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SHKP nw shifra ‘2016 
 

323 Specialistw shwrbimesh i shwrbejnw 120 mijw Punwkwrkuesve tw 
Papunw dhe 50 mijw Bizneseve 

 
 

PUNËKËRKUES TË PAPUNË  PUNËDHËNËS 
 

 93 885 punekerkues te 
papune ne fund 2015 nga 
151 000 ne fund te vitit 2015 

 50 mije kontakte me 
subjektet jane realizuar, 
rreth 14 000 me shume s 
enje vit me pare 

 25.170 punëkërkues të 
papunë jane punësuan nga 
20140 te punesuar ne vitin 
2015, ose 3 mije me shume 
se planifikimi strategjik 

 Rreth 40 mije vende te lira 
pune jane shpallur ne zyrat e 
punësimit, nga 35 mije qe 
ishin nje vit me pare. 

 5.211 punekerkues te 
papune jane perfshire ne 
programeve te nxitjes se 
punesimit, ose 4.3% e 
punekerkuesve nga 4 % qe 
ishte planifikimi strategjik 

 547 subjekte perfituese ne 
projekte te programeve te 
trajnimit te pune, 
subvencionimit te punesimit 
apo praktikave profesionale  

 12.670 punkerkues te 
papune jane perfshire ne 
kurse trainimi ne Qendrat 
Publike te Formimit 
Profesional. 

 155 subjekte private jane 
licencuar per te ofruar kurse 
formimi dhe kualifikimi 
profesional 
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HYRJE 
Konteksti Strategjik 

Punësimi, në Shqipëri dhe jo vetëm, është një sfidë komplekse dhe hapja e vendeve të reja të punës 
është fenomen multisektorial, i cili përfshin: politika makroekonomike të favorshme për biznesin, 
politika arsimore, sociale, etj. Punësimi eshte nje ure lidhese midis fuqisë punëtore, kapitalit dhe 
prodhimit duke funksionuar si një tregues multidimensional në një shoqëri. 

Ekonomia shqiptare gjatë viteve të fundit ka njohur ritme të larta zhvillimi, por kjo nuk është 
shoqëruar me rritjen e shkalles së punësimit në të njëjtat nivele. 

 

 

Objektivat e Qeverisë për rritjen e punësimit janë ambicioze. 

Nga njera ane:  Hapja e vendeve të reja të punës, kryesisht, nëpërmjet zhvillimit ekonomik të 
vendit. 1. Reformat në sistemin fiskal, në përmirësimin e mjedisit për biznesin; 2. Investimet në 
infrastrukturë e në përdorimin e burimeve energjetike, minerare e mjedisore, prioritetet për 
zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe agro-industrisë; 3. Nxitja e investimeve të huaja; janë faktorët 
kryesorë që kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe rrjedhimisht, edhe ne krijimin e vendeve të reja 
të punës. Në Programin e Qeverisë parashikohet që mbi 90% e vendeve të reja të punës, të krijohen 
pikërisht nga këta faktorë.  

Nga ana tjeter:  Arsyeja kryesore e diferencës midis nivele ekonomike të një vendi me një tjetër 
janë institucionet, per kete arsye qeveria shqiptare  politikat e saj per zhvillimin e tregut te punes i 
ka mbështetur në një qasje më të gjerë dhe të mirë strukturuar institucionale. Njohuritë dhe 
aftësitë janë në qendër të këtij modeli të ri te rritjes ekonomike pa lene jashte këtij fokusi 
përmirësimin e standardeve të kushteve të jetesës për grupet me vunerabël të popullsisë. 

MMSR si qasje kombëtare inovative për një qeverisje më të mirë të tregut të punës, ka ndermarre 
te  reformoje dy masat e saj kryesore,  me një lidhje të fortë ndërmjet tyre: 

 Modernizimi i shërbimeve publike të punësimit me qellim rritjen e  punësimit te grave dhe të 
rinjve nga grupet vunerabël 

 Përmiresimi i cilësisë dhe mbulimit gjeografik  të sistemit te AFP duke siguruar lidhjen e tij me 
tregun e punës. 

Tashme prej fundit te vitit 2013 sistemi i AFP është pjesë e MMSR. Për here të pare, është 
identifikuar një fushë e vetme për reformat shtetërore në politikat sociale. Ky është një dimension 
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i rëndësishëm për Shqipërinë dhe kohezionin e saj shoqëror, që është i lidhur ngushtë me 
përpjekjet e bëra në forcimin e shërbimeve publike të punësimit dhe sistemit te Arsimit dhe 
Formimit Profesional ne Shqipëri. 

Reformat e mesiperme janë sigurisht pjesë e prioriteteve te qeverisë, Strategjisë Kombetare për 
Zhvillim dhe Integrim, Strategjisë Kobmëtare për Punësim dhe aftësi 20014-2020 dhe politikave të 
përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore. 

Strategjia e Punësimit dhe Aftësive 2014 - 2020 synon t’u përgjigjet më së miri prioriteteve që 
qeveria shqiptare ka dhe kërkon të vendosë zhvillimin ekonomik në funksion të shoqërisë, me 
punësimin si kolonën kryesore të sistemit të mirëqenies sociale. Veçoria që e dallon këtë dokument 
është karakteri i tij realist, në përputhje me situatën në vend si dhe me kapacitetet zhvillimore të 
tregut shqiptar të punës. Ky dokument ka për qëllim të integrojë politikat ekonomike, arsimore, 
formuese si dhe sipërmarrëse, te gjitha ne një plan veprimi te vetem, i cili synon ta nxjerrë 
shoqërinë shqiptare nga ngërçi i papunësisë. 

Qellimi strategjik:  

“Të krijojë mundësi punësimi dhe aftësimi cilësor për të gjitha femrat dhe meshkujt shqiptarë 
gjatë gjithë jetës”. Ky qëllim do të arrihet nëpërmjet politikave të bashkërenduara dhe 
koherente, të cilat i përgjigjen njëherazi kërkesës dhe ofertës për punë, sikurse edhe mungesave 
në përfshirjen sociale.  

Me këtë fokus, Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020 qendërzohet në katër 
objektiva strategjike: 

 Nxitja e mundësive të  punësimit  nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës; 

 Ofrimi i arsimit dhe kualifikimit profesional për të rinjtë dhe të rriturit; 

 Nxitja e përfshirjes sociale dhe kohezionit territorial; 

 Përforcimi i drejtimit të tregut të punës dhe sistemeve të kualifikimit. 

Strategjia e Punësimit dhe Aftësive 2014 - 2020, i shikon formimin profesional dhe punësimin si dy 
gjymtyrë të të njëjtit trup, duke synuar që shërbimet e arsimimit dhe formimit profesional të jenë 
ngushtësisht të lidhura me ato të punësimit. Qëllimi është që t’u jepet mundësi punëkërkuesve qe 
jo vetem të formohen profesionalisht por këto njohuri t’iu shërbejnë për t’u punësuar. Kjo do të 
realizohet nëpërmjet formimit të një sistemi të njësuar të shërbimeve të punësimit në mbarë 
vendin, sipas modelit të ri të shërbimit ndaj qytetarit, bazuar në përvojat më të suksesshme 
evropiane. Pjesë e rëndësishme e këtij sistemi do të jetë edhe ndërtimi i një partneriteti të 
qëndrueshëm dhe fleksibël me të gjithë aktorët e tregut të punës.  

 

Objektivat per vitin 2016 
Per arritjen e qellimeve thelbesore të  -Strategjisë së Punësimit dhe Zhvillimit të Aftësive 2014 - 
2020, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar të 
Punësimit kane percaktuar objektivat vjetore si dhe treguesit e monitorueshem per realizimin e 
tyre si me poshte: 

 Rritja e cilesise se sherbimeve te punesimit te ofruara  -me qellim rritjen e numrit te ofertave 
per pune me 5% si dhe nivelit te plotesimit te tyre me 10%. 
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 Zbatimi me efikasitet i programeve aktive te - tregut te punes me qellim punesimin e 22 000 
punekerkuesve te regjistruar prane Zyrave te Punesimit. 

 Administrimi me efikasitet i burimeve njeresore dhe financiare me qellim realizimin e plote te 
fondit buxhetor te akorduar SHKP prej 2.147.200 mijë leke, ne mbeshtetje te realizimit te 
objektivave strategjike te institucionit 

 

Treguesit vjetorë të monitorueshëm 
Ndërmjetësimi për punë: Nëpёrmjet rritjes se cilesise se përputhjes së ofertës dhe kërkesës per 
punë, të realizohen 22.000 punësime te punekerkuesve te regjistruar ne ZP prej te cilave 16.500 te 
ndërmjetësuar për punë dhe 5.500 - 6.000 te perfshire ne programet e nxitjes se punesimit.  

Programet e nxitjes së punësimit: Nga zbatimin e programit te nxitjes së punësimit mbështetur 
në: VKM Nr. 47, datë 16.01.2008 “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit në 
punë” VKM Nr. 48, datë 16.01.2008 “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së 
punësimit të punëkërkuesve të papunë, në vështirësi” VKM Nr. 873, datë 27.12.2006 “Për masën 
e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programeve të praktikave profesionale për 
punëkërkuesit e papunë, që kanë mbaruar arsimin e lartë, brenda apo jashtë vendit”, VKM Nr. 199, 
date 11.01.2012 “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes 
së punësimit të punёkёrkuesve të papunë që hyjnë për herë të parë ne punë”, VKM Nr. 27, datë 
11.01.2012 “Për programin e nxitjes së punësimit të femrave nga grupet e veçanta”, VKM Nr. 248, 
datë 30.4.2014 “Për programin e nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuar”, të 
përfshihen ne programe 5500 deri 6000 punëkërkues të papunë,  

Orientimi profesional: Programi i formimit profesional do te  zbatohet  nga Drejtorite Rajonale te 
Formimit Profesional ne bashkepunim me Zyrat Perkatese te Punesimit, dhe do te synoje trajnimin 
dhe certifikimin e 16 000 persona nga te cilet 12 000 do te jene punkerkues te papune te  te 
orientuar dhe te derguar nga Zyrat e Punesimit në kurse profesionesh. 

Shërbime migratore dhe emigratore: Në zbatim të masave të planit të veprimit të Strategjisë 
Kombëtare “Për riintegrimin e shtetasve shqiptarë të rikthyer”, të realizohet informimi, orientimi, 
këshillimi kundrejt shtetasve shqiptarë të kthyer nga emigracioni mbi mundësitë për punësim, 
formim profesional, hapje biznesi në vend, arsim, etj sipas detyrimeve të Strategjisë së mësipërme, 
si dhe përfshirja në programet aktive të tregut të punës e  20% prej tyre. 

Administrimi i burimeve njeresore dhe financiare buxhetore. Mbështetur në programin e MMSR, 
programin e SHKP-se,  fondi buxhetor i vitit 2016 ishte ne total 2.147.200 mije leke i ndare sipas 
programeve:  

Pagesë Papunësie   1.000.000 mijë lekë  

Nxitje Punësimi    490.000 mije lekë 

Formimi Profesional    206.000 mijë lekë 

Administrata Qendrore dhe Lokale 324.200 mijë lekë  

Investime    127.000  mijë lekë 
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KAPITULLI I 
REFORMA NE SHERBIMIN KOMBETAR TE PUNESIMIT 

Reformimi i Shërbimit Kombëtar të Punësimit, si institucioni përgjegjës për zbatimin e politikave 
shtetërore në fushën e tregut të punës, është një nga prioritetet e Strategjisë së Punësimit dhe 
Zhvillimit të Aftësive 2014 - 2020 si dhe pjesë e nismës që Qeveria nëpërmjet Ministrisë së 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka ndërmarre  për të transformuar shërbimet e ofruara ndaj 
qytetarëve duke i sjellë ato në standardet e Bashkimit Evropian.  

 

Qëllimi i reformës: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve, sigurimi i mundësive për qasje të 
barabartë të individëve në zonat urbane e rurale dhe përmirësimin e gamës e shtrirjes së 
programeve aktive të tregut të punës. 

 

I.1 Baza  ligjore 
Struktura ligjore qe udhëheq sistemin e shërbimeve te punësimit duhet te jete e efektshme për tu 
përgjigjur nevojave te nje ndryshimi te tregut te punës dhe te vendoset ne një linje me parimet e 
përcaktuara me pare ne Strategjinë Evropiane te Punësimit. Ndaj reforma e Shërbimit Kombëtar te 
Punësimit është mbështetur edhe me ndryshimet e bazës ligjore qe ai zbaton. 

Ligji nr.146 i vitit 2015 “Për punëkërkuesin”.  

Ne janar te vitit 2016 u fut ne zbatim ligji i ri ‘‘Per Punekerkusin’’, i cili ka per objekt rregullimin e 
proçesit te regjistrimit dhe çregjistrimit te punëkërkuesve te papune pranë Zyrave te Punësimit.  
Brenda 3 mujorit te pare te vitit u hartuan dhe u miratuan udhëzimi dhe rregullorja me procedurat 
ne zbatim te tij si dhe u trainua gjithe stafi i sistemit te ShKP per zbatimin e tij.  

Nga zbatimi nje vjeçar i këtij ligji, Zyrat e Punës arriten te evidentojnë personat  qe kërkojnë realisht 
pune dhe janë te interesuar te kontaktojnë Zyrën e Punësimit dhe te largojne  ata qe punojnë ne 
te zeze dhe qe vijnë vetëm për efekt te përfitimeve nga skema e kujdesit shëndetësor falas. Nga 
145 mije te papune qe rezultonin te regjistruar ne Zyrat e Punesimit ne fillim te 2016, sot jane 
vetem 94 mije.  

Udhezuesi per programin e pagesës së papunësisë.  

Ne mars 2016 u miratuan ndryshimet e parashikuara per paketen ligjore te zbatimit te programit 
te pageses se papunesise të cilat rriten  nivelin bazë të së ardhurës nga papunësia, nga 6850 lekë 
në muaj  ne 11.000 lekë në muaj, duke plotesuar kushtin e konventes 168 te ILO-s e ratifikuar ku 
parashikohet se pagesa e papunesise nuk duhet te jete me e vogel se 50% e pages minimale, si dhe 
kategorizuan përfituesit sipas nivelit te kontributeve të derdhura në sigurimet shoqërore. 

 

I.2 Modeli i Ri i Sherbimit. 
Reforma e Shërbimit Kombëtar të Punësimit është përqendruar në zhvillimin e Modelit Kombëtar 
të Shërbimit, i cili po aplikohet në të gjitha Zyrat e Punës me qëllim përmirësimin e shërbimeve 
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ndaj klientëve (si ndaj të papunëve ashtu edhe ndaj punëdhënësve) dhe rritjen e depërtimit në 
treg.  

Modeli Kombëtar i Shërbimit përfshin 4 aktivitete kryesore: 

 Riorganizimi i ambienteve të punës sipas modelit të ri të shërbimeve te punesimit ne tre nivele 
ne te gjitha Zyrat e Punes.  

 Ngritja e sistemit te menaxhimit te performacës të shërbimeve  

 Modernizimi i infrastrukturës dhe sistemeve të IT në Shërbimin Kombëtar të Punësimit. 

 Zhvillimi i burimeve njerezore 

 

I.2.1 Riorganizimi i Zyrave të Punësimit.  
Modeli i reformuar i Shërbimeve pasqyron dëshirën e SHKP-së për të modernizuar qasjen ndaj 
klientëve dhe për të përmirësuar mënyrën e ofrimit të shërbimeve. Ndryshimet në mënyrën e 
ofrimit të shërbimit mbështesin parimet e ofrimit të nivelit të duhur të ndërhyrjes për klientin në 
mënyrë sa më efikase dhe në përputhje me nevojat e tij. 

 

Për këtë qëllim, është ristrukturuar dhe unifikuar proçesi i ofrimit të shërbimit ne tre Nivele,  

Niveli 1- Shërbimi i Informacionit – Informacion i menjëhershëm mbi një gamë temash mbi 
Tregun e Punës. 

Niveli 2- Zona e Shërbimeve Kryesore – Ekzekutim i shpejtë në regjistrimin, këshillimin dhe 
shërbimet kryesore. 

Niveli 3 - Këshillimi i Specializuar – Mundësi takimesh për shërbime këshillimi më të thelluara. 

21 zyra të reja moderne punësimi janë ristrukturuar sipas këtij modeli (10 zyra ne 2014, 4 zyra ne 
2015 si dhe 7 zyra ne 2016 ) ndërkohë që modeli po shtrihet dhe në zyrat ekzistuese. Fondi i 
investimeve per sistemin e SHKP nga 5.9 milion qe ka qene per 2013  u rrit  115 milion ne 2016.  

Gjate 2016 jane rikonstruktuar , Zyrat e Punes, Sarande, Tepelene, Burrel, Kavaje, Vore, etj. 

323 punonjës të sistemit te Zyrave te Punes  jane trajnuar  mbeshtetur nga GIZ, UNDP, 
Swisscontact.  
Jane ne ndertim dy qendra te reja te formimit profesional , ne Tirane dhe ne Berat si dhe jane 
pajisur gjate periudhes 2014-2016 me 22 kabinete te reja qendrat ekzistuese.  
Parashikohet qe ne vitin 2017 e ne vazhdim, ne varesi te buxhetet per investime, te vijoje  
ristrukturimi i ambjenteve te zyrave te punes.  

 

I.2.2 Sistemi i menaxhimit të shërbimeve  
Element i rëndësishëm i reformes është krijimi i një modeli unik menaxhimi që synon: “Matjen e 
efikasitetit në ofrimin e shërbimeve përkatëse,  për të vlerësuar se sa ato e arrijnë qëllimin e 
përgjithshëm, objektivat dhe synimet për perfomancën e Shërbimit Kombëtar të Punësimit’’.   

Ne vijim te zbatimit te modelit kombëtar te shërbimit, jane përgatitur elementet shpjegues ne 
interpretim të këtij modeli si:  

 Ndarja e detyrave ne tre nivele sipas niveleve te shërbimeve te ofruara.  
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 Përcaktimi i rolit dhe te drejtave te çdo specialisti (i pasqyruar edhe ne sistemin informatik 
ne nivele aksesi).  

 Përshkrimi i vendeve te punës për çdo post pune në zyrën e punës.  

 Rregullorja e zyrave të punësimit.  

 Planifikimi i objektivave specifik dhe treguesve te performances ne nivel zyre. 

Te gjitha keto elemente jane perfshire ne nje manual te vetem i cili po sherben si udherrefyes per 
drejtuesit e Zyrave te Punes ne organizimin dhe menaxhimin e punës brenda zyres. 

 

1.2.3 Modernizimi i infrastrukturës të sistemeve të IT  
Një hap cilësor në modernizimin e SHKP dhe në mënyrën e ofrimit të shërbimeve përbën vendosja 
në funksion të plotë e Sistemit Informatik të Shërbimeve të Punësimit, me dy komponentët: 

 Sistemin e brendshëm (Intranet)  
 Sistemi on line (internet) 

Ne vitin 2016 sistemi u be pjese e te dhenave shteterore (VKM nr.191, datë 9.03.2016) dhe si i tille 
shkemben informacion me Sistemin Informatik të Gjendjes Civile, Sistemin e Tatimeve, Sistemin e 
Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor, Sistemin e Ndihmës Ekonomike, ne te gjithe 
vendin, duke u kthyer ne nje burim te rendesishem informacioni.  

 
Sistemi i brendshëm (Intranet) përmban: 
 Regjistrin e punëdhënësve. 
 Regjistrin e vendeve të lira te punës, 
 Regjistrin e punëkërkuesit (sipas statusit te papune/te punësuar). 
 Ndërmjetësimin automatik e sistem kujtese. 
 
Sistemi on line ( internet) ofron shërbime: 
 

Për Punëdhënësit: 
 Mundësinë te  regjistrohen ne sistem on line,  
 Mundesine te publikojnë një vend te ri pune, te kërkojnë për profile (CV) punëkërkuesish, te 

ftojne punëkërkues për aplikim, 
 
Për Punëkërkuesit: 
 Mundësinë te  regjistrohen, ne sistem, 
 Të plotësojnë CV sipas formatit ( model i ngjashëm me atë te BE-se), 
 Të kërkoje për vende të lira pune dhe të aplikoje për pune. 
Tashmë faqja www.puna.gov.al  është në funksion të plotë dhe  aksesueshëm nga të gjithë.  
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Sigurimi i cilësise se shërbimit,  nëpërmjet  monitorimit të fazave te ofrimin, ne tre nivelet, me qellim, 
ofrimin e sherbimeve sipas nevojave te punekerkuesit dhe dhenien e me shume perparesive 
punekerkuesve te papune ne rrezik perjashtimi nga tregu i punes, kërkoi ndërhyrje në sistemin 
informatik te sherbimeve te punesimit, për të bërë të mundur pasqyrimin sa më të mirë dhe në 
detaje të punës së çdo specialisti në këtë sistem, si dhe per te pasqyruar proçedurat e reja ne 
zbatim te ligjit te ri per punekerkuesin.  

 

Ndryshimet ne rregjistrin e punekerkuesit 

 elemente shtese jane futur per te specifikuar aspektet e punesushmerise dhe per te percaktuar 
profilin e punekerkuesit me qellim percaktimin e nivelit te sherbimeve dhe planin individual te 
punesimit 

 hapat ne regjistrimin e te dhenave jane riformatuar duke shtuar detaje dhe specifikime me 
zgjedhje per te lehtesuar proçesin gjate intervistes se regjistrimit 

 

Ndryshimet ne regjistrin e vendeve te lira te punes 

Jane shtuar te dhena per regjistrimin sa me te detajuar te vendit te lire te punes dhe eshte 
permiresuar menyra e cregjistrimit te tij per ndjekjen deri ne fund te plotesimit te ofertes dhe 
daljen e saj nga regjistri sipas arsyes se plotesimit te cdo vendi te lire pune ndjekur dhe nga 
ndryshimet ne fushat e kerkimit ne kete regjister. 

 

Ndryshimet ne proçesin e ndermjetesimit (nga te dy rregjistrat) 

Eshte permiresuar procesi i ndermjetesimit duke shtuar elemente te profilizimit dhe filtra mbi 
karakteristikat personale per nje pershtatje sa me efikase me kerkesat e vendit te lire te punes. 
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Jane shtuar fusha  kerkimi per te lehtesuar nxjerrjen e raporteve nga sistemi etj. 
 

SHKP per 2017, ka planifikuar permiresim ne sistemin informatik me ndertimin e modulit te ri  
‘Raporte’’. Moduli do te pasqyroje ne raporte, treguesit e monitorimit deri ne nivel specialisti. Do 
te pasqyrohen ne forme raportesh informacionet baze mbi tre rregjistrat, duke permiresuar 
menaxhimin e informacionit qe permban sistemi informatik ne funksion te perputhjes te kerkeses 
dhe ofertes per pune. 

 
SHKP , ne vijim te modernizimit te infrastruktures  dhe sistemeve te IT po zbaton prej dhjetorit 
2016,  një sistem te integruar financiar e buxhetor, i cili ka lidhur  Drejtorine Qendrore me Zyrat e 
Punes dhe Qendrat Publike te Formimit Profesional:  

a. për administrimin e aseteve,  
b. per administrimin e burimeve financiare  

Sistemi synon të rrise më shumë rendimentin, transparencën dhe efektivitetin në administrimin e 
kostove te Institucionit duke lidhur ne një sistem te gjitha institucionet e varësisë. 

Ndryshimet ne infrastrukturës të sistemeve të IT ka sjelle nevojën e ritrainimit të gjithë stafit jo 
vetëm për perdorimin e rregjistrave përkatës në sistem, por edhe për menaxhimin e informacionit 
te nxjerre nga sistemi, trainime keto te planifikuara per vitin 2017. 
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KAPITULLI II 
ZBATIMI I POLITIKAVE SHTETERORE 

Ekonomia shqiptare vijoi të rritet në vitin 2016, e mbështetur nga investime private të forta dhe 
rimëkëmbje te konsumit. Rritja u përshpejtua në 3% gjatë tremujorit të parë të vitit 2016 dhe arriti 
në 3,2% për të gjithë vitin. Zhvillimi ekonomik pasqyrohet në rritjen e pjesëmarrjes së forcës së 
punës, falë hapjes së vendeve të punës.  

Rritja ekonomike, e kombinuar me prirjet dhe modelet e tregut të punës, vlerësohet se ka ulur 
varfërinë e nxitur përfshirjen. Shqipëria ka përfituar nga efekti pozitiv i krijimit të vendeve të 
punës. Tregjet e punës kanë vazhduar të përmirësohen në mënyrë të qëndrueshme, me një rritje 
të nivelit të pjesëmarrjes së forcës së punës, rritje në punësim prej 2.5% në terma vjetore, si dhe 
uljes në papunësi me 3.1.  

Tab. Te dhenat kryesore te tregut te punes. (3 mujori IV 2016/3 mujori IV 2015) 

Emertimi Tr 
4/2015 

Tr 
4/2016 

   
Shkalla e pjesmarrjes ne forcen e punes 65.3 65.7 

meshkuj 73.5 73.8 

femra 56.8 57.6 

te rinjte deri ne 29 vjeç 45.9 45.2 

Shkalla e punesimit 53.7 56.2 

meshkuj 60.7 62.8 

femra 46.5 49.6 

te rinjte deri ne 29 vjeç 31.1 32.5 

Shkalla e papunesise 17.7 14.5 

meshkuj 17.5 15 

femra 18.1 13.9 

te rinjte deri ne 29 vjeç 32.2 28.1 
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Fig. 2 Shkalla e punësimit sipas aktivitetit ekonomik, Tr. 4  2015/ Tr.4 2016 

 

 

 



SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT - ANALIZA VJETORE 2016 14 

 

 
 

Adresari i Zyrave te Punesimit ne rrethe. 
Nr Institucionet ne varesi Nr Pref&Fix Adresat e Zyrave te Punesimit  

       
1 D.R.SH.K.P. BERAT. 032/ 23 2001 Lagjia "28 Nentori" 355 32232001 
2 Z.V.SH.K .P. KUCOVE +35531122492 Lagjia "Llukan Prifti"  
3 Z.V.SH.K .P.  SKRAPAR +355 31223072 Lagjia "Çlirimi" Çorovode  
4 D.R.SH.K.P. DIBER 0218 22015 Rruga "Elez Isufi" tel : 355 2182015 
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5 Z.V.SH.K .P. BULQIZE +355 21922382 L. "Minatori",  

6 Z.V.SH.K .P. MAT 0217 23395 Sheshi"Ahmet Zogu" Burrel,  

7 D.R.SH.K.P.  DURRES 052/ 
222565/22213 

Lagjia Nr.4 Rr "Naum Lasku" ,  

8 Z.V.SH.K .P.  KRUJE 0511 22221   

9 D.R.SH.K.P. ELBASAN 054/25 2769 L.Kongresi I Elbasanit  

10 Z.V.SH.K .P. GRAMSH 051/ 3 
2443/23732 

L."18 Gushti" , prane godines se nenprefektit  

11 Z.V.SH.K .P.  LIBRAZHD 
051/ 4 

22565/2171 
Godina e nenprefektures ,  

12 Z.V.SH.K .P.  PEQIN 051/  22 2315  

13 D.R.SH.K.P.  FIER 034/ 22 2413 L, Kastriot Rr:Vasil Pecuke ,  

14 Z.V.SH.K .P. LUSHNJE 035/ 22 2334 Keshilli I Rrethit  

15 
Z.V.SH.K .P.  
MALLAKASTER 

031/ 322330 Lagjia "5-shkurti" Ballsh  

16 
D.R.SH.K.P.GJIROKAST
ER 084/ 26 3613 L "Pllake" prane bllokut te furrave,  

17 Z.V.SH.K .P. PERMET 081/ 322268 Sheshi "Abdyl Frasheri"  

18 Z.V.SH.K .P. TEPELENE 081/ 422346 ish Komiteti ,  

19 D.R.SH.K.P.  KORCE 082/ 24 3063  
20 Z.V.SH.K .P. DEVOLL 0811 22242 Bashkia Bilisht  

21 Z.V.SH.K .P.  KOLONJE 0812 22289 Ne godinen e Bashkise  

22 Z.V.SH.K .P.POGRADEC 0832 22390 
Bulv "Reshit Collaku" godina administrates 
lokale,  

23 D.R.SH.K.P.  KUKES 0242/ 22078 Tek Prefektura Tel :355 242 22078 

24 Z.V.SH.K .P.  HAS 0214 22182  Keshilli i rrethit,    

25 Z.V.SH.K .P. TROPOJE 0213 22148 Sheshi "Kosova" prane Keshillit te Rrethit  

26 D.R.SH.K.P.  LEZHE 0215/ 22423/2281 
L. "Skenderbej", Sheshi "Gjergj Kastrioti" 
prapa pall te kultures Lezhe  

27 Z.V.SH.K .P.  KURBIN 0532/22664 L. nr1 tek ish banka e shtetit  

28 Z.V.SH.K .P. MIRDITE 0216 22385 Ish Godina e Kom ekzekutiv, Sheshi "Abat 
Doci"  

29 D.R.SH.K.P.  SHKODER 022/242113/2780 Rruga "Zogu I" prane shkolles "Ndre 
Mjeda" , Tel +355 2242780 

30 Z.V.SH.K .P. PUKE 0212 22282 Bashkia Puke  

31 
Z.V.SH.K .P. MALESIA E 
MADHE 

0211 22135 Bashke me Sig Shoqerore,  

32 D.R.SH.K.P.  VLORE 033/ 22 3569 L.Rilindja +355 3323569 

33 Z.V.SH.K .P. DELVINE 0815 22238 L."Sinan Ballaci"  

34 Z.V.SH.K .P. SARANDE 0852 22214 Rruga e Flamurit , Lagja nr1 ,  
35 D.R.SH.K.P. TIRANE 2 36 35 29 Rr. "Vlazen Huta"  

36 Z.V.SH.K .P. KAVAJE 55241714   
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Synimi final i të gjithë aktorëve qe operojne ne tregun e punes, e vecanërisht i qeverisë, do të ishte 
kufizimi apo evitimi i dinamikave të cilat e shpien krahun e punës në Shqipëri drejt varfërisë dhe 
përjashtimit social, duke synuar politika e programe të cilat nxisin integrimin shoqëror, të ardhura 
dinjitoze, perspektiva të favorshme të karrierës dhe kualifikim të vazhdueshëm e në përputhje me 
kërkesat e tregut te punes. 

Të kuptosh nevojat e tregut të punës dhe mundësisht t’i paraprish, është çelësi për këshillimin 
individual për punësim dhe asistencën për kërkimin e punës. Informimi i punëkërkuesve dhe 
punëdhënësve mbi hapjen e vendeve të punës, kushtet e tregut të punës, kurset e disponueshme 
për formim si dhe informacioni mbi programet dhe shërbimet e SHKP-së, jane sherbimet kryesore 
qe ofrojne Zyrat e Punesimit.  

Analiza periodike e kërkesës dhe ofertës për pune është ne themel te hartimit dhe zbatimit te 
politikave te punësimit.   

 

2.1 Analiza e kerkeses per pune 
Hapja e zyrave te reja te punësimit mbështetur ne modelin e ri te organizimit te shërbimeve,  
zbatimi i ligjit te ri për punëkërkuesin dhe udhëzimi në zbatim të tij, ndryshimet në regjistrat e 
sistemit informatik si dhe realizimi i ndërveprimit me sistemet e tjera të platformës qeveritare, 
sollen ndryshime te konsiderueshme ne kerkesen per pune. Sot rezultojnë te regjistruar si kërkues 
pune prane Zyrave te Puneismit 93 885 te papune nga 145 mije qe rezultonin një vit me pare.   

Ligji nr.146/2015 “Për punëkërkuesin”, duke saktësuar kriteret e regjistrimit dhe çregjistrimit te 
punëkërkuesve te papune pranë Zyrave te Punësimit, ka sjelle rishikimin dhe saktesimin e statusit 
te cdo punekerkuesi si dhe vleresim te nevojave e gatishmerise per pune.  

 Lidhja me rregjistrin e Tatimeve, verifikimi online i vetëdeklarimit të personit që kërkon të 
fitoje statusin e punëkërkuesit te papune (bashke me te, te gjitha përfitimet qe rrjedhin prej 
tij) mundësoi identifikimin e personave qe janë ne pune dhe regjistrohen për te anashkaluar 
disa detyrime qe si te papune i përfitojnë falas (detyrimet e energjisë, pagesës se patentës, 
librat e shkollës për fëmijët etj).  Vetem per vitin 2016 jane larguar nga listat e SHKP 3479 te 
regjistruar si te papune por qe realisht figuronin  te punesuar ne regjistrin e tatimeve. 

 Ligji i ri Per Punekerkuesit, forcoi detyrimin e personave punekerkues per te qene kerkues aktiv 
per pune si dhe detyrimin per te pranuar punesimin ne vendet e lira te propozuara nga 
specialistet e Zyrave te Punes. Per vitin 2016 kane humbur statusin e punekerkuesit pasi  kane 
refuzuar shërbimet e ofruara rreth 4095 punëkërkues te papune. 

 Ndryshimi i afatit te paraqitjes pranë ZP çdo muaj (nga një here ne 3 muaj).  Zyrat e Punës 
arrijnë te evidentojnë personat qe kërkojnë realisht pune dhe janë te interesuar te kontaktojnë 
Zyrën e Punës për çdo mundësi punësimi dhe te largojne  ata qe punojnë ne te zeze dhe qe 
vijnë vetëm për efekt te përfitimeve nga skema e kujdesit shëndetësor falas. Jane larguar nga 
listat e SHKP per mosparaqitje brenda afatit ligjor 25,388 punekerkues te papune. 

Efektet e zbatimit te Ligjit “Per punekerkuesit”  kane ndryshuar raportet midis karakteristikat 
individuale te punekerkuesve te papune te regjistruar si ne nivel kombetar edhe ne nivel zyre.   
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Tab. Karakteristikat individuale te punekerkuesve te papune sipas rajoneve 

Rajonet gjithsej femra 
ne 

ndihme 
ne 

pagese 
afatgjate te rinj 

mbi 45 
vjeç 

arsim deri 
ne 9 vjeçar 

arsim te 
larte 

Profesione 
elementare 

/pa profesion 

Berat 4022 2103 138 2134 2449 508 2556 2117 138 2213 

Dibër 4522 2194 223 3424 2476 1278 1238 2572 283 1973 

Durrës 8289 4503 192 976 2339 1272 5249 4904 497 4524 

Elbasan 12415 6479 488 4178 9071 2536 6167 7588 735 7429 

Fier 10803 5879 230 2877 8182 2710 4779 5601 667 5947 

Gjirokastër 3465 2076 111 1363 1522 698 1778 1667 286 1816 

Korçe 7842 3960 472 3633 2816 1676 3824 4307 519 5503 

Kukës 7700 3992 440 6565 6075 2491 2275 3183 676 3031 

Lezhe 5933 3274 166 3340 3733 837 3548 3451 229 3555 

Shkodër 7920 3923 344 4157 3227 1597 4332 4440 447 2307 

Tirane 15769 8645 734 7251 8713 2565 8621 8510 1174 9828 

Vlore 5209 2707 171 2131 3720 1006 2759 2865 367 2084 

total 93889 49735 3709 42029 54323 19174 47126 51205 6018 50210 

 

 Punëkërkuesit e papune perfitues të programit te pagesës se papunësise vijnë kryesisht nga 
zvogëlimi i aktiviteteve në sektorin privat dhe pjesa tjetër nga sektorë të ndryshëm të 
ekonomisë. Rajonet që trajtojnë më shumë punëkërkues në këtë skemë janë Tirana, Elbasani, 
Korça dhe Kukësi që së bashku përbëjnë mbi 57% të punëkërkuesve në pagesë papunësie në 
shkallë vendi. 

 Në total peshën më të madhe të punëkërkuesve në ndihmë ekonomike e ka rajoni i Tiranës 
17.3% të punëkërkuesve nga kjo skemë në shkallë vendi, rajoni i Kukësit 15.6% i Elbasanit e 
Shkodrës me rreth 10%. Por në rajonin e Dibrës dhe Kukësit  punëkërkuesit në ndihmë 
ekonomike përbëjnë nga 76%-85% të totalit të punëkërkuesve të regjistruar në zyrat e rajonit. 
Rajoni i Durresit mbetet rajoni me numrin me te vogel te perfituesve ne raport me totalin e 
pu.pa te regjistruar (vetem 12%).  

 Afatgjatësia në kërkimin e punës është faktor përcaktues në profilin e punëkërkuesve të 
papunë dhe ul ndjeshëm nivelin e punësueshmërisë së tyre. Të papunët afatgjatë mbi një vit 
përbëjnë rreth 57% të të papunëve dhe 51,6 % e tyre janë punëkërkuese femra. Në nivel të të 
regjistruarve në shkallë vendi kjo shifër shënon një rritje me rreth 10 pikë. Edhe pse numri i 
punëkërkuesve ka pësuar mbi 35% ulje, të papunët afatgjatë vijojnë te mbeten pjesë e listave 
të punëkërkuesve të papunë. Të papunët mbi 3 vjet përbëjnë mbi 35% të këtij grupi. Duke i 
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shtuar dhe moshën e madhe e nivelin e ulët arsimor afatgjatësisë së papunësisë, disavantazhet 
e tyre për punësim shumëfishohen.  

 Karakteristike e rendesishme e profilit te punekerkuesit eshte dhe profesioni. Numri i 
punekerkuesve me profesione elementare vazhdon te mbetet ne nivele shume te larta (53.5) 
nderkohe qe ne Korce shkon 70%, ne Tirane 63%, ne Durres dhe Elbasan 60% etj.  

 

 

Tab. Punekerkues te Papune   sipas grupeve kryesore të profesioneve  
Grupet kryesore të profesioneve Punëkërkues të      

papunë 
Raporti 

në % 

9-Punëtorë (Profesione elementare) 50210 53.5% 

   

7-Zejtarë, artizanë dhe profesione të lidhura me to 14251 15.2% 

   

5-Punonjës të shitjeve dhe të shërbimeve 8341 8.9% 

   

8-Punonjës të montimit, përdorimit të makinerive 
pajisjeve 

6426 6.9% 

   

2-Specialistë me arsim të lartë (profesionistë) 5283 5.6% 

   

3-Teknikë dhe specialistë në zbatim  3219 3.4% 

   

6-Punonjës të kualifikuar të bujqësisë, pyjeve, peshkimit 3184 3.4% 

   

4-Nëpunësit 2608 2.7% 

   

0-Forcat e armatosura 314 0.3% 

   

1-Ligjvënës, nëpunës të lartë të administratës shtetërore  53 0.1% 

   

Gjithsej të regjistruar 93889 100% 
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2.2 Analiza e ofertes per pune 
Punedhenesi eshte nje tjeter klient i rendesishem i Zyres se Punesimit. Shërbimet kryesore qe iu 
ofrohen punedhenesve jane: 

 Shërbime profesionale rekrutimi të fuqisë punëtore, plotësim të vëndeve të lira të punës. 

 Mbështetje për punësim (programe aktive) 

 Informacion mbi tregun e punës dhe legjislacionin në fuqi etj. 

Modeli i ri i shërbimeve nuk mund te kuptohet pa perfshirjen e punedhenesit si burimi i 
vendeve te lira, pa te cilat zyra e punes nuk mund te funksionoje. 
 

Tab. Te dhena per subjektet sipas rajoneve . 

Rajonet 
Subjekte te 
regjistruara 
ne tatimeve 

Subjekte te 
regjistruara ne 

Zyren e 
Punesimit 

Ndryshimi 
ne % 

Berat 4365 1457 33% 

    

Dibër 1785 1432 80% 

    

Durrës 12857 2683 21% 

    

Elbasan 6229 2596 42% 

    

Fier 17391 3611 21% 

    

Gjirokastër 3378 644 19% 

    

Korçe 9151 2000 22% 

    

Kukës 946 500 53% 

    

Lezhe 3541 3015 85% 

    

Shkodër 3671 2860 78% 
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Tirane 39126 12529 32% 

    

Vlore 8536 4648 54% 

    

total 110976 37975 34% 

 

SHKP ka patur nje nga objektivat me ambicioze per vitin 2016, intensifikimin dhe zgjerimin e 
marredhenieve me biznesin. Në Zyrat e Punës, rezultojnë të regjistruar rreth 38 mijë subjekte 
shifer kjo rreth 8% me e larte se nje vit me pare, por qe perfaqeson vetëm 34% e totalit te 
subjekteve të deklaruara në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatim Taksave. Mbetet shume per te 
bere per te rritur bashkepunimin me biznesin e vogel dhe te mesem qe perbejen dhe 90% te totalit 
te bizneseve qe zhvillojne aktivitetin ekonomik ne vend. 

 

Rruga e vetme e rritjes së bashkëpunimit me punedhenesit, është nëpërmjet kontakteve te 
vazhdueshme dhe vizitave me të shpeshta në ambientet e tyre te punës, si dhe rritja e cilësisë së 
shërbimeve të ofruara. Lidhja me biznesin realizohet nëpërmjet: 

 vizitave të specialistëve në subjekte, sipas një grafiku javor 

 kontakteve me përfaqësuesit e bizneseve në ambientet e Zyrës së Punës. 

 organizimi i tryezave te perbashketa, etj 

 organizimi i panaireve te punes, kombetar e rajonal 

 marrja e informacionit për vendin e lirë nëpërmjet telefonit, email-it 
 

Kontaktet me punëdhënësit sipas mënyrës së kontaktimit. 
Emërtimi 2015 2016 

Kontakte me punëdhënësit 39034 52733 

   

a) në zyrën e punësimit për: 27576 35204 

      -  Deklarim punësimi 23156 24989 

      -  Deklarim i vendit të lire të punës 4420 10215 

   

b) në ndërmarrje: 11458 17529 

      -  Vizita të reja 3011 2528 

      -  Vizita të përsëritura 8447 14997 
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Rezultojne ne total 13,700 kontakte me shume me punëdhënësit krahasuar me nje vit me pare te 
cilat kanë siguruar 38,519 oferta pune, ose 8% me shume se nje vit me pare nga te cilat 29,387 
janë poste  te reja pune. Ne  referim te menyres se sigurimit te ofertave 52% e tyre jane marre nga 
vizitat në ndërmarrje, ose dyfish me shume se nje vit me pare (nga 7124 ne 2015 ne 18762 ne 
2016). Rajonet me produktivitetin më të lartë të vizitave në ndërmarrje për sa i përket finalizimit 
me marrjen e vendit të lirë, janë Berati, Durrësi, Elbasani, Korça Lezha, Tirana dhe Vlora.  

Përberja e ofertave te punes sipas aktiviteteve ekonomike:  

 Sektori i Industrisë Përpunuese me 16,234  ose 42% e totalit (2 mije me shume se ne 2015) 

 Sektori i Informacionit dhe Komunikacionit 6,453 ose 16% e totalit 

 Sektori i Shërbimeve të tjera 3,198 ose 8.3% e totalit. 

 Ndërtimi 2,207 ose 5.7% e totalit  

 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 1,741 ose 4.5% e totalit. 

 Tregtia 2,135 ose 3.9% e totalit 

Vihet re rritje e ofertave nga punedhenes te sektorit te sherbimeve administrative, finaciare, 
profesionale, shkencore e teknike, duke perbere 10% te totalit te ofertave. 

Panairi i punes 2016. Një tjetër aktivitet i rëndësishme për njohjen dhe përputhjen e kërkesës dhe 
ofertës për pune është edhe panairi i punës. Pas suksesit të viteve te fundit, Panairi i Punës është 
kthyer tashmë në një traditë  pozitive për Shërbimin Kombëtar te Punësimit 

Panairi i Punës është vendi ku bashkohen të gjithë aktorët e tregut të punës, ku konkretizohet 
përpjekja e punëdhënësit dhe punëmarrësit për të gjetur mënyra të efikase të plotësimit të 
vendeve të lira të punës. Mundësi perzgjedhjeje per punëdhënësit mes aplikantëve, si dhe 
mundësi krahasimi midis ofertave që shpallen në panair. 

Ne 2016 panairi i punes u zhvillua ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes duke i dhene  permasa 
me te gjera aktivitetit. 130 punedhenes vendosen stendat e tyre në dy katet e ambjenteve të 
Pallatit të Kongreseve.   

Kompanitë nga sektore te ndryshem te ekonomise si ndertimi (Kontakt, Brunes&Dekoll, ALBSTAR, 
Delta , Limak,) telekomunikacioni (Vodafone Albania, Telekom Albania, Albtelekom, Posta 
Shqiptare, Top Media), sherbimet (Alba Call,  Teleperformanca, Prodata,  etj) industria ushqimore 
(Grupet lider te industrise ushqimore si HAKO, KMY, Birra Tirana, ) sektori bankar (Bankat si Banka 
Kombëtare Tregtare,  Credins Bank, AbiBank, Raiffeisen Albania, Socete Generale Albania) etj u 
bene pjese e ketij aktiviteti.  

Gjate diteve te panairit u shpallen 6200 oferta pune, nga te cilat 1200 ne sektorin e ndertimit, 
2250 ne sherbime, 2500 ne industri perunuese, 100 ne telekomunikacion, 100 ne industrine 
ushqimore, 50 ne sektorin bankar etj.  

34,000 persona  vizituan  stendat e kompanive pjesmarrese ne panair dhe u depozituan 13 480 
cv. Nje pjese e konsiderueshme e tyre u trajtua me intervista pune direkt ne panair, ndersa 
seleksionimet sipas CV vazhduan edhe pas panairit. Rezultuan 800 punësime të menjëhershme 
vetem ne ditet e panairit.  
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Qendrat e Formimit Profesional Tirane dhe Durres, si dhe shkollat e mesme profesionale te rrethit 
Tirane te mbeshtetura nga GIZ, UNDP, Swisscontact, pasqyruan oferten e arsimit dhe formimit 
profesional ne tregun e punes. Mijera te rinj vizituan stendat e tyre duke u informuar mbi tregun 
e punes dhe kerkesat e tij si dhe mundesite per arsimimi apo formim profesional.   

 

Gjate ditëve te panairit u zhvilluan një seri aktivitetesh si:  

 MMSR dhe kompania Spiecapag, ndërtuese e gazsjellësit TAP ne Shqipëri nenshkruan 
marreveshjen e bashkepunimit  fokusuar ne kërkesat për fuqi punëtore. 

 U zhvillua Konferenca Kombetare e Punes me pjesemarrjen e Keshillit Kombetar te Punes, te  
zgjeruar me shume nga kompanite pjesemarrese ne panair.  

 Projekte te ndryshme dhe Agjenci Private Punësimi prezantuan pozicionin e tyre ne tregun e 
punës si agjencitë, DuaPune, Headhunter, Europe Agency, Erca etj. Projekti Wi Fi Albania 
prezantuan rezultatet konkrete ne trajnimin e 450 saldatoreve, 

 SHKP dhe Enti Kombëtar te Banesave nenshkruan marreveshje  për te lehtësuar personat nga 
grupet ne veshtiresi ne tregun e punës.  

 Takim me perfaqesues te sindikatave te punedhenesve dhe punemarresve si dhe 
institucioneve shteterore qe operojne ne tregun e punes, ku u diskutua mbi problemet e 
punesimit dhe mardhenieve te punes si dhe u prezantua kodi i ri i punes. 

 

 

2.3 Politikat shteterore te punesimit rezultatet e zbatimit te tyre.  
Politikat shtetërore te punësimit përdoren si një nga instrumentet kryesore për trajtimin e 
problemit të papunësisë. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise është hartuese e këtyre 
politikave dhe i zbaton ato nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit një shërbim publik, 
autonom, me statusin e një administrate shtetërore qendrore, misioni kryesor i te cilit është 
zbatimi i politikave shtetërore: për te mbështetur punësimin e plote, produktiv dhe te zgjedhur 
lirisht; për te ofruar këshillim dhe kualifikim professional për çdo punësim te tille si dhe per te  
dhenë  mbështetje me te ardhura. 

Programet qe zbatohen aktualisht jane: 

 Programi i Ndërmjetësimit për punë: 
 Programi i Nxitjes se Punesimit 
 Programi i Formimit Profesional 
 Programi i Pageses se Papunesise 
 Sherbimet migratore dhe imigratore 
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2.3.1 Programi i Ndërmjetësimit për punë: 
Shërbimet e Punësimit mbështesin në mënyrë të balancuar brenda tregut të punës, dy grupe të 
mëdha klientësh: punëkërkuesit dhe punëdhënësit. Ne menyre te detajuar sherbimet sipas sejcilit 
kliente jepen ne tabelen e meposhtme: 

Shërbimet ndaj punëkërkuesve. 
Informacion mbi vendet e lira të 
punës 

Informacion mbi gjendjen e tregut të punës dhe vendet e lira të punës në përgjithësi. 

Ndërmjetësim ose përputhje e 
profilit për punësim 

Përputhja e profilit të punëkërkuesit me profilet e vendeve të lira të punës. Ky 
shërbim është shërbimi kryesor në të gjithë ofruesit e Shërbimeve Publike të 
Punësimit të cilat synojnë që të ndihmojnë punëkërkuesit për të gjetur punë dhe 
punëdhënësit për të gjetur forcën e punës më të përshtatshme për ta. Në një 
këndvështrim të përgjithshëm, ndërmjetësimi i punës mundëson funksionimin e 
tregut të punës, nxit punësimin dhe krijon transparencë në tregun e punës. 

Këshillim dhe orientim për 
profesion dhe punësim 

Këshillimi dhe orientimi për profesion dhe punësim ka për qëllim të ndihmojë 
punëkërkuesit në zgjedhjen dhe nxënien e një profesioni që përshtatet me prirjet 
individuale dhe është i kërkuar në tregun e punës. 

Këshillim dhe orientim në arsim 
dhe formim profesional 

Programet e Arsimit dhe Formimit Profesional ofrojnë aftësim profesional, për të 
rritur mundësinë e punësimit të punëkërkuesve sipas nevojave të tregut të punës. 

Përfshirje në programet e nxitjes 
së punësimit 

Programet për nxitjen e punësimit ofrojnë një vend të përkohshëm pune në tregun e 
punës dhe rrisin mundësinë e punësueshmerisë së punëkërkuesve. 

Dhënia e pagesës për papunësinë Ndihma ekonomike për papunësinë ju paguhet punëkërkuesve, në kushte të 
caktuara, për t’i kompensuar humbjen financiare të shkaktuar prej papunësisë. 

 

 

Shërbime ndaj punëdhënësve 
Informacion mbi tregun e 
punës 

Punëdhënësit Informohen mbi prirjet e tregut të punës në nivel kombëtar, 
rajonal dhe vendor, si dhe mbi ofertën e arsimit dhe formimit profesional. 

Ndërmjetësim për punë Identifikimi dhe ofrimi i atyre punëkërkuesve profili i të cilëve pajtohet me profilin e 
vendeve të lira të punës dhe kërkesat specifike të ndërmarrjeve. Ky shërbim 
mbështet punëdhënësit në marrjen në punë të kandidatëve të kualifikuar kur 
kërkojnë forcë pune. 

Formim profesional Ofrim i Formimit Profesional dhe i trajnimit gjatë punës për klientët e papunë me 
qëllim përgatitjen e një force pune të qëndrueshme për punëdhënësit. 

Programe për Nxitjen e 

Punësimit 

Mbështetja e punëdhënësve duke i ndihmuar ata të hapin vende të reja pune, të 
punësojnë e t’i mbajnë në punë personat e punësuar, të cilët janë kandidatë të 
ofruar nga zyrat e punësimit. 

 

Qëllimi i Shërbimeve te punësimit është ti mundësoje punëkërkuesit, të gjejnë punën më të mirë 
të mundshme dhe, gjithashtu ndihmon punëdhënësit të gjejnë kandidatin më të përshtatshëm. 
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Nje nga objektivat kryesore te ketij viti, ne kuadrin e sherbimit te keshillimit per punesim, eshte 
profilizimi i punekerkuesve te papune dhe futja ne perdorim e Planeve individuale të veprimit për 
punësim, ne te gjitha zyrat rajonale te punësimit. 

Plani individual i punesimit eshte instrumenti kryesor per cdo pjesemarres ne ciklin e keshillimit, i 
cili perfshin metoda si stazhet afatgjata, pjesemarrjen ne kurse profesionale, zhvillimin e planit te 
biznesit dhe aktivitete te tjera.  

Ngritja e kapaciteteve te stafit, rriti cilesisht keshillimin ne nivelin e trete te sherbimeve qe ofrojne 
Zyrat e Punes, ku si target perfshihen punekerkuesit papune qe vijne nga shtresat e 
margjinalizuara.  

Mbeshtetur nga Swisscontact, 400 punekerkues te ketyre kategorive (204 gra e vajza) u keshilluan 
per nje vit  prane Zyrave te Punesimit dhe u orientuan suksesshem ne tregun e punes. Ne fund te 
ciklit te keshillimit rreth 200 prej tyre u punesuan ne biznese te ndryshme dhe te tjeret jane ne 
ndjekje te vazhdueshme nga specialistet e zyrave te punes per gjetjen sa me te shpejte te nje pune. 

Planet e aksionit per punesimin apo formimin e grupeve me te perjashtuara ne tregun e punes, 
jane nje tjeter aktivitet i rendesishem. Zyrat e Punësimit hartojnë dhe zbatojne cdo vit te paktën 
një plan aksion ne fusha te veçanta te aktivitetit ekonomik lidhur me karakteristikat rajonale te 
tregut te punes.  

Janë përfshire ne punësim nëpërmjet kësaj metode rreth 3315 punëkërkues te papune, kryesisht 
afatgjate ne papunësi, te rinj dhe te moshave mbi 45 vjeç, si dhe nga grupet e veçanta rome, PAK 
emigrante te kthyer etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Te dhena per planet e aksionit sipas rajoneve. 
Nr Rajonet Planifikimi Sektoret ekonomike Realizimi 

1. Berat Punesimi i punkerkuesve te papune ne 
profesionet qe permban sektori i industrise 
perpunuese. 

-Prodhim lekure-kepuce,  
-Tekstile dhe veshje,   

20 pu.pa te ndermjetesuar  

 

2. 

 

Durres 

Punesimi I pu.pa te rinj deri ne 25 vjec  
Punesimi I pu.pa ne fushen e hotelerise  

-Hoteleri  121 pu.pa te rinj deri ne 25 
vjec te punesuar 
104 pu.pa te punesuar ne 
fushen e hotelerise 

4. Elbasan Punesimi i punekerkuesve te papune nga 
grupet e vecanta 

-Konfeksione 85 ndermjetesime  
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5. 

 

 

Fier 

 
 
Punesimi i 326 pu.pa si rajon 

-Industri perpunuese  
-tregeti dhe sherbime 
-Ndertim 

205 ndermjetesime ne 
industrine perpunuese 
100 ndermjetesime ne 
tregeti sherbime 
28 ndermjetesime ne 
ndertim  

 

6. 

 

Gjirokaster 

Punesimi i pu.pa ne pagese papunesie   
Puneismi i te sapo diplomuar e pa 
experience pune. 

Industri perpunuese, 
Hoteleri-Turizem dhe 
Tregeti  

352 punesime 

7. Korce Punesimi i pu.pa afatgjate te rregjistruar -Industri perpunuese,  
-Ndertim,                                 
-hoteleri-turizem,          
sherbime 

140 ndermjetesime ne 
Korce  
25 ne Devoll  
98 ne Pogradec  
58 ne Kolonje 

 

 

9. 

 

 

Lezhe 

Punesimi i punekerkues afatgjate  
Punesime nga target grupe te ndryshme 
dhe moshave te ndryshme 

-Industria perpunuese 
-hoteleri    
-Ndertim   

254 ndermjetesime ne 
industri perpunuese 
10 ndermjetesime ne 
turizem 
23 ndermjetesime ne 
ndertim 

 

10. 

 

Shkoder 

Punesimi i pu.pa te rinj nga grupe te 
disavantazhuara 

Sektore te ndryshem  34 ndermjetesime nga 
grupet ne veshtiresi 
14 pu.pa derguar ne kurse 
formimi 

11. Tirane Punësimi i pupave 19-29 vjec  
Punësimi i pupave Romë dhe Egjiptianë 

Ne te gjitha fushat 465 pu.pa te rinje  te 
ndermjetesuar  
62 rome dhe egjiptian te 
ndermjetesuar 

 

12. 

 

Vlore 

Punekerkuesit e papune afatgjate  
Te rinjte e moshes 18-25 vjec 

-Industri perpunuese 
-Hoteleri  
-Telekomunikacion 

1179 ndermjetesime 

Nga 38,511 vende të lira të ofruara nga subjektet 65% e tyre janë plotësuar shifer kjo 13% me e 
larte se nje vit me pare nga 5% qe ishte treguesi i monitorueshem. Rezultojne 25170 punëkërkues 
të papunë të punësuar ose 5 mije me shume se viti i kaluar.  

Pavaresisht se treguesit e punesimit ne nivel kombetar jane shume te kenaqshem, nuk mund te 
thuhet e njejta gje per cdo rajon.  

Veshtiresite me te madhe ne plotesimin e ofertave per pune i perkasin subjekteve të call center 
(janë plotësuar në rang vendi vetëm  29% e ofertave të ardhura nga ky sektor). Ndersa në subjektet 
e industrisë përpunuese kete vit janë plotësuar 81% e ofertave nga 50% qe ishte nje vit me pare.  

Pavaresisht perpjekjeve te zyrave te punesimit spektri i ofertave ngelet i kufizuar vetëm në disa 
dege të ekonomisë si industria fasone, kompanitë call centër, ndërmarrje të tregtisë dhe 
shërbimeve. Subjektet e vogla ofrojne pak mundesi te reja per punesim dhe ne shumicen e 
rasteve vendet e lira i plotesojne nepermjet njohjeve, pa kerkuar asistencen e zyres se 
punesimit.  
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Tab. Të dhëna për vendet e lira sipas rajoneve. 

Rajonet 

vende te lira te shpallura 

N
iv

el
i i

 p
lo

të
si

m
it Pu.pa te punesuar 

gj
ith

se
j 

pr
ej

 ty
re

 te
 

re
ja

 

pr
ej

 ty
re

 n
ga

 
vi

zi
ta

t 

gj
ith

se
j 

pa
s 

fo
rm

im
it 

pr
of

es
io

na
l 

pa
s 

pr
og

ra
m

it 
te

 
nx

itj
es

 s
e 

pu
ne

si
m

it 

        

Berat 1479 1253 1280 77% 847 19 59 
        
Dibër 487 353 361 82% 461 0 3 
        
Durrës 6052 3736 2682 63% 4048 79 147 
        
Elbasan 2262 1452 564 48% 2102 0 103 

        
Fier 3578 2585 2118 83% 4655 76 331 
        
Gjirokastër 653 570 242 65% 602 93 6 
        
Korçe 1604 1070 1011 73% 1497 0 92 

        
Kukës 597 407 309 96% 509 1 3 
        
Lezhe 1986 1490 1570 54% 1317 0 98 
        
Shkodër 2949 2349 238 78% 2140 65 230 
        

Tirane 13788 12210 5986 56% 4502 694 627 
        
Vlore 3084 1912 2105 81% 2490 0 89 
        

total 38519 29387 18466 65% 25170 1007 1788 

 

Pavarësisht rënies së përfituesve nga skemat e mbështetjes me te ardhura, punësim apo 
ripunësimi nga grupet e ndihmes ekonomike apo pagesa e papunesise vazhdon te jete i veshtire. 
Nese ne vitin 2015 u ndermjetesuan per pune vetëm 2600 punëkërkues të papunë nga skemat e 
mbështetjes me të ardhura, ne kete vit shifra ka shkuar ne 3477 nga 4000 që është objektivi vjetor.  
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Treguesit kryesorë të monitorimit të punësimit dhe realizimi i tyre 

RAJONET Punësimet e 
punëkërkuesve të 

papunë 

Me ndërmjetësim Nga Pagesa e 
Papunësisë 

Nga Ndihma 
Ekonomike 

Plani 
vjetor 

Reali
zimi 

% 
Plani 
vjetor 

Në 
VLP 

Në 
pr.nx. 

Plani 
vjetor 

Reali
zimi 

Në % 
Plani 
vjetor 

Reali
zimi 

Në % 

             

BERAT 1100 847 77% 750 651 80 60 39 65% 150 97 65% 

             

DIBER 440 461 105% 300 493 40 60 16 27% 100 120 120% 

             

DURRES 3850 4048 105% 3600 111 13 90 53 59% 250 123 49% 

             

ELBASAN 1320 2102 159% 1000 47 27 140 352 251% 200 66 33% 

             

FIER 2750 4655 169% 1900 173 249 60 85 142% 200 401 201% 

             

GJIROKAST
ER 

770 602 78% 550 23 42 40 7 18% 100 35 35% 

             

KORÇE 1320 1497 113% 700 102 197 220 210 95% 250 302 121% 

             

KUKES 660 509 77% 200 48 10 50 68 136% 80 223 279% 

             

LEZHE 1100 1317 120% 700 3141 1035 70 51 73% 200 202 101% 

             

SHKODER 1320 2140 162% 1000 2928 800 140 113 81% 300 622 207% 

             

TIRANE 4950 4502 91% 3800 213 235 480 322 67% 470 99 21% 

             

VLORE 2420 2490 103% 2000 773 1278 90 66 73% 120 134 112% 

             

GJITHSEJ 22000 25170 114% 16500 14237 3886 1500 1382 92% 2500 2424 97% 
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Problematika: 
Nga te dhenat e mesiperme vihet re realizim ne total i treguesve te punesimit por problematike 
vazhdon te mbetet punesimi i grupeve te veçanta. 

 10% skema e ndihmes ekonomike Punësimet më të larta të punëkërkuesve në ndihmë 
ekonomike jane në rajonin e Shkodrës dhe Fier, ndersa me pak punesojne nga kjo kategori 
rajonet Tirane, Elbasan dhe Gjirokaster. 

 6% e punëkërkuesve të papunë të punësuar janë nga hequr nga trajtimi me  pagese  papunësie. 
Pjesa më e madhe e punëkërkuesve të punësuar nga  pagesa e papunësise i përkasin rajonit 
Elbasanit, Tiranës e Korçës, ndersa me pak punesojne nga kjo kategori rajonet Diber dhe 
Gjirokaster. 

 53% e punëkërkuesve të papunë të punësuar janë femra. 18% të punësimeve në shkallë vendi 
janë realizuar në rajonin e Tiranës, 18.5% në atë Fierit dhe 16% në rajonin e Durrësit.  

 23% e punëkërkuesve të papunë të punësuar janë nga punëkërkusit afatgjatë (4,931). Pjesa 
më e madhe e punësimeve janë kryer në rajonin e Fierit, ndjekur më pas nga punësimet në 
rajonet e Elbasanit e Shkodrës. Ndersa nuk kane punesuar asnje punekerkus afatgjate rajonet 
Diber Vlore dhe ne Tirane vetem 19 persona jane punesuar per te gjithe vitin 2016.  

 1.4% janë të punësuarit nga komuniteti rom (318), kryesisht në rajonet Tiranë e Berat. 

 0.7% janë të punënësuarit nga punëkërkuesit e grupit të emigrantëve në vështirësi ekonomike 
(152), 141 e të cilëve në rajonin e Tiranës. 

 0.15% punëkërkues me aftësi të kufizuara (33), 25 prej të cilëve në Tiranë. 

 

Fig. Punëkërkuesit e punësuar dhe vendet e lira të punës sipas veprimtarive ekonomike 
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Mosperputhja e profesioneve te ofertes dhe kerkeses per pune eshte nje tjeter problem ne 
arritjen e ndermejtesimit per pune. Nga totali i ofertave te punes 30.64% jane per zejtare dhe 23% 
per specialsite me arsim te larte, nenpunes dhe teknik, ndersa 53.5% e totalit te punekerkuesve 
te papune jane ne profesione elementare.  

 

 

Fig. Punekerkues te regjistruar dhe te punesuar  (sipas grupeve kryesore te profesioneve) 

 

Zgjerimi i kontakteve me punedhenesit, rritja e numrit te ofertave per pune por mbi te gjitha arritja 
e nje niveli te kenaqshem te plotësimit te tyre, mbetet sfida e Sherbimit Kombetar te Puneismit 
per vitin 2017. Per realizimin e kesaj sfide aktivitetet do te fokusohen ne dy drejtime kryesore: 
 
Profilizimi i punkerkuesve te papune sipas nevojave per mbështetje me shërbime punesimi. 
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet shërbimeve për grupet aktive ne kerkimin e punes si dhe 
aftesimi nepermjet formimit profesional, keshillimit te individualizuar etj.  
Ne funksion te rritjes se cilesise se sherbimit per te kaluar nga sherbim administrativ ne sherbim 
te mirefillte ndermjetesimi, mbeshtetja për punëkërkuesit do te jepet kryesisht në regjistrim. Kjo 
fazë, e cila është aktualisht shumë administrative, duhet të përmirësohet me qëllim mbledhjen e 
informacionit të nevojshëm për profilizimin e punëkërkuesve. Procesi i profilizimit duhet te 
mbeshtetet me plotësimin e rregjistrit te punekerkuesve  me elemente shtese si : karakteristikat 
personale (gadishmeria per pune), kopetencat (kualifikimi dhe aftesite), vulnerabiliteti (rreziku i 
perjashtimit nga tregu i punes).  
 
Forcimi i lidhjeve me biznesin. Duke ditur qe mungon një model efikas bashkëpunimi midis SHKP-
së dhe sektorit privat, vendosja e modaliteteve te këtij bashkëpunimi do te jete  objektiv për vitin 
ne vazhdim. Bashkëpunim do të përfshijë kontributin e sektorit privat për përcaktimin e 
profesioneve më të kërkuara në ekonomi për një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, duke 
rritur hapjen e tyre ndaj sistemit të ri të ofrimit të vendeve të punës nëpërmjet Zyrave të Punës, 
pjesëmarrjes aktive në procesin e hartimit të programeve te punëformimit, si dhe duke ofruar 
mjediset e tyre dhe burime njerëzore të nevojshme për praktiken e nxënësve dhe të rriturve në 
AFP etj.  
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2.3.2 Programi i Nxitjes se Punesimit 
Programet Aktive të Tregut të Punës jane nje nder instrumentet kryesore për trajtimin e problemit 
të papunësisë. Ashtu si shumica e vendeve evropiane, që nga viti 1999,SHKP zbaton një sërë 
politikash aktive për të “korrigjuar” defektet e tregut të punës që rezultojnë në papunësi. 
Nëpërmjet programeve aktive të tregut të punës, punëdhënësit subvencionohen për të punësuar 
dhe trajnuar punëkërkuesit e papunë, duke krijuar vende të reja të qëndrueshme pune ku 
punësohen kandidatë të ofruar nga zyrat e punësimit. Mbështetja (subvencionimi) nga shteti jepet 
sipas përcaktimeve të bëra në programet e nxitjes se punësimit të miratuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM). VKM e nxitjes së punësimit janë subjekt i ndryshimeve të vazhdueshme sipas 
prioritete të Qeverisë për rritjen e nivelit të punësimit. 

Janë në zbatim shtatë Programe Aktive të Nxitjes se Punesimit, të cilat janë hartuar në kuadër të 
zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Punësimit 2014 - 2020 dhe rregullohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.  

 

VKM e programeve te nxitjes se punesimit 

Programi i nxitjes së punësimit ‘‘Per grate dhe 
vajzat kryfamiljare me femije nen 18 vjec’’ .     

VKM Nr. 27, dt. 11.01.2012, ndryshuar 
me VKM nr. 189, dt. 02.04.2014 

  
Programi i nxitjes së punësimit ‘‘Për punëkërkuesit 
e papunë të rinj, nga mosha 16-30 vjeç’’. 

VKM nr. 199, dt. 16.01.2008, ndryshuar 
me VKM nr. 188, dt. 02.04.2014 

  
Programi i nxitjes së punësimit ‘‘Për punëkërkuesit 
e papunë në vështirësi’’. 

VKM nr. 48, dt. 11.01.2012, ndryshuar 
me VKM nr. 192, dt. 02.04.2014 

  
Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit 
në punë. 

VKM nr. 47, dt. 16.01.2008, ndryshuar 
me VKM nr. 193, dt. 02.04.2014 

  
Programi i praktikave profesionale ‘‘Për 
punëkërkuesit e papunë që kanë mbaruar arsimin 
e lartë, brenda ose jashtë vendit’’. 

VKM nr. 873, dt. 27.12.2006,ndryshuar 
me VKM nr. 187, dt. 02.04.2014 

  
Programi i nxitjes së punësimit ‘‘Për personat me 
aftësi të kufizuar’’. 

VKM nr. 248, dt. 30.04.2014: 

  
Programi i nxitjes së punësimit ‘‘Per jetimet nen 
30 vjec me status jetimi’’. 

VKM nr. 64, dt. 02.04.2014: 

 

Në zbatim të Programit të Qeverisë dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë , fondi i 
programeve të nxitjes së punësimit në tre vitet e fundit është shumefishuar. Nëse në vitin 2013 ky 
fond ishte 90 milion, për vitin 2016 nga Buxheti i Shtetit për këtë program u akordua një fond prej 
490.000.000 lekë, duke synuar të përfshihen 5500-6000 punëkërkues të papunë. 

SHKP, me qellim perfshirjen  në programe te sa me shume punëkërkuesve të papunë nga grupet 
e veçanta, ka rishikuar gjate vitit 2016, te gjitha procedurat e administrimit te programeve, 
rishikime dhe ndryshime te cilat u miratuan ne mbledhjen e KAT , mars 2016.   
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U futen në zbatim 3 programe të reja: 1. ‘Për punësimin e jetimëve’ (VKM 64), 2. ‘Për punësimin 
e grave dhe vajzave në vështirësi’ (VKM 27) , 3. ‘Për punësimin e punëkërkuesve të papunë me 
arsim të lartë’ (VKM 199) duke iu dhëne me shumë mundesi ketyre kategorive për të perfituar nga 
programet e nxitjes së punësimit. 

U mundësua zbatimi i programeve të kombinuara, duke i dhënë prioritet subjekteve që krahas 
aplikimit për programet tradicionale si ai i formimit në punë apo suvensionimit të punësimit, 
shprehin interes të punësonin persona me aftësi të kufizuara, jetimë apo gratë vajza kryefamiljare 
njëkohësisht në të njetin program.  

U ndërtua një sistem pikëzimi i cili synon shpërndarjen sa më të drejtë të fondit të vënë në 
dispozicion. Projektet me të cilat subjektet do të aplikonin tashme do të vleresoheshin sipas disa 
kritereve të parapercaktuara  duke mundësuar keshtu vlerësimin më me shume pike te projekteve 
me të mira. Kriteret kryesore të vleresimit jane: 

 Kombinim Programi - (20 pikë) ku me shume pike merrnin projektet që kane kombinuar me 
shume se një VKM.  

 Rajoni - ( 20 pikë ) ku vleresimi behet bazuar në disa tregues rajonal si GDP / frymë, niveli i 
papunësisë, niveli i varfërisë, % e punëkërkuesve të papunë në ndihmë ekonomike etj. Me 
shume pike marrin projektet që do zbatohen në rajonet me problematike. 

 Karakteristikat e ndërmarrjes aplikantë - madhësisë, aktivitetit ekonomik, kushte të tjera të 
favorshme (20 pikë). Ketu shikohen prioritetet e percaktuara në programin e qeverise. Më 
shume pike vleresohen projektet e zbatuara nga ndermarrje të vogla dhe të mesme, ne fushat 
prioritare per punesim, si dhe ato që ofrojne me shume kushte ekstra në pune si transportin, 
bonuset apo dhe një vakt. 

 Trendët historike në masat aktive të tregut të punës të zbatuara më parë (20 pikë). Vleresim 
me të larte do të marrin projektet e zbatura nga biznese që marrin pjese për here të pare ose 
që kane qene pjesmarres por nga vleresimi i projekteve të zbatuara me pare kane marre 
vleresim pozitiv. 

 Vlerësimi i përgjithshëm nga anëtarët e Komisionit Vlerësues (20 pikë). Ketu vleresohen me 
shume projektet që kane patur një bashkepunim të mire me Zyren e Punesimit dhe që kane 
marre vazhdimisht fuqi punetore nga listat e punëkërkuesve të papune. 

Faza e parë e aplikimit dhe miratimit të projekteve të nxitjes së punësimit u mbyll brenda muajit 
Maj të vitit 2016, ndërsa faza e dyte ka përfunduar në korrik 2016. Fondi i çelur për të dyja fazat 
është 489,108,203 lekë. 

Kanë përfituar gjithsej 574 subjekte, nga të cilët 187 janë aplikimet e vitit 2015 te cilat u mbyllen 
si financime ne vitin 2016, dhe 387 janë projekte të reja të vitit 2016. Nga totali i subjekteve 
perfituese 126 jane subjekte qe aplikojne per here te pare. 

327 subjekte ose 57% e totalit të subjekteve përfituese kane  zbatuar  programin e subvencionimit 
në punë (VKM 48) ku janë përfshire 2425  punëkërkues të papunë nga grupet në vështirësi. Kjo 
VKM ka spektrin më të madh të shtrirjes për sa i përket aktiviteteve ekonomike të subjekteve 
përfituese. 
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80 subjekte ose12% e totalit kane zbatuar programin e punësimit nëpërmjet trajnimit në vendin e 
punës (VKM 47), ku janë perfshire 1975 punëkërkues të papunë në profesionet e fushave të 
industrisë përpunuese (përpunim produktesh ushqimore, tekstil veshje, lëkurë këpuce, përpunim 
druri dhe letre) si dhe fushës së ndërtimit.  

82 subjekte kanë aplikuar për programet që synojnë punësimin e targeteve të veçanta si të rinjtë 
me universitet, jetimët, personat me aftësi të kufizuar gratë dhe vajzat në vështirësi ku janë 
përfshire 315 punekerkues .  

25 subjekte kane  zbatuar programe të kombinuara, praktike e vendosur gjate vitit 2016.  
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Tab. Numri i përfituesve (subjekte dhe punëkërkues të papunë) sipas rajoneve: 
Rajonet Subjekte 

përfituese  
Pu.pa përfitues 

Berat 12 131 
   
Diber 36 182 
   
Durrës 35 545 
   
Elbasan 49 297 
   
Fier 48 752 
   
Gjirokastër 78 246 
   
Korçë 42 353 
   
Kukës 21 121 
   
Lezhe 64 518 
   
Shkodër 57 441 
   
Tiranë 79 1377 
   
Vlorë 53 248 
   
totali 574 5211 

 

Punëkërkues të papunë pjesëmarrës në programe janë 5211 gjithsej. Perqindja e pjesëmarrësve 
në këto programe krahasuar me numrin e punëkërkuesve të papune të rregjistruar, ishte një nga 
indikatoret e mbeshtetjes buxhetore ,  parashikuar për vitin 2016.  Detyrimi ishte perfshirja ne 
programe e  4% te punekerkuesve te rregjistruar,  ështe realizuar në masen 4.3% duke e tejkaluar 
kete indicator dhe duke i hapur rrugën perfitimit të mbështetjes buxhetore për vitin 2017. 

 

Nëse i analizojme përfituesit sipas karakteristikave individuale të tyre apo kategorive të vecanta 
ku bejnë pjesë kemi: 

 56 % e pjesmarresve janë gra e vajza kryesisht në programet e zbatuara sipas VKM 47, 48 dhe 
27. 

 489 studentë të sapodiplomuar , kane ndjekur  praktikat profesionale në 95 subjekte kryesisht  
institucione të administratës publike, të arsimit, të shëndetësisë, banka etj. 



SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT - ANALIZA VJETORE 2016 34 

 

 Janë përfshirë në programe 53  persona me aftësi të kufizuar kryesisht të moshave deri në 40 
vjeç dhe me arsim të mesëm. 

 Nga programi i ri për punësimin e të rinjve me universitet, i zbatuar rishtas gjatë 2016 kanë 
përfituar 174 te rinj. 

 Janë përfshirë në programe 423 punëkërkues të papunë nga skemat e mbështetjes me të 
ardhura ose 8% e totalit të pjesëmarrësve.  

 Punekerkuesit  afatgjate të përfshire në programe janë 2105 ose 40% e totalit të 
pjesëmarrësve 

 Jane perfshire ne programe 111 punëkërkues të papunë rome të përfshire, 142 emigrante të 
kthyer si dhe 6 viktima të trafikut dhe 4 punëkërkues të papunë jetime. 

Nje numer i vogel subjektesh kane aplikuar ne programe mikse. e zbatuan ate. Fondi per 
programet specifike te grupeve te vecanta (VKM 27, VKM 64, VKM 248, VKM 199) eshte vetem 
5.8% i totalit nga 10% qe u planifikua ne fillim te vitit.  
 

Te dhena per programet e nxitjes se punesimit, perfituesit dhe fondi sipas VKM. 

VKM 
Nr i 

subjekteve 

Numri i 
punekerkuesve 

te papune 

% e pupa / 
VKM 

Fondi i 
konfirmuar sipas 

kontratave 

VKM 27  11 97 2 5.251.124 
     
VKM 47  82 1992 38 285.717.906 
     
VKM 48  335 2435 47 153.497.765 
     
VKM 64  1 1  180.152 
     
VKM 199  33 174 3 12.875.846 
     
VKM 248 18 43 1 5.245.708 
     
VKM 873  94 469 9 17.424.324 
     
Shpen.operative    3.290.239 
     
Shuma 574 5211 100 483.483.064 

 

Nje nga aktivitetet e SHKP, eshte realizimi i Monitorimit dhe Vleresimit te programeve, proçes te 
cilin e kryen mbështetur nga projektet bashkëpunuese. Vleresimi i fundit eshte kryer ne fillim te 
2015 ne kuader te programit IPA 2010, dhe mbuloi periudhen (2008-2014)”.  
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Bazuar ne rezultatet dhe rekomandimet e këtij studimi, u rishikuan programet e nxitjes se 
punesimit si dhe metodollogjia e monitorimit dhe vleresimit te tyre. Metodologjia e rishikuar do 
te zbatohet ne vleresimin e programeve te zbatuara ne periudhen 2015-2016 vleresim ky qe do te 
realizohet gjate vitit 2017. 

 

Problematikat  
SHKP ka tashme nje eksperienca shume vjecare ne zbatimin e programeve, por ende ka 
problematika te lidhura kryesisht me proçedurat e zbatimit : 
 
1. Gjatë fazës së aplikimit: Subjektet nuk e plotesojne dokumentacionin ne kohe dhe shpesh ai 

eshte i manget apo jo ne perputhje me kerkesat e VKM gje qe i ka penalizuar duke ju refuzuar 
aplikimin. Kemi 35 refuzime te aplikimeve ne te dyja fazat per arsyetr e mesiperme. 

2. Pas fazës së miratimit : Pavaresisht se fondi per programet e nxitjes se punesimit eshte pese 
fishuar karahasuar me 2013, perseri ai mbulon vetem 55% te kerkesave te subjekteve te 
paraqitura ne aplikim. Kjo ka bere disa subjekte te terhiqen nga programet për arsye të numrit 
te ulet te punekerkuesve te miratuar, 19 subjekte jane  terhequr gjate vitit 2016. 

3. Gjate zbatimit të programeve: Në këtë fazë ka pasur ndërprerje të projektit nga ana e 
subjekteve dhe nga ana e Zyrave të Punësimit për 10 projekte me arsyen e mos përmbushjes 
të detyrimeve që rrjedhin nga kontrata.  

Fondi i akorduar per programet e nxitjes se punesimit per vitin 2017 eshte 490 milion i cili do te 
vazhdoje financimin per 182 projektet e mbartura nga viti i kaluar dhe pjesa tjeter do te financoje 
projektet e reja . Fushat prioritare të zbatimit të  programeve të nxitjes së punësimit për këtë vit: 

 Industria prodhuese; 
 Aktivitete të lidhura me bujqësinë dhe blegtorinë; 
 Industria e turizmit; 
 Teknologjia e informacionit; 
 Industritë e lidhura me detin. 

Parashikohet perfshirja ne programe e 5000-5500 punekerkuesve te papune ose rreth 7% e totalit 
te të papuneve të regjistruar ne Zyrat e Punes (treguesi i parashikuar ne planin e veprimit te 
strategjise per vitin 2017 eshte 4.5%). 
 

2.3.3 Programi i Formimit Profesional 
Rritja ekonomike në Shqipëri kërkon arsim dhe formim të orientuar drejt së ardhmes. Mundësitë 
e qasjes tek arsimi dhe formimi i një cilësise të lartë përbëjnë një nga elementët kryesorë për 
përcaktimin e punësueshmërisë së forcës së punës dhe për të ndikuar mbi klimën e investimeve. 
Rritja e punësueshmërisë së meshkujve dhe femrave nënkupton sigurimin se ata po marrin 
aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet e duhura, të cilat do t’u mundësojnë gjetjen e punës dhe 
përballjen me ndryshimet e paparashikuara në tregun e punës gjatë gjithë përvojës së punës.  
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Modernizimi i sistemit të arsimit dhe formimit profesional (AFP) dhe trajnimi i vazhdueshëm për 
të krijuar mundësi për punësim janë prioritete të shprehura edhe në Programin e Qeverisë 2013-
2017: “Riorientim tërësor i aftësimit  profesional drejt nevojave reale të tregut dhe kthim i shtetit 
në financuesin e mbështetësin kryesor të aftësimit profesional’’.  

Qeveria dhe Ministria e Mirëqenies Sociale gjatë këtyre tre viteve ka përshpejtuar zbatimin e 
politikave të saj për arsimin profesional të cilat i kanë dhënë përparësi fuqizimit të 
punësueshmërisë të brezit të ri. 

Programi i formimit profesional, si pjese e politikave shteterore aktive ne fushen e punesimit, 
zbatohet nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit nëpërmjet Qendrat e formimit profesional, publike 
dhe private, të cilat mund të ofrojnë kurse të ndryshme të formimit profesional (formim, riformim 
dhe riaftësim profesional), për fitimin e aftësive të nevojshme profesionale për t’iu përshtatur 
kërkesave të tregut të punës Qendrat e Formimit profesional, (QFP) janë institucione ku ofrohen 
trajnime afatshkurtër (deri në 2 vjet) në profesione të kërkuara nga tregu i punës. 

Duke filluar nga muaji Janar 2014, të gjithë punkërkuesit e papunë kanë mundësi të kryejnë kurse 
profesionale falas në të gjithë Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik.  

 

2.3.3.a Ofruesit publik te formimit profesional 
10 Drejtori Rajonale te Formimimt Profesional Publik Zhvillojne aktivitetin e tyre ne kete fushe ne 
rajonet, Tirane (dy Qendra), ne Durres, ne Shkoder, ne Vlore, ne Fier, ne Korçe, ne Elbasa, ne 
Gjirokaster si dhe qendra levizese ne te gjithe rrethet e zones verilindore (Kukes, Diber, Puke, Mat, 
Bulqize Has Tropoje).   

Pjesemarres ne kete program per 2016 jane 22 900 kursante nga te cilet 16 800 jane certifikuar. 
ose 860 me shume se treguesi strategjik i planifikuar për këte vit (treguesi i vendosur ishte 16 
mije). Te tjeret jane ne proces trainimi i cili vazhdon ne vitin 2017. 

Orientimi i punekerkuesve te papune drejt formimit profesional nga Zyrat e Punes si dhe ofrimi i 
kurseve te formimit falas ka bere qe edhe ne vitin 2016 ,  pjesmarrja ne formim nga kjo kategori 
te vazhdoje te jete e larte. Kane ndjekur nje kurs formimi në Qendrat Publike 15.077 punekerkues 
te papune  nga te cilët 12710 janë certifikuar ose  një mijë me shumë se treguesi strategjik i 
planifikuar për vitin 2016 (treguesi i vendosur ishte 12 mije). Te tjeret jane ne proces trainimi i cili 
vazhdon ne vitin 2017. 

Programi i formimit profesional është zbatuar në 50 profesione te paraqitura grafikisht sipas 
frekuentimit:   

 

Te trainuarit ne QFP Publike sipas profesioneve 
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Kurset e gjuhës së huaj edhe pse në rënie, vazhdojnë të dominojnë pjesëmarrjen me 16.6% të 
totalit të kursantëve, kryesisht nga të punësuarit dhe nxënësit e shkollave. Ka kerkesa ne rritje per 
gjuhen gjermane.  Referuar kurseve te profesioneve më të frekuentuarit, ne raport me totalin e 
pjesmarresve, kanë qënë kursi i “Kuzhinës” (11%), Kursi Instalues dhe Riparues te rrejtit Elektrik” 
(11.7%) Kursi “Rrobaqepsi”(7.2% e totalit) kursi “Hidraulik”(9.1% e totalit) dhe “Parukeri” (me 5.8% 
te totalit te pjesmarreve), Kursi ‘’Saldimit (5.3% e totalit). 

 

Tab. Të dhëna për kurset e formimit profesional te perfunduara  në QFP Publike. 
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Punekerkuesit e Papune pjesemarres ne kete program te cilet kane arritur te punësohen në 
përfundim të formimit profesional jane 1007, tregues ky i pa realizuar (treguesi i vendosur per 
kete vit ishte 2 mije). Nëse pjesëmarrja në kurse për formim profesional është e kënaqshme, 
punësimi pas formimit profesional vazhdon të mbetet një problem serioz pasi, vetëm 7.7% e 
punëkërkuesve të papunë të trajnuar gjatë këtij vitit kanë arritur të punësohen.  

SHKP nuk i ka mekanizmat per matjen e punesimit post formim. Theksojme qe punesimi post 
formim eshte vetem ai i matur menjehere pas mbarimit te kursit. Ne zbatim te urdherit te Ministrit  
te Mireqenies Sociale dhe Rinise, Shërbimi Kombëtar i Punësimit, caktohet institucioni përgjegjës 
per ngritjen dhe administrimin e sistemit te gjurmimit per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet 
e ofruesve publik te AFP. SHKP, ndihmuar nga GIZ ka hartuar një protokoll proçedurash ne forme 
manuali si dhe nje rregullore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave gjurmuese fillestare dhe 
vijuese. Pas zbatimimt te ketij procesi kjo e dhene do te matet metodollogjikisht dhe do te jete me 
e sakte. 

Pavarësisht rritjes së mundësisë së punëkërkuesve të papunë për të marrë pjesë në një kurs 
trajnimi dhe ndërgjegjësimit të tyre për rëndësinë e kualifikimit dhe rikualifikimit profesional, një 
tjetër problem i sistemit të arsimit dhe formimit profesional është përputhshmëria e produktit që 
ato ofrojnë me kërkesat në rritje të tregut të punës për aftësi. Ndaj SHKP ka dhënë prioritet 
zhvillimit të kurseve profesionale në përgjigje të nevojave, interesave e kërkesave të tregut të 
punës duke patur ne fokus biznesin.  

Në bashkëpunim me AKAFPK është punuar (takime pune) për hartimin e listës së kurseve 
afatshkurtëra që do zhvillojnë qëndrat, mbi të cilen do të bazohet zhvillimi i programeve 
përkatëse.  

Duke filluar nga viti 2014, Drejtuesit e ZP, ose perfaqesues te saj jane pjese e Bordeve Drejtues 
Rritja e efiçencës së punës së bordit drejtues është një moment tjetër i rëndësishëm i cili nuk ka 
fuksionuar më parë. Funksionimi i regullt i bordit mundeson bërjen transparente të gjithë 
aktivitetin ekonomik e financiar të Ofruesve publik te AFP. 

Ne të gjitha qendrat e formimit profesional është kthyer ne një tradite te suksesshme 
bashkëpunimi trepalesh DRFP Publik- Zyre Punesimi –punedhenes, ne realizmin e formimit si dhe 
rritjen e mundësisë për punësim pas përfundimit te kursit.   
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Bashkepunimet jane perqendruar  kryesisht ne:  

 zhvillimin e praktikave profesionale te kursanteve  

 pasurimin e bazës materiale, në dhënien në përdorim të paisjeve profesionale, ofrimin e 
ambienteve dhe mjetet e punës për realizimin e kurseve. 

 ofrimin e praktikave dhe mundësi te punësimit post formim: 

 

Zbatimi i programit te formimit profesional ne 10 instucionet ofruese te formimit profesional 
publik. 
 
DRFPP Tirana Nr.1: Per vitin 2016 kane funksionuar 256 grupe trainimi, ku peshen me te madhe e 
zene kurset e profesioneve si Mekanik automjetesh, hidraulik, Instalime Elektrike, Parukeri, 
Saldator, Elektroaut, Kondicioner makine, Kondicioner shtepie, Grafik Dizanj etj. Për vitin 2017 
planifikohet hapja e kurseve të reja Menaxhim Hoteleri Turizem, Avolzhim  motorash, Guzhinë, 
Riparim celularësh etj.  

Objektivi kryesor per vitin 2016 ka qenë pershtatja e kurseve profesionale me nevojat e tregut të 
punës. Hapja e kurseve te reja si dhe pershtatja  e kurrikulave ekzistuese me nevojat e tregut te 
punes, kerkon nje njohje sa me te mire te tij. Bashkepunimi me Zyrën e Punës  për të kordinuar 
punën, për sigurimin e kontigjentëve por edhe për një studim të tregut të punës për të ngritur ato 
kurse që janë sot më të kërkuara eshte pare si nje rruge kryesore per realizimin e ketij objektivi. 
Ka ende probleme, vetem 50 perqind e te trajnuarve jane punekerkues te papune. 

Bashkëpunimi me subjektet që operojnë në tregun e Tiranes si autoservis Bushi, Alfa SH.P.K, 
Tendence 3A, Hidro Solar, Porshe Albania Ujësjellës Kanalizime, KAP SH.P.K.P. Drejtoria Nr3 etj ka 
qene nje tjeter tregues i rendesishem i realizimit me efikasitet te procesit formues.  

Burim tjetër i rëndësishëm rekrutimi për kursantët e qendrës ka qënë bashkëpunimi me organizata 
të shoqërisë civile, per perfshirjen e grupeve vulnerabël ne formim. Mund te permendim 
bashkepunimet e kursit Operator Social  dhe kujdestari fëmijësh me instucione si Instituti i 
fëmijeve që nuk  dëgjojne, Shkolla speciale Luigj Gurakuqi, Qëndra Komunitare në Shkozë, Shtëpia 
e të Moshuarve, Qëndra Sociale Shtëpia e Përbashkët kopështet dhe Çerdhet etj. 

Në kuadër të bashkpunimit me shoqaten Head Hunter në fushën Hoteleri Turizëm është punuar 
per hartimin e kurikules per kete kurs.  

Në bashkëpunim me Njësinë Bashkiake Nr.1 dhe Njësinë Bashkiake Nr 8 është hartuar një plan 
veprimi dhe ka filluar implementimi për integrimin e fëmijëve të rrugës në sistemin e formimit 
profesional dhe shërbimi në familje tek moshat e treta nga kursantë të kursit operator social. 
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Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik TIRANA Nr.4. Në bashkëpunim me sipërmarrjen 
për nxitjen e praktikave  të kursantëve, të rinjve dhe individëve si në sektorin publik ashtu dhe në 
atë privat, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4, Tiranë ka lidhur marrëveshje 
bashkëpunimi subjekte private dhe shtetërore, në të cilat  realizojnë praktikën profesionale një 
pjesë e kursantëve sipas kurseve përkatëse; Njësinë Bashkiake Nr.5,Tiranë”; Njësinë bashkiake 
Nr.7 Tiranë; subjekti privat ”Steack House”; Subjekti privat “Fish Restorant”; Subjekti privat 
“Shtëpia e Zotërinjve; Subjekti privat “ANDI-A”; Subjekti privat “Kaleshi“; Subjekti privat “Hotel 
Tirana”; Subjekti privat “Porsche Albania”;  Subjekti privat “Mega Tek; Subjekti privat “Neptuni” 
ECOVOLIS;  
Aspekt i rëndësishëm i DRFPP Nr.4  është bashkëpunimi me IEVP-të Tiranë me qëllim rehabilitimin e  
kësaj kategorie nëpërmjet trajnimit. Konkretisht me IEVP Ali Demi; IEVP Vaqarr, IEVP 302. Në këtë 
kuadër janë angazhuar 3(tre) instruktorë,  për zhvillimin e kurseve: Sekretari, Guidë Turistike, Gjuhë e 
huaj(Anglisht), Asistencë Sociale, Kujdestari Fëmijësh. Për vitin 2016 janë trajnuar 248 individë që 
kanë vuajtur dënimin ne IEVP. 
Vlen për tu përmendur bashkëpunimi me Shërbimin Social Tiranë per realizimin e kurseve te 
Asistencës sociale, Kujdestari fëmijësh dhe Kujdestar për Persona me Aftësi të Kufizuar, Kursantet  
janë përfshirë në aktivitete praktike  pranë shtëpisë së fëmijeve Zyber Hallulli, Qendrës Kombëtare 
Tranzitore  të Emergjencave (Romët), Agjensinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijve, etj duke 
ofruar mbështetje dhe kujdesje për kategori të ndryshme sociale. 

Ne bashkepunim me Drejtorine Rajonale te Punesimit Tirane, në përfundim të kurseve janë 
punësuar ose vetepunesuar 494 punekerkues  . 

Gjatë vitit 2016 ka filluar puna, për rehabilitimin e godinës së vjetër, në kuadër të zgjerimit të 
mjediseve punëformuese, në të cilën do të atashohen kabinetet me karakter teknik, si pasojë e 
rritjes së kërkeses për kurset: Elektrik; Elektroshtëpiake; Ndërtimtari; Mobilieri; perpunim Dur-
alumin; Automekanik, etj 

 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë. DRFPP Vlorë ka ofruar formim në 15 kurse 
profesionale, duke hapur në total 87 grupe. Më të frekuentuara janë kurset e Kuzhinës dhe 
Estetikës, ndjekur nga kursi i Parukerisë dhe Elektrik, profesione këto me shume për përdorim 
vetjak dhe vetëpunësim. Kurset profesionale jane te frekuentuara kryesisht nga kursante me arsim 
të përgjithshëm, të cilët përbëjnë 46% të trajnuarve, gjë që tregon se këta persona janë më tepër 
të orientuar tek marrja e një zanati, se sa të ndjekin shkollën e lartë, e cila ofron mundësi më të 
pakta punësimi. Për vitin 2016 u hap dhe kursin e Berberit, për të cilin kishte shumë kërkesa në 
tregun e punës. 

Tre kabinete te reja u kompletuam me bazë materiale, kabineti i rrobaqepesise me fonde te 
buxhetit te shtetit, ndersa ne saje te bashkëpunimit me Fondacionin Katolik të Jezu Krishtit e 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme , u plotesuan kabinetet , e Kuzhinës dhe perdorim  
Kompjuteri .  

Në kuadrin e marrëveshjes mes Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrisë së 
Drejtësisë, qendra ofron kurse edhe pranë Institucioneve të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, siç 
është në Vlorë Drejtoria e Paraburgimit. Për vitin 2016, jane ofruar 6 kurse profesionale, duke 
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përfshirë në proçes formimi 196 persona, nga të cilët 133 janë çertifikuar dhe 63 jane ende në 
proces. 

 Mbështetur në objektivat për vitin 2017, synohet hapja e 3 kurseve të reja duke siguruar kabinete 
të pajisura me bazë materiale, si Recepsionist Hoteli , Shërbime Hotelerie,  Riparues dhe 
Mirëmbajtës i makinave qepëse. 

Një ndër objektivat e kryesore për vitin 2017, është shtrirja e aktivitetit te qendres në qytetet e 
tjera të Qarkut të Vlorës, si Sarandë, Delvinë, Himarë etj. 

 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Korçë. Objektivi kryesor për vitin 2016:  ‘Rritja 
e cilësisë në procesin e mësimdhënies, shtimi i numrit të kurseve, ndërtimi i kabineteve të reja falë 
ndihmës edhe të donatorëve, si dhe hapja e kurseve të reja sipas kërkesave të tregut të punës.  

Numri i të interesuarve për kurset profesionale gjatë vitit 2016 ishte gjithnjë e në rritje. Profilet 
më të preferuara mbeten: kursi i kuzhinës, elektrik dhe hidraulik. Janë hapur kurset e reja: 
Banakier, Kamerier, Web design dhe Asistent social, hapja e të cilave ka ardhur si kërkesë e 
bizneseve apo edhe të vetë individëve.  

DRFPP Korçë per zhvillimin e praktikave profesionale ka bashkepunuar me subjekte: Autoservis 
Jukel ku zhvillohet kursi për Shërbim Automobilash, Mobileri Kreka ku zhvillohen praktikat 
profesionale të kursit Punues Druri, -Super Market “Big Market” Pogradec ku u realizua  kursi per 
Arkëtar, ne kete subjekt  u punësuan 50% e të trajnuarve, Rrobaqepsi “Toni Oil” Bilisht , etj. 

DRFPP Korce ka vijuar projektin “Fuqizimi i tregut të punës në Korçë nëpërmjet projekteve të 
përbashkëta” , me fondacionin Dorcas Albania, ku se bashku me Zyren e Punes Korce eshte punuar 
per te ofruar sherbime cilesore ne tregun rajonal te punes. Nder te tjera kompletuar kabineti per 
perdorim Kompjuteri duke e kthyer atë në një kabinet të mirëfilltë profesional ku të gjitha pajisjet 
në këtë kabinet janë të reja dhe profesionale. Ky kabinet shërben për realizimin e 4 kurseve 
profesionale. Gjate vitit 2016, u hap për herë të parë kursi Riparim Kompjuteri, u ndërtua kabineti 
i ri me vegla pune profesionale.  

Një tjetër projekt i rëndësishëm është “The People First” një projekt dy-vjeçar bashkepunimi 
ndermjet SHKP dhe kompanise Head Hunter, i cili pritet të ketë rezultate në sektorin e turizmit në 
vend. DRFPP Korçë është përzgjedhur për të qënë pjesë e këtij projekti i cili ka në fokus trajnimin 
e të rinjve kryesisht në profilet që lidhen me shërbimet në fushën e turizmit. Kohezgjatja e 
trajnimeve do të jetë 6 javë për secilin pozicion, ku kursantët do të trajnohen për 6 tema të 
ndryshme në aspektin teorik. Menjëhere pas përfundimit të trajnimit, ata do të dërgohen në 
bizneset me të cilat është lidhur marrëveshje, për të kryer një intership të paguar nga fondet e 
Projektit. 

 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Durrës.  Durrësi është një rajon i madh dhe me 
kërkesa specifike për punësim, kështu që kjo eshte qendra me numrin me te madh te llojte te 
kurseve te zhvilluara (32 profesione), gjithashtu me shtrirjen me te madhe gjeografike te zhvillimit 
te kurseve (Durres, Kruje, Kavaje, Rrrogozhine).  
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Ne degen e Kavajes zhvillohen kurset, Instalime elektrike; Rrobaqepsi, Kujdestar fëmijësh, Turizem 
familjar, Sekretari; 

Ne degen e Krujës eshte bashkepunuar me pushtetin vendor, me qëllim mundësimin e vënies në 
dispozicion të Qendrës  të ambjenteve të përshtatëshme për zhvillimin e kurseve: Parukeri- 
Estetikë; Rrobaqepesi  etj. 

Kete vit jane hapur për herë të parë disa kurse profesionale si: Saldator, Grafik Dizajn, Krijim art, 
Elektroauto. 

QFP Durres eshte pjese e projektit “The people First” ndermjet SHKP dhe kompanise Head Hunter, 
me te cilin po punohet per ritrajnimin e kursanteve te fushes se turizmit dhe te instruktoreve nga 
ana e eksperteve te tyre , per rritjen e kapaciteteve ne fushen e turizmit. 
Problem mbetet niveli i punesimit pas formimit, ku vetem 4% e te papuneve te trajnuar, nga te 
gjitha profilet jane punësuar. Punesimet jane realizuar në disa hotele dhe restorante të rajonit , 
apo  si rrobaqepës në Fasonerite “Naber” dhe “Stela Konfeksion”. 
Objektivi kryesore i 2017 do jete rritja e nivelit te punesimit pas formimit per kursantet qe 
perfundojne kurset e formimit profesional.  
Studimi i tregut rajonal te punes per te njohur nevojat per  profesionet e reja, bashkepunimi me 
Zyren e Punes, me qellim planifikimin e hapjes se kurseve te reja. QFP Durres ka pergatitur  nje 
pyetsor i cili ju eshte derguar per plotesim ne menyre elektronike subjekteve , si dhe ka ndermarre 
nje fushate publicitare me fletepalosje etj,   
 
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Gjirokastër i ka dhënë prioritet zhvillimit të 
kurseve profesionale në përgjigje të nevojave, interesave e kërkesave të tregut të punës. Edhe 
gjate ketij viti, kjo drejtori ka patur nje bashkepunim te mire me Drejtorine Rajonale te Punesimit 
Gjirokaster, Zyren e Punes Tepelene dhe ate Permet. Kjo reflektohet ne prurjet e te rregjistruarve 
ne kurse te ndryshme nga keto qytete. 
Bashkepunime te frytshme gjate ketij viti kane qene me COTEX TEKSTILE SHPK dhe GATIC SHPK, 
ku si rezultat i marreveshjeve te bashkepunimit me keto biznese jane zhvilluar kurset Rrobaqepes  
4 grupe me 72 kursante,te çertifikuar 57 kursante, Rrobaqepes per fasoneri 2 grupe me 21 
kursante, çertifikuar 21 kursante. Ne perfundim te trajnimit ne keto programe jane punesuar 
prane ketyre bizneseve 48 kursante.              

Programe te zhvilluara me sukses gjate vitit 2016 jane edhe ato te “recepsion hoteli“ dhe “sherbim 
hoteli” me respektivisht 22 dhe 19 kursante, programe per te cilat ka patur interes dhe kane vijuar 
rregullisht. 

Mbështetja dhe ndihmesa e Bashkisë Gjirokastër ka qenë prezentë dhe e vazhdueshme gjatë gjithë 
aktivitetit të kësaj drejtorie.  
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Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Fier. Ne kete qender te formimit  profesional 
per vitin 2016 jane trajnuar dhe certifikuar 1108 kursante ne kurset profesionale  nga 910 qe jane 
trajnuar ne 2015  ne  17 lloje kursesh.  

SHKP ka mbeshtetur kete qender per plotesimin e dy kabineteve,  Kuzhine dhe Rrobaqepsi.  

Vihet re nje kerkese  e madhe per tu regjistruar ne kursin autoservis, si rrjedhoje e mundesive  qe 
tregu i punes ofron per tu vetpunesuar  ose punesuar ne kete profesion.  

Objektiv per 2017 mbetet permiresimi i kurrikules se kursit Autoservis,  duke ju pershtatur me 
teper kerkesave te tregut te punes. Kane nevoje per rishikim edhe kurikulat e tjera te kurseve te 
profesioneve persa i reflektimit ne to te risive teknologjike.  

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Fier eshte e pasur me ambjente te bollshme, 
keshtu qe mirembajtja dhe shfrytezimi sa me i mire i tyre ne te mire te punes, do te jete nje nga 
objektivat per vitin ne vazhdim. 

 

Drejtoria Rajonale Lëvizëse e Formimit Profesional Publik. Kjo qender e ka zhvilluar aktivitetin e 
saj në bashkite Pukë, Fushë Arrës, Has, Kukës, Valbonë, Tropojë, Peshkopi, Bulqizë, Mat, Lezhë, 
Fushë Mamurras, Zadrimë, Razëm. Nga 465 te trajnuar  ne vitin 2015 ne 602 per vitin 2016. 

Në bashkëpunim me bizneset, pushtetin lokal he zyrat e punes janë realizuar kurset: Menaxhim i 
Biznesit të Vogël, Qëndistare, Rrobaqepësi, Hidraulik, Kuzhinë, Riparime Elektrike, Punime 
qeramike, Turizmi malor dhe Guida Alpine.  

Ne Has, u hapen2 kurse me vajza dhe gra, per te pergatitur qendistare dhe Tezgjah 
Punuese,,shifra, 

Ne Kukes, u hapen kurset e Rrobaqepesie, Tezgjah Punues dhe Riparime Elektroshtepiake, qe po 
funksionojne shume mire.  

Ne Fushe-Arrez, , ne mjediset e Shkolles se Mesme, zhvillohen 3 kurse. Rrobaqepesi, Qendistari 
dhe Administrim Biznese Po punohet per hapjien e nje kursi per guiden turistike.  

Ne rrethin e Bulqizes nga marsi 2016, ne  bashkepunim me Bashkise e Bulqizes,  Zyren e Punes, 
dhe sipermarjen vendase , jane hapur 5 kurse te reja, ne Rrobaqepesi, Parukeri Kozmetike, Puntore 
per Pasurim Minerali Elektro Mekanik per Fabriken e Pasurimit,  Zjarrmetare per Miniere. 

 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër. Ofron trajnime ne 17 lloje kursesh dhe 
jane certifikuar ne keto kurse 917 persona ku vlen te theksohet fakti qe pjesëmarrja me e madhe 
është ne kurset e profesioneve (92% e totalit te  kursanteve).  Kurset me te frekuentuara janë 
hidraulik, elektricist, riparues elektroshtepiake etj.  Në vitin 2016 vihet re rritje e kërkesave dhe 
trajnimeve të personave nga shtresat vulnerabël, janë regjistruar 103 kursantë  dhe certifikuar 99. 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, ka ndertuar mbi nje marreveshje konkrete e 
detyra te percaktuara  bashkepunimin: DRFPP, Zyre Rajonale  e Punes dhe Punedhenes,  
Bashkepunime te rendesishme jane me :  
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Kompleksin turistik “RRABOSHTA SHPK” në profilin ”Kamarier” nëpërmjet së cilës janë certifikuar 
7 kursantë dhe punësuar 3 prej tyre në përfundim të trajnimit sipas kontratës tre-
palëshe.Subjektin“Agdoni Fason shpk” në profilin ‟Mekanik makinash industriale (qepëse), 
nëpërmjet së cilës janë punësuar 2 kursantë në përfundim të trajnimit pranë këtij subjekti. 
Subjektin “KEA” në profilin  Mekanik makinash industriale (qepëse), nëpërmjet së cilës do të 
realizohet punësimi në fillim tё vitit 2017.Subjektin fizik “Arlind Rrjolli” nëpërmjet së cilës është 
punësuar 1 kursant në përfundim të trajnimit pranë këtij subjekti.Subjektet fizike  “Fatbardh 
Hamiti” dhe ”Suedi Osja” në profilin Berber nëpërmjet së cilës do të realizohet punësimi në fillim 
tё vitit 2017.Subjektet fizike: “Fatjon Bisha”, “G. Bushati” në profilin Mekanik Automjetesh, 
nëpërmjet së cilës janë punësuar 2 kursantë të trajnuar nga Qendra në profilin përkatës. Subjektin 
fizik “Sander Hila” në profilin Mekanik Automjetesh, nëpërmjet së cilës do të realizohej punësimi 
i kursantëve në përfundim të trajnimit, por nuk u konfirmua miratimi i instruktorit. 

Bashkepunimi me shkollat e mesme profesionale ne rajonin Shkoder, ka qene ne nivele te larta e 
cilesore , per vitin  2016: me shkollën e mesme profesionale industriale “Arben Broci” nëpërmjet 
së cilës janë cerifikuar 15 kursantë në profilin “Mekanik automjetesh”. Me shkollën e mesme 
profesionale teknologjike “Hamdi Bushati” për zhvillimin e kursit “Kuzhinier”, . 

Ne  kurset që realizohen nga bashkëpunimi  DRFPP, Zyra e Punes Shkodër & Biznesi,   ka një 
evidentim të saktë  të kursantëve që punësohen, pasi ky eshte nje nga kushtet e kontrates së 
hartuar me këto biznese për të punësuar jo me pak se 50% të kursantëve që trajnohen nga ky 
bashkëpunim. Theksojme se kjo e dhene mblidhet vetem per punesimin menjehere pas 
perfundimit te kursit ndërsa gjurmimi per periudhat ne vazhdim është më i vështirë, pasi pjesa më 
e madhe e të trajnuarve ose vetëpunësohen si ambulantë ose punësohen pranë bizneseve që nuk 
raportojnë në zyrën e punësimit. 

 

Problematikat 
Mbulimi gjeografik i ofruesve publik te formimit profesional nuk eshte i plote pavaresisht se 
nevojat per formim profesional jane ne rritje. Kemi rajonet Berat, Diber, Kukes, Lezhe qe nuk kane 
nje qender formimi por nevojat e tyre perpiqen te mbulohen nga qendra e levizshme per zonen 
verilindore si dhe qendrat me te aferta. Qendrat ekzistuese jane ne bashkine kryesore te rajonit 
dhe nuk arrijne te mbulojne nevojat e te gjitha bashkive te tjera qe perfshin rajoni.  

Njësimi i kurrikulave, dhe vënia ne zbatim për të gjitha DRFPP-të; Kurrikulat e hartuara nga qendra 
kanë qene miratuar nga Bordi i këtij institucioni. Me hyrjen në fuqi të Udhëzimit Nr. 15, datë 
17.02.2015 “Për të drejtat, detyrat, zgjedhjen dhe mandatin e anëtarëve të bordeve në qendrat 
publike të formimit profesional”, Bordi nuk ka më të drejtë miratimin e tyre. Për këtë arsye lkind 
e nevojshme institucionalizimi i procedurave te hartimit dhe miratimit te kurrikulave ne nivel 
qendre ne perputhje me nevojat specifike të tregut rajonal të punës. 

Mungesa e bazës ligjore për zhvillimin e praktikave profesionale sjell numër të kufizuar të 
subjekteve private të interesuara për to. Deri më sot praktikat profesionale janë zhvilluar në bazë 
njohjeje.  



SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT - ANALIZA VJETORE 2016 45 

 

Nevoja për më shumë bashkepunim me Zyrat e Punesimit per evidentimin e nevojave për aftesi 
te fuqise punëtore ne nivel rajonal dhe planifikimin e planit dhe kalendarit te kurseve qe do 
zhvillojne qendrat. 

 

2.3.3.b Ofruesit privat te programit te formimit profesional. 
SHKP ne zbatimin e programit te formimit profesional ka si detyre ndjekjen e proçedurave te 
liçencimit te ofruesve privat te formimit profesional si dhe ndjekjen e cilesise se ofrimit te këtij 
programi nga ana e tyre pas licencimit.   

Licencimi behet në bazë të kushteve dhe të kritereve që përcaktohen në udhëzimet e përbashkëta, 
të nxjerra për to nga ministri  përgjegjës për çështjet sociale dhe  ministri përgjegjës për çështjet 
e arsimit. Ky proces kryhet në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Liçencimeve. SHKP ben 
vlerësimin e këtyre kërkesave si ne lidhje me plotësimin e kritereve paraprake të liçencimit të 
përcaktuara në bazën ligjore në fuqi, por edhe për të siguruar cilësinë e aktivitetit formues 
profesional.  

SHKP ishte pjese e  nismës që Ministria Mirëqënies Sociale dhe Rinisë ndërmori për dyfishimin e 
numrit të të çertifikuarëve në QFP private të liçencuara nga MMSR, nëpërmjet QKL, në Kategorinë 
X.2.B për formim profesional, dhe punoi për mbledhjen e të dhënave pranë qëndrave private.  

Ne prill te vitit 2016,  PNUD ne kuader te projektit ‘Skills Development for Employment’ beri nje 
vleresim te situates se subjekteve te licensuara deri me tani. Disa rezultate te ketij vleresimi: 

Sipas të dhënavë të ofruara nga QKL, rezulton si më poshtë: 
 493 subjekte te licencuar; 
 2013 kurse të cilat ofrohen nga subjektet e licencuara; 
 668  lloje kursesh. 
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 Karakteristika kryesore e qendrave private eshte se ato operojne shume pak ne kurset e 
profesioneve , zanateve te mirefillta.  

 Ndër vite, vihet re nivel i larte kërkesash për të licencuar kurse në  gjuhe të huaja (kryesisht 
anglisht dhe italisht) dhe parukeri estetike. Nese kurset e ofruara grupohen sipas tematikes 
rezulton që një përqindje e lartë e kurseve të liçencuara i perkasin, Gjuheve te huaja: 22%, 
Parukeri Estetik 18%, ICT 8.14%, Hoteleri Turizem 5%, Kontabilitet 2.7 %, etj. Ndërsa vihet 
re nje numer shume i vogel kursesh në profesione shumë të kerkuara si murator, eletricist, 
hidraulik. 

 Në total, zhvillohet  një numër shumë i vogël kursesh të liçencuara për profesionet më të 
kërkuara nga tregu i punës, si elektricist, murator etj (vetem 34 kurse apo 1.7% e totalit, 
kryesisht ne profesionet elektricist (8) kopshtari (3) ne profesionet e fushes se ndertimit (9) 
etj..  

 Shumica e kurseve për të cilat 
qëndrat janë liçencuar ndodhen në 
Tiranë, ndërsa në vend të dytë janë 
Durrësi dhe Fieri. Nje numër i 
konsiderushem kursesh rezultojnë në 
Kashar, pamvarësisht që këtu vihet re 
një numër i vogël subjektesh të 
liçencuar për një numër te madh 
kursesh.  

SHKP, gjatë periudhes  Qershor-Korrik 
2016 , ne bashkepunim me MMSR, dhe 
UNDP,   nderrmori  nje aksion te 

perbashket monitorimi ne 172 qendra private formimi profesional në Tiranë, për tu njohur me 
ecurinë e aktivitetit të tyre formues, verifikimin e kushteve të liçencimit, dokumentimin e të 
dhënave për kursantët dhe rikujtim të bazës ligjore në fuqi. Nga monitorimi rezultoi se 145 

subjekte private janë aktive dhe 27 jo 
aktive . Në subjektet që zhvillonin 
aktivitet janë trajnuar në total 6157 
kursantë.  
Në detyrim të bazes ligjore subjektet 
private te  liçencuar nga MMSR duhet te  
informojnë mbi ecurinë e aktivitetit, të 
paktën 2 herë në vit në Shërbimin 
Kombëtar të Punësimit. Duke iu 
referuar këtij informacioni për vitin 
2016 rezulton qe janë certifikuar ne 
këto subjekte 4438  kursante, Duhet 
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permendur qe ky proçes ende eshte i parregulluar me metodiken perkatese te raportimit dhe 
SHKP i ka shume te kufizuara burimet njerezore per ta zhvilluar ate.  

SHKP, eshte pjese e procesit te licencimit per subjektet aplikuese per formimim profesional. Ne 
zbatim te ketij detyrimi janë ndjekur 155 kërkesa te reja për licencim të subjekteve private 
(juridike, fizike ose OJF) që aplikojnë në QKL sipas Kategorisë X.2.B për kurse formimi profesional, 
nga të cilat: 105 në Tiranës, 8 në Durrës, 8 në Fier, 8 në Vlorë, 7 në rrethin e Elbasanit, 5 në Lezhë, 
5 në Shkodër, 2 në Kukës, 2 në Korcë, 2 në Gjirokastër, 1 në Berat, 1 në Pogradec, 1 në Sarandë. 
 
Problematika ne procedurat e licencimit: 

 Proçedurat e licencimit bazohen kryesisht në vetë-deklarime të aplikuesit. 
 Aplikimi për kurse nuk i nështrohet nje proçedure kategorizimi sipas profileve, drejtimeve 

etj. 
 Në shumicën e rasteve mungon informacioni i saktë mbi kohë-zgjatjen e kurseve kurseve 

te ndryshme për të cilat është dhënë licenca. Gjithashtu mungon dhe informacion 
përkatës mbi tarifat. 

 Akti i Miratimit nga Ministria kompetente ofron vetëm një titull të pa-kategorizuar të 
kursit për të cilin subjekti është licencuar. 

 Në procedurën e aplikimit mungojnë të dhëna cilesore lidhur me cilësinë dhe 
standartizimin e ofrimit të kursit, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për profesione 
specifike. 

 Procedurat e kontrollit mbi cilësinë e ofrimit të kurseve janë përgjithësuese dhe 
mungojnë modelet e vlerësimit apo referencës.  

2.3.4 Programi i pagesës së papunësisë  
Programi është pjesë e politikave shtetërore të punësimit të cilat sigurojnë mbështetjen me të 
ardhura të të papunëve në momentin e daljes së tyre si të tillë, duke synuar krijimin e kushteve 
për rikthimin e tyre në tregun e punës. Trajtimi i punekerkuesve ne pagese papunesie vijon  te 
mbetet një nga programet më të rëndësishme që zbatohet nga SHKP duke shpenzuar pjesen me 
te madhe te buxhetit total ose 39 perqind te tij per vitin 2016.  

Aktet nenligjore ne zbatim te programit te pagses se papunesise, u rishikuan ne fillim te vitit 2016, 
ne disa drejtime te lidhura me masen e perfitimit , e cila u rrit ne 50 perqind te pages minimale 
ose ne 11 mije leke ne muaj , u realizua unifikimi i pageses duke hequr disa kompesime abuzuese, 
si dhe kohe zgjatja e perfitimit u kushtezua me sasine e  kontributeve të derdhura në sigurimet 
shoqërore. Ndryshim cilesor eshte kalimi i terheqjes se pagesës së papunësisë në bankat e nivelit 
të dytë. Keto ndryshime kane dhene efekte te dukshme gjate vitit 2016, Eshte ulur numri i 
perfituesve nga programi i pageses se papunësisë duke  eleminuar  hyrjet dhe daljet fiktive ne 
skemen  e pagesës se papunësisë kryesisht  te punonjësve nga subjektet fason. Ne fund te vitit 
2016 numri i perfituesve ishte me i ulti i te gjithe viteve te fundit  (3709 për gjithë Shqipërinë) nga 
5387 ne fund te vitit 2015 , Jane punesuar 1306 perfitues te skemes se pageses se papunesise. 
Ndryshimet ne kete skeme kane sjelle kursim ne buxhetin e akorduar nga 1 miliard leke u 
shpenzuan 690 milion leke  
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2.3.5 Sherbimet migratore dhe imigratore. 
Sportelet e migracionit: Me përshkallëzimin e krizës ekonomike në botë, shumë shqiptare në 
emigrim filluan të kthehen në vendin e tyre. Në zbatim të planit të masave të Strategjisë për 
Rintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer, si pjesë e politikave kombëtare për migracionin janë 
ngritur në të gjitha Zyrat e Punësimit sportele të emigracionit, të cilat janë sportele këshillimi, 
informimi, ndërgjegjësimi mbi situatën e tregut të punës me qëllim rintegrimin dhe punësimin sa 
më të shpejtë të tyre.  

Në fund të vitit 2016 rezulton të jenë të regjistruar pranë sporteleve te emigracionit  vetem 717 
emigrante qe kërkojnë pune nga 2,284 qe ishin nje vit me pare. Vetem per vitin 2016 jane 
regjistruar rishtas 289 emigrante ku 45% e tyre vijne nga Greqia me arsye te kthimit (papunesia) 
dhe pjesa tjeter nga vendet e tjera te BE. Te kthyerit jane kryesisht familjare afatgjate.  

Emigrantet e kthyer i përkasin moshave 25-40 vjec, mbi 52% e tyre por niveli arsimor është 
relativisht i ulët (mbi 42% e tyre janë me arsim deri në 9 vjecar). Zyrat e Punes kane punësuar 152 
emigrante te kthyer kryesisht në profesionet infermier, punëtor ndërtimi, kamerier etj. Gjithashtu 
jane perfshire ne programet e nxitjes se punesimit 142 punekerkues  kryesisht ne formim 
nepermjet punes apo punesim i suvensionuar.  

Për periudhën në fjalë rezulton të jenë trajnuar 48 persona kryesisht në kurset e profesioneve qe 
ofrohen nga qendrat publike te formimit profesional. 

 

Lejet e Punes per te Huajt. Në mbështetje të Ligjit 108/2013 datë 28/03/2013” Për të Huajt ”(i 
ndryshuar) dhe Vendimeve të Këshillit të Ministrave me Nr. 66-70 dhe 74-85 datë 12.02.2014, si 
dhe Urdhërit të Ministrit Nr.147, datë 09.07.2014 ”Për deklarimin për punësim të shtetasve të 
Bashkimit Europian, zonës Shengen, Shtetasve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shtetasve të 
Republikës së Kosovës dhe Shtetasve të Republikës së Serbise të përkatësisë etnike Shqiptare”, 
SHKP, nëpërmjet Zyrave te Punës te shtrira ne te gjithë vendin,eshte pergjegjese per dhenien e 
lejeve te punes per shtetasit e huaj.   

Për vitin 2016 jane punësuar 3326 shtetas të huaj (ose 187 me shume se nje vit me pare) nga të  
cilët 1825 shtetas te huaj janë pajisur me leje pune dhe 1501 te tjere me vërtetime deklarimi për 
punësim: Pjesa me e madhe e lejeve te dhena (rreth 40.5 përqind)  janë ne rajonin e Tiranës . 
Drejtoria e Pergjithshme e SHKP mbulon 33 % te aplikimeve , ndersa  ne rajonet Durrës jane 10% 
e aplikuesve, ne Lezhe 7 %, etj. 

Sektorët ekonomike me numrin më të madh të kërkesave per punesime te  shtetasve të huaj jane: 

 Sektori i ndërtimit me 650 shtetas të huaj e shprehur në perqindje 20 % e totalit,  nga të cilët 
470 janë pajisur me leje pune dhe 180 me vërtetim deklarimi për punësim. 

 Aktivitete të tjera shërbimi me  609 shtetas të huaj e shprehur në përqindje 18 % e totalit, nga 
të cilet 276 janë pajisur me një leje pune dhe 333 me vërtetim deklarimi për punësim 
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 Aktivitete profesionale shkencore dhe teknike me 293  shtetas të huaj e shprehur në përqindje 
9 % e totalit, nga të cilet 140 janë pajisur me një leje pune dhe 153 me vërtetim deklarimi për 
punësim  

 Sektori i tregtisë me shumicë dhe pakicë ; riparim mjetesh motorike dhe motoçikletash me  
277 shtetas të huaj e shprehur në përqindje  8 % e totalit, nga të cilet 154 janë pajisur me leje 
pune dhe 123 me vërtetim deklarimi për punësim. 

Shtetasit e huaj të pajisur me leje pune për  periudhën Janar - Dhjetor 2016 jane 1825 dhe vijnë 
kryesisht nga :  
 Turqia  -  659 leje pune  ose 36 % e totalit  
 Kina - 197  leje pune  ose 11 % e totalit 
 Maqedonia - 123 leje pune  ose 7 % e totalit, diferenca jane shtete te tjera. 
 
Shtetasit turq janë të punësuar kryesisht në sektorin e ndërtimit, sektorin e arsimit dhe atë të 
shendetësisë, shtetasit kinezë në sektorin e industrisë nxjerrëse (miniera dhe gurore), ndërsa 
shtetasit maqedonas në sektorin e tregtisë dhe atë të shërbimeve.  
Shtetasit e huaj te pajisur me  “vërtetim deklarimi për punesim” periudhën Janar - Dhjetor  2016 
janë 1501 dhe jane kryesisht : 

 711  ose 47 % shtetas italianë  
 195  ose 13  % shtetas kosovarë  
 128 ose 8.5  % shtetas grekë , diferenca te tjere.  

 
Shtetasit italianë janë të punësuar kryesisht në industrinë tekstile, në industrinë përpunuese, në 
fushën e shërbimeve të marketingut, në fushën e tregtisë dhe atë të informacionit dhe 
telekomunikacionit, shtetasit kosovarë janë të punësuar në  industrinë përpunuese, në fushën e 
prodhimit të brumërave (furrë buke, pastiçeri) si dhe në fushën e arsimit, shtetasit grekë janë të 
punësuar  kryesisht në tregti, në shëndetësi, në industrinë përpunuese dhe në fushën 
informacionit dhe telekomunikacionit.    

 

2.4 Informacioni për Tregun e Punës. 
Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 94, datë 4.2.1998 “Mbi sigurimin e informacionit 
të Tregut të Punës” SHKP,  mbledh dhe përpunon informacion statistikor në fushën e tregut të 
punës dhe e përdor atë për të bërë analizën dhe parashikimin e tregut të punës, si dhe për të 
hartuar e orientuar drejt politikat e saj sociale. 
 
Sigurimi i informacionit te tregut te punes eshte nje nga kater funksionet kryesore te SHKP.  
Efikasiteti në punësimin e punëkërkuesve të papunë, si dhe në zbatimin e të gjitha politikave aktive 
të përmendura më sipër kërkon jo vetëm një staf të kualifikuar dhe përdorim efikas të burimeve 
financiare, por edhe një përcaktim, monitorim e vlerësim më të mirë të rezultateve.  
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SHKP, gjate vitit 2016 ka kushtuar një vëmendje të veçantë zhvillimit të informacionit mbi tregun 
e punës, i cili mbështetet në ngritjen e një sistemi të qëndrueshëm për monitorimin dhe vlerësimin 
e impaktit të masave të punësimit tek nëngrupet e punëkërkuesve femra dhe meshkuj.  
Ne perberje te ketij sistemi jane: 

 Statistikat dhe raportet periodike analitike të tregut të punës. 
 Studimet dhe Vlerësimet e Tregut të Punës.  

 

2.4.1 Statistikat dhe raportet periodike analitike të Tregut të Punës.  
Futja në përdorim e Sistemit Informatik të Shërbimeve të Punësimit nga të gjitha Zyrat e Punësimit, 
ka sjellë kalimin gradual të ofrimit (mbledhjen e treguesve etj  të shërbimeve në këto zyra nga 
manuale në informatike. Tashmë informacioni sigurohet nga sistemi informatik,  duke sjelle jo 
vetëm nevojën për rishikimin e treguesve që përmban programi statistikor në fuqi, por edhe 
rishikim ne metodologjinë e mbledhjes dhe përpunimit të tyre.  
 
Nje program te ri statistikor eshte hartuar dhe vene ne zbatim per vitin 2016 e ne vazhdim.  
Ndryshimet ne kete program konsistojnë në: 

1. Rikonceptimin  e treguesve të monitorimit si dhe unifikimin e mbledhjes dhe përpunimin 
e tyre.  

2. Ndryshimet e klasifikimeve të treguesve në bazë të ndryshimeve të metodologjive mbi të 
cilat është mbështetur konceptimi i tyre. 

Referuar ndërhyrjeve ne sistemin informatik te sherbimeve te punesimit, ne vitin 2017 është 
parashikuar futja e një moduli te ri “Raporte” i cili do te përmbaje: “Raportet e menaxhimit”  te 
punës se stafit nëpërmjet sistemit si dhe “Raportet statistikore” me treguesit e monitorueshem te 
punësimit, duke mundesuar grumbullimin informatik te informacionit nga zyrat e punës, si dhe do 
rrise  sasise dhe cilesise e informacionit te tregut te punes. 

2.4.2 Studimet dhe Vlerësimet e Tregut të Punës.  
Studimet dhe vleresimet e tregut te pune japin informacion te perditesuar për tregun e punës. 
Shërbimet e punësimit informohen periodikisht në lidhje me vendet e lira të punës dhe programet 
e tregut tё punës që mund t’u ofrohen individëve të papunë të regjistruar në zyra të ndryshme 
punësimi, duke mundesuar ne kete menyre pershtatjen e keshillimit dhe orientimit profesional, 
organizimin e kurseve të reja të trainimit dhe ndërprerjen e kurseve të tjera etj. 
SHKP realizion periodikisht 

 Studimi i nevojave për aftësi në Tregun e Punës. 
 Monitorimi dhe Vlerësimi i Programeve të Nxitjes së Punësimit. 
 Sistemi ”Gjurmues” për Trendin e Punësimit Post-Formim. 

 



SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT - ANALIZA VJETORE 2016 51 

 

Anketa për studimin e nevojave për aftësi  është një nga aktivitetet kryesore që zhvillon SHKP  në 
kuadrin e Informimit për Tregun e Punës, i parashikuar edhe në Planin e Veprimit të Strategjisë 
2014-2020.  Sondazhet mbi nevojat për aftësi profesionale shërbejnë për qëllime të ndryshme për 
një numër aktorësh të tregut të punës. Përfituesit kryesorë të të dhënave dhe informacionit të 
prodhuar nga sondazhet për vlerësimin e nevojave për aftësi profesionale mbeten gjithsesi 
shërbimet e punësimit dhe institucionet e trajnimit.                                                                 
 Ekspertёt e orientimit profesional i përdorin rezultatet e sondazhit për evidentimin e aftësive 

profesionale të kërkuara nga profesionet prioritare të cilat, me ndihmën e përfaqësuesve të 
industrisë, duhen plotësuar me përshkrim të vendit të punës dhe me proceset e punës. Kjo do 
të hedhë themelet për hartimin e planeve të trainimit dhe materialit të trainimit.                          

 Gjetjet e SNA janë një instrument i rëndësishëm për riorientimin e aktivitetit të Shërbimit 
Kombëtar të Punësimit lidhur me arsimin dhe formimin profesional dhe ndërmjetësimit për 
punësim,        

Nga ana tjetër ato i kalojnë kufijtë e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe të Ministrisë së 
Mirëqenies sociale dhe Rinisë duke qenë të vlefshme edhe për Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Turizmit, Agjencinë e Investimeve të Huaja, Ministrinë e Rregullimit të Territorit 
etj, duke e rikonfirmuar kështu rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional në 
arritjen e objektivave tona dhe të objektivave të programit të qeverisë.  
Ne vitin 2017 do te realizohet anketa e radhës qe do te mbeshtet nga PNUD  ne kuadër te Projektit 
“Zhvillimi i aftësive për punësim”. 
 
Monitorimi dhe Vlerësimi i Programeve të Nxitjes së Punësimit. Efikasiteti i politikave aktive të 
tregut të punës në punësimin e punëkërkuesve të papunë, kërkon jo vetëm një administrim sa më 
të mirë të procedurave të zbatimit të tyre, por edhe një monitorim e vlerësim të rezultateve të 
arritura nga këto politika. 
SHKP ka detyrimin e kryerjes se monitorimit dhe vlerësimit  periodik te masave aktive  në tregun 
e punës të programeve shtetërore të punësimit, proces qe e realizon ne bashkepunim me 
projektet mbeshtetese. Vleresimi i fundit u realizua me zbatim te projektit IPA 2010, dhe mbuloi 
një shtrirje me të gjatë kohore (2008-2014). Rezultatet e këtij studimi u bënë publike në fund të 
Janarit 2015 dhe sherbyen  si orientim për ndryshimet, permiresimet dhe zbatimin programeve 
për vitin 2015-2016.  
SHKP ka filluar proçedurat për realizimin e vlerësimit  të gjitha programeve të nxitjes së punësimit 
të zbatuara në vitin 2015, duke përfshirë edhe programet e mbartura për vitin 2016. Rezultatet e  
këtij vlerësimi do të shërbejnë si orientim për zbatimin e këtyre programeve për periudhën në 
vazhdim. Monitorimi dhe Vlerësimi i Programeve të Nxitjes së Punësimit per vitin 2015-2016 do 
te mbeshtet nga PNUD ne kuadrin e Projektit “Zhvillimi i aftësive për punësim”. 
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Sistemi ”Gjurmues” për Trendin e Punësimit Post-Formim. Sistemi i Gjurmimit është një 
instrument i rëndësishëm që shërben për vlerësimin e performancës së Ofruesve Publikë të AFP-
së në lidhje me punësueshmërinë e nxënësve apo kursantëve, si dhe ndihmon në procesin e 
harmonizimit të ofertës arsimore me kërkesat e tregut të punës. 
Ne Strategjinë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020, duke synuar “Forcimi i qeverisjes së 
tregut të punës dhe sistemeve të kualifikimeve”, është parashikuar ngritja e një sistemi gjurmimi 
me ndjeshmëri gjinore për të diplomuarit e AFP. Sistemi i Gjurmimit gjithashtu eshte bere pjese e 
ligjit te ri per AFP-ne te miratuar tashme. 
Me 08.09.2016 Ministri i Mireqenies Sociale dhe Rinise Z. Blendi Klosi urdheroi ngritjen e sistemit 
te gjurmimit per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet e ofruesve publik te AFP. 
Ne zbatim te ketij urdheri, SHKP si institucioni përgjegjës i caktuar për ngritjen dhe administrimin 
e sistemit te gjurmimit gjate 2016 punoi te krijonte një protokoll proçedurash dhe një kuadër 
institucional për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave gjurmuese fillestare dhe vijuese.  
 U përcaktuan fazat e ngritjes dhe administrimit të Sistemit të gjurmimit; ne formen e nje 

manuali.  
 U hartua rregullorja e organizimit dhe funksionimit të Sistemit të gjurmimit, ne te cilen 

përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve në varësi të ShKP;  
 U përgatisë modelet e dokumentacioneve të unifikuara, me të dhënat e kursantëve që ndjekin 

dhe përfundojnë kurset pranë Qendrave Publike të Formimit Profesional.  

SHKP u asistua nga programi Arsimi dhe Formimim Profesional ne Shqiperi qe zhvillon GIZ ne 
kuader te se cilit do te realizohej edhe gjurmimi per vitin 2015. Sistemi do te behet funksional gjate 
vitit 2017. 
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Kapitulli IV  
ADMINISTRIMI DHE MENAXHIMI 

4.1 Misioni dhe struktura organizative  
SHKP është një shërbim publik autonom, me statusin e një administrate shtetërore qendrore. Ai 
është krijuar dhe rregullon veprimtarinë e tij, bazuar në dispozitat e ligjit Nr. 7995, datë 
20.09.1995, "Për nxitjen e punësimit", ndryshuar me Ligjin nr. 8444, datë 21.01.1999, ndryshuar 
me Ligjin nr.8862 datë 07.03.2002, ndryshuar me ligjin nr. 9570, datë 03.07.2006, si dhe në Ligjin 
Nr. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”. 
Strukturat kryesore dhe kompetencat e tyre rregullohen me Statutin e Shërbimit Kombëtar të 
Punësimit, aprovuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 17.01.1998 "Për miratimin 
e statutit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit", ndryshuar me VKM nr. 263 datë 25.05.2000, 
ndryshuar me VKM Nr. 17, datë 10.01.2003, dhe në nenin 14 të këtij VKM, Urdhrin Nr. 91, datë 
28.10.2011“ Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, i 
ndryshuar, të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, si dhe në Ligjin Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin 
Civil”. 

 

Misioni 
SHKP ka si mision përmbushjen e të drejtës së të gjithë shtetasve rezidentë në Shqipëri për 
formimin profesional, riaftësimin për punë, dhe për punësim fitimprurës nëpërmjet shërbimeve 
të punësimit dhe pjesëmarrjes në programet shtetërore të tregut të punës. 
Shërbimi Kombëtar i Punësimit kryen veprimtari që synojnë: 
 Përmbushjen e së drejtës së gjithë shtetasve banues në Shqipëri për t’u trajtuar me shërbime 

dhe për t’u mbështetur financiarisht në përpjekjet e tyre për gjetjen e një pune fitimprurëse të 
përshtatshme për cilësitë individuale dhe aftësitë profesionale. 

 Zbatimin dhe administrimin efikas të programeve e projekteve shtetërore për të cilat ngarkohet 
me akte të posaçme ligjore a nënligjore. 

 Zhvillimin në përgjithësi të fuqisë punëtore të vendit nëpërmjet investimeve për rritjen e 
aftësisë punësuese dhe vetëpunësuese, të fleksibilitetit, lëvizshmërisë, aftësisë konkurruese, 
etj. 

Synimi:  
SHKP synon sigurimin e nje shërbimi mbarëkombëtar te cilësisë se larte dhe ne përputhje me 
standardet evropiane, i cili ndihmon punëkërkuesit te gjejnë punën me te mire te mundshme dhe 
punëdhënësit te gjejnë kandidatin me te përshtatshëm. 

Sfidat:  
SHKP po përballet me sfida të mëdha, ndoshta më të mëdha se kurrë më parë. Këto sfida kanë të 
bëjnë me elementë të rëndësishëm të tregun shqiptar të punës, duke përfshirë një popullsi 
relativisht të re, një ekonomi që kërkon krah pune të kualifikuar për të qenë vibrante, dhe një 
sistem arsimi dhe formimi profesional që nuk është i orientuar mjaftueshëm mirë ndaj nevojave 
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të sektorit privat. Shqipëria përballet me nivele të larta të papunësisë së të rinjve dhe papunësisë 
afatgjatë, sikurse vuan nga mungesa e aftësive në shumë sektorë. Strategjia Kombëtare për 
Punësim dhe Aftësi 2014 - 2020 kërkon pikërisht adresimin e këtyre sfidave. 

 

Reforma:  
Reformimi i SHKP si institucioni përgjegjës për zbatimin e politikave shtetërore në fushën e tregut 
te punes, është një nga prioritetet e Strategjisë se Punësimit dhe Zhvillimit të Aftësive 2014 – 2020, 
dhe  Ministrise se Mireqënies Sociale dhe Rinisë. Proçesi i reformimit të SHKP synon kthimin e tij 
në një subjekt me autonomi buxhetore dhe administrative, me zyra të modernizuara pune dhe me 
një sistem për sigurimin e punësimit, me programe të frytshme për nxitjen e punësimit dhe të 
kualifikimit profesional, të cilat lidhen me nevojat e ekonomisë dhe me një personel të trajnuar 
mirë si në selinë e këtij shërbimi, ashtu edhe në nivel rajonal, i cili të jetë i aftë që të menaxhojë 
sistemin e modernizuar të TI-së.  

Objektivat funsionale dhe strukturore : 
 Të modernizohet Shërbimi Kombëtar i Punësimit: të riorganizohen zyrat e punësimit, 

shërbimet që ato ofrojnë; si dhe informatizimi i tyre nëpërmjet sistemeve inovative me qëllim  
rritjen e punësueshmërisë dhe uljen e nivelit të papunësisë.  

 Të ofrohen shërbime punësimi në përputhje me standardet ndërkombëtare të shërbimeve 
publike të punësimit, nëpërmjet: regjistrimit, profilizimit dhe këshillimit të punëkërkuesve në 
mënyrë të personalizuar duke iu referruar specifikave të kategorive të tyre; si dhe ndërtimi i 
marrëdhënieve më të mira me punëdhënësit. 

 Të zbatohen politikat shtetërore të punësimit nëpërmjet: zgjerimit të gamës së programeve të 
nxitjes së punësimit; zhvillimit të sistemit të formimit profesional në nivel kombëtar, rajonal/ 
vendor me synim kualifikimin dhe rikualifikimin e fuqisë punëtore dhe përfshirjen e tyre në 
tregun e punës; si dhe mbështetjen e tyre me të ardhura. 

 Të zhvillohet informacioni i tregut të punës, nëpërmjet: ngritjes së një sistemi të qëndrueshëm 
për sigurimin e të dhënave mbi ofertën dhe kërkesën për punë; ngritjes së sistemeve për 
monitorimin dhe vlerësimin e impaktit të masave të punësimit tek klientët. 

Struktura e SHKP 
SHKP, eshte institucion publik i ndertuar sipas ligjit Nr. 7995, datë 20.09.1995, "Për nxitjen e 
punësimit", statutin aprovuar me VKM, Nr.42, datë 17.01.1998 . Ai funksionon  bazuar ne:  
Ligjin Nr. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”, Statutin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, aprovuar 
me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 17.01.1998 "Për miratimin e statutit të Shërbimit 
Kombëtar të Punësimit", i ndryshuar, si dhe në Urdhrin Nr. 91, datë 28.10.2011“ Për miratimin e 
strukturës dhe të Organikës së Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, i ndryshuar. Ligjin Nr. 7961, 
datë 12.07.1995 “ Kodi i Punës”, i ndryshuar, si dhe akte te tjera ligjore e nenligjore qe mbeshtesin 
aktivitet qe SHKP kryen. 
 

SHKP eshte e organizuar ne  
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o Drejtoria e Përgjithshme 
o 12 drejtori rajonale te punesimit 
o 24 zyra vendore te punesimt 
o 10 qendra publike te formimit profesional 

Drejtoria e Pergjithshme përfshin: 
o Drejtorin e Pergjithshem 
o Zv/Drejtorin e Pergjithshem dhe Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese, perfshire 

sektorin juridik, burimet njerezore, prokurimet publike, mirembajtjen. 
o Sektorin financiar e buxhetor 
o Drejtorine e Sherbimeve te Punesimit dhe Migracionit 
o Drejtorine e Programeve te Tregut te Punes 
o Drejtorine e Informacionit te Tregut te Punes dhe Informatizimit 
o Sektorin e Auditimit 

KAT është organi më i lartë vendimmarrës i SHKP. Ai kryesohet nga Ministri i Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë dhe përbëhet nga 9 anëtarë, të cilët janë përfaqësues të Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Industrisë dhe Energjitikës, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Inspektoriatit 
Shtetëror të Punës, Institutit të Sigurimeve Shoqërore, organizatave më të përfaqësuara të 
punëmarrësve në Këshill, me dy anëtarë dhe organizatave më të përfaqësuara të punëdhënësve 
në këtë këshill, me dy anëtarë. Mandati i anëtarëve të këtij këshilli është trevjeçar dhe miratimi i 
emërimit të tyre bëhet nga  Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.  Kopetencat dhe detyrat e 
KAT percaktohen me vendim te veçante. 
 
Drejtori i Përgjithshëm, eshte pjese e trupes TND, ai eshte autoriteti më i lartë ekzekutiv dhe 
përfaqëson SHKP në çdo nivel organizmi dhe drejtimi. Ai siguron realizimin e objektivave dhe 
përgjigjet para Ministrit të MMSR për gjithë aktivitetin e SHKP në përputhje me misionin e tij. 
 
Sot sistemi i institucioneve te varesise te SHKP funksionon ne tre nivele, Drejtoria e Pergjithshme, 
Drejtorite Rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit e Zyrat Vendore te Punesimit, dhe 
Qendrat Publike te Formimit Profesional  te cilat ne total kane nje numer punonjesish prej 433 
persona.  
 
Ne kategorizimin dhe percaktimin e numrit te punonjësve per cdo Zyre Punesimi,  jane marre 
parasysh nje sere treguesish mbi tregun e punes rajonal e lokal te cilat perbejne bazen e 
funksionimit, si shërbimi ndaj klientëve , numri i punekerkuesve te papune, numri i subjekteve qe 
operojne ne rajon, zbatimi i programeve te nxitjes se punesimit,  perpunimi dhe analiza e  
informacionit  te tregut te punes, trajtimi i punekerkuesve me pagesa papunesie, sherbimi ndaj 
emigranteve te kthyer, pajisja e shtetasve te huaj me leje pune, etj. 
Drejtorite Rajonale te Punesimit jane 12 dhe kane ne varesi zyrat perkatese vendore, zyrat rajonale 
jane te organizuara ne 2 sektore, sektori i sherbimeve dhe programeve dhe sektori mbeshtetes e 
financiar.  
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Drejtoria Rajonale e SHKP Tiranë eshte me e madhja ne numer, aktualisht ka 45 punonjes kjo per 
shkak te madhesise dhe problematikes qe tregu i punes ka ne kete rajon. 
Zyrat rajonale variojne nga 12-18 punonjes dhe zyrat vendore kane 3 deri ne 6 punonjes.  
Ne fund te vitit 2016, ne te gjithe sistemin e SHKP numerohen 433 punonjes. Ne Drejtorine e 
Pergjithshme 38 punonjes ose 8.8 perqind e stafit total, 285 punonjes ose 66 perqind e stafit 
punojne  ne 36 zyrat e punes dhe 110 punonjes ose 25 perqind e stafit ne Qendrat Publike te 
Formimit Profesional. SHKP mund te rekrutoje personel part-time per te mbuluar nevojat per 
kurset e formimit profesional, mesatarisht 200-250 punonjes ne vit. Persa i perket gjinise, 66 
perqind e stafit jane gra e vajza, 94 perqind jane me arsim te larte.  
 

4.2 Administrimi finaciar dhe buxhetor  
Me ligjin nr.147/2015 “Per Buxhetin e vitit 2016”  Sherbimit Kombetar te Punesimit  i jane 
akorduar fonde ne shumen 1.865.359.720 leke. Sherbimi Kombetar i Punesimit  ka administruar 
dhe menaxhuar fondet per programet: 

 Sherbimet e Punesimit 
 Nxitje Punesimi 
 Formimi Profesional 
 Pagese Papunesie 

 

Tab. Realizimi i treguesve te buxhetit per vitin 2016  

Nr.Artik EMERTIMI 
Buxheti 

fillestar 2016 

Buxheti 2016 I 
rishikuar me  
ndryshime 

Fakti % 

  Administrata Lokale ShKP 245,886,465 248,508,319 244,840,239 99 

600 Paga 182,480,000 177,230,454 175,322,291 99 

601 Sigurime Shoqerore 27,506,465 29,569,865 29,227,682 99 

602 Mallra e sherbime  35,900,000 41,550,000 40,132,266 97 

606 Fond I vecante   158,000 158,000 100 

603 Nxitje punesimi                                                           490,000,000 477,000,000 466,417,604 98 

606 Pagese Papunesie  1,000,000,000 720,000,000 690,495,090 96 

  Administrata Qendrore Sh.K.P 78,313,535 63,826,535 63,660,322 100 

600 Pagat 29,520,000 26,470,000 26,454,255 100 

601 Sigurimet Shoqerore 4,693,535 4,517,535 4,367,069 97 

602 Mallra e sherbime 44,100,000 32,839,000 32,838,998 100 

  Formimi Profesional 206,021,000 217,024,866 215,633,967 99 

600 Pagat 140,000,000 148,835,300 148,152,942 100 
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601 Sigurimet Shoqerore 21,021,000 25,408,766 25,007,775 98 

602 Mallra e sherbime 45,000,000 42,550,000 42,242,450 99 

606 Fond I vecante   230,800 230,800 100 

  Te ardhurat nga Formimi 
Profesional 

11,000,000 11,000,000 8,591,308 78 

600 Paga 3,000,000 3,000,000 1,185,382 40 

602 Mallra e sherbime 5,000,000 5,000,000 4,566,399 91 

231 Investime nga te ardhurat 3,000,000 3,000,000 2,839,527 95 

  Investime buxhetore                 127,000,000 115,000,000 111,364,293 97 

  Totali 2,158,221,000 1,852,359,720 1,801,002,823 97 

 

Buxheti i akorduar fillimisht për vitin 2016 ishte në shumen 2.158.221.000 leke dhe ka pësuar 
ndryshime në pakesim fondi ne shumen 305.861.280 leke. Këto ndryshime bënë që Buxheti i 
rishikuar per SHKP per vitin 2016, te jete ne shumen 1.852.359.720 leke.  

Ne menyre analitike keto ndryshime: 

 Janë bërë pakësime  ne programin e pageses se papunesise ne shumen - 280.000.000 leke . 
Fillimi i zbatimit te  VKM nr.192 date 09.03.2016 “Per caktimin e nivelit baze te se ardhures 
nga papunesia”, ku niveli baze i pageses se papunesisie u be i barabarte me 1/2 e pages 
minimale ne shkalle vendi , VKM nr.194 date 09.03.2016 “Per pageses e te ardhures nga 
papunesia” ku trajtimi me pagese papunesie eshte e lidhur me kohen e kontribuar  ne skemen 
e sigurimeve shoqerore, renia e numrit te personave qe trajtohen me pagese papunesie , solli 
si pasoje fonde te lira ne kete program , dhe u kerkua prane MMSR pakesimi i fondeve ne 
shumen 280.000.000 leke. 

 Pakesim ne fondin e investimeve ne shumen – 12.000.000 Leke, me miratimin e MMSR dhe 
MF. 

 Në zërin paga te punonjesve  ndryshimi total eshte +535.754 leke.  Ketu eshte perfshire 
akordimi i fondeve nga MMSR, per mbulimin e shpenzimeve per paga per punonjesit me kohe 
te pjeseshme ne qendrat e formimit profesional public dhe pakësimet me aktin normativete 
MF ne dhjetor 2016. Ne kete shtese fondi jane perfshire edhe levizjet fondeve  brenda te njejtit 
artikull nga program i administrimit te zyrave te punesimit ne programin e formimit 
profesional. 

 Ne zerin sigurime shoqerore ndryshimi eshte ne shumen  shtese fondi +6.275.166 leke dhe 
jane perdorur kryesisht per sigurimet shoqerore te punonjesve me kohe te pjeseshme ne 
formimin profesional, akorduar nga MMSR. 

 Ne zerin mallra e sherbime kemi pakesim ne shumen –8.061.000 leke  dhe ka ardhur kryesisht 
nga akti normativ i MF  ne dhjetor 2016. 

 Pakesim  ne programin e nxitjes se punesimit ne shumen -13.000.000 leke,  me Akt Normativ 
te MF  ne dhjetor  te vitit 2016. 
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 Shtese ne zerin 606 , fondi i vecante  shtese ne Shumen 388.800 leke ne zbatim te VKM nr.929 
dt 17.11.2010 “Per krijimin dhe perdorimin e fondit te vecante” i ndryshuar. 

Realizimi i treguesve te buxhetit per vitin 2016 rezulton ne masen 97% e planit vjetor te akorduar.  
Sipas institucioneve te varesise realizimi i treguesve te buxhetit eshte:  

 Qendrat e Formimit Profesional eshte ne masen 99%,  

 Administrata Lokale e Sherbimit Kombetar te Punesimit eshte 99%,  

 Administrta Qendrore e SHKP eshte 100% ,  

 Program I nxitjes se punesimit eshte 98%,  

 Program I pageses se papunesise eshte 96% ,  

 Investimet buxhetore ne masen 97%. 
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Tab. Realizimi i Investimeve Buxhetore per vitin 2016 me objekte  

Institucioni Investime  2016 me objekte Plani  me objekte 
fakt dhjetor 

2016 
% 

SHKP Blerje mobilje e  paisje zyre 7,000,000 6,992,208 100 

SHKP Blerje paisje elektronike (MB) 5,000,000 2,353,285 47 

SHKP Rikonstruksion ZP Kavaje,Bulqize, Tepelene, 
Sarande , Admin Qendrore. 

33,350,000 33,214,562 100 

 SHKP Ndertim i  ri QFP 4 38,000,000 37,969,998 100 

SHKP Ndertim i  ri QFP Berat  12,000,000 12,000,000 100 

SHKP Blerje kabinete per QFP 12,000,000 11,989,800 100 

SHKP Programi financiar 5,000,000 4,452,840 89 

SHKP Studim projektimi 2,650,000 2,391,600 90 

  Totali 115,000,000 111,364,293 97 

 

Buxheti per vitin 2017 
Sherbimit Kombetar te Punesimit I jane akorduar fonde  ne shumen  1.859.600.000 leke. 
Konkretisht kemi : 
 Sherbimet e Punesimit  307.600.000 
 Nxitje Punesimi   490.000.000 
 Formimi Profesional  203.000.000 
 Pagese Papunesie              800.000.000 
 Investime       51.000.000 
 Plan limit te ardhurash nga QFP     8.000.000 
Shuma            1.859.600.000 

 
Plani buxhetor 2017 ne krahasim me planin buxhetor 2016 ka pesuar renie me 14% kryesisht ne, 
programin e pageses se papunesise dhe ne zerin investime ku dhe buxheti i planifikuar eshte 
vetem 40% e buxhetit te nje viti me pare.  
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Tab Buxheti per vitin 2017, i akorduar eshte 1.859.600.00, 
Nr . Artik EMERTIMI Buxheti 2016 Buxheti 2017       
  Administrata Lokale ShKP 245,886,465 229.402.314 
600 Paga 182,480,000 162.450.000 
601 Sigurime Shoqerore 27,506,465 31.452.314 
602 Mallra e sherbime  35,900,000 35.500.000 
606 Fond I vecante    
603 Nxitje punesimi                                                           490,000,000 490.000.000 
606 Pagese Papunesie  1,000,000,000 800.000.000 
  Administrata Qendrore Sh.K.P 78,313,535 78.197.686 
600 Pagat 29,520,000 25.550.000 
601 Sigurimet Shoqerore 4,693,535 5.147.686 
602 Mallra e sherbime 44,100,000 47.500.000 
  Formimi Profesional 206,021,000 203.000.000 
600 Pagat 140,000,000 140.000.000 
601 Sigurimet Shoqerore 21,021,000 23.000.000 
602 Mallra e sherbime 45,000,000 40.000.000 
606 Fond I vecante    
  Te ardhurat nga Formimi Profesional 11,000,000 8.000.000 
600 Paga 3,000,000 3.000.000 
602 Mallra e sherbime 5,000,000 5.000.000 
231 Investime nga te ardhurat 3,000,000  
  Investime buxhetore                 127,000,000 51.000.000 
  Totali 2,158,221,000 1.859.600.00 

 
Buxheti i akorduar per vitin 2017, parashikon te mbuloje trajtimin me programe te nxitjes se 
punesimit per rreth 5500-6000 punekerkues, trajtimin e 4000 punekerkuesve ne pagese 
papunesie si dhe perfundimin e investimit ne QFP nr. 4 dhe Berat.  
 

4.3 Zvillimi i burimeve njerëzore  
Përcaktimi dhe zbatimi i një plani për zhvillimin e stafit, me qëllim realizimin me sa më efikasitet 
të të gjitha aktiviteteve që përmban reforma e zbatimit të modelit kombëtar të Punësimit, është 
një nga sfidat e  Shërbimit  Kombëtar  të  Punësimit  për  të  gjithë periudhën 2014-2017 që përfshin 
reforma.  

Trajnimet e zhvilluara gjate 2016 sipas tematikave jepen si me poshte: 

Njohja me ligjin e ri ‘‘Per punekerkuesin, udhezimit dhe procedurat ne zbatim te tij’’. Ne trainim 
u perfshi i gjithe stafi i zyrave te punesimit ne te gjitha nivelet. U realizuan 10 trainime me 
mesatarisht 30 specialiste per trainim. Trainimi u zhvillua ne ambjentet e drejtorise se 
pergjithshme te SHKP dhe u mbeshtet ne logjistike nga projekti ‘Skills Development for 
Employment’ zbatuar nga PNUD. 

“Këshillim drejt punësimit dhe Sipërmarrjes”, trainim ky ne kuader marreveshjes se 
bashkepunimi me Swisscontact, Shqiperi. Qasja e keshillimit per punesim eshte nje qasje 
innovative e zhvilluar dhe pilotuar nga Swisscontact nen projektin AlbVET dhe C4E me specialiste 
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te tre Drejtorive Rajonale te Punesimit Fier, Shkoder dhe Elbasan per nje periudhe dy vjecare 2012-
2014. Pas perfundimit te pilotimit te ketij projekti, si dhe duke pare impaktin e zbatimit te tij ne 
zyrat pilot, u be e mundur qe kjo qasje te zbatohet ne te gjitha Zyrat Rajonale te Punesimit. 

Cikli i keshillimit me pjesmarresit kishte nje kohezgjatje 12 mujore, (periudha Prill 2015 – Dhjetor 
2016) gjate se ciles u realizuan 10 blloqe trajnimi me nje kohezgjatje normale 3 ditore (blloku i 
pare 4 dite trajnimi). Pjesëmarres 25 nëpunës nga 12 Drejtoritë Rajonale të Punësimit. 
Moduli i trainimit perfshiu ne vetvete procesin e perzgjedhjes se pjesemarresve nga lista e 
punekerkuesve papune (vecanerisht punekerkuesit aftgjate) dhe formimin e grupeve, keshillimin  
individual, eksplorimin e tregut te punes, stazhet afatshkurtera etj. 
Trajnimin modular i këshilltarëve u ofrua nga Swisscontact në bashkëpunim me Universitetin e 
Shkencave të Aplikuara Lucernë, Zvicër. 
 
‘‘Për Organizimin Funksional dhe Strukturor të Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit’’. Me 
venien ne zbatim te modelit kombetar te sherbimit lindi e nevojshme ndarja e detyrave në tre 
nivele sipas niveleve të shërbimeve të ofruara, përcaktimin e rolit dhe të drejtave të çdo specialisti 
(i pasqyruar edhe në sistemin informatik në nivele aksesi), përshkrimet e vendeve të punës për 
çdo post pune në zyrën e punës.  
Drejtoria e pergjithshme e SHKP mbeshtetur edhe nga projekti Risi Albania, hartoi nje manual 
‘‘Për Organizimin Funksional dhe Strukturor të Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit’’.  

Trainimet u organizuan ne periudhen korrik gusht 2016 ne 15 grupe me drejtuesit dhe specialistet 
e zyrave te punesimit me qellim njohjen e zyrave Rajonale & Vendore të ShKP-së me manualin per 
orientimin e nevojshëm sa i takon organizimit funksional, strukturor, si edhe planifikimin, 
monitorimin e vlerësimin e objektivave dhe aktiviteteve përkatëse, me qellim ofrimin e shërbime 
efikase dhe produktive, si dhe vlerësimin e performancës së tyre. 

 ‘‘Mbi sistemin e integruar financiar e buxhetor’’. Trainimi u realizuar ne muajin dhjetor 2016 ne 
dy dite, ku moren pjese ne njeren 12 specialistet e finances ne Drejtorite Rajonale te Punesimit 
dhe diten tjeter te trainimit moren pjese 10 specialiste finace nga Drejtorite Rajonale te 
Formimimt Profesional Publik.   

Reformimi i Sherbimit Kombetar te Punesimit vazhdon dhe paralelisht me do te vazhdoje dhe 
njohja dhe trainimi e stafit me elementet e rinj te kesaj reforme. Ne kete menyre se bashku me 
aktivitetet e planifikuara per 2017 ne vazhdim te reformimimt te institucionit tone eshte hartuar 
dhe nje plan trainimi per stafin. 


