PuNëDhëNëS

52 000 punëdhënës janë 
paraqitur në zyrat e punësimit

30 232 vende të lira pune 
janë shpallur në zyrat e punësimit

360 subjekte janë perfshirë 
në projekte të programeve të 
trajnimit nëpërmjet punës, 
subvencionimit të punësimit 
dhe praktikave profesionale

470 subjekte private janë 
licencuar për të ofruar kurse 
formimi dhe kualifikimi 
profesional
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