
 

 
RAPORT I AKTIVITETIT 

TË SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT 
‘2017 

  



 
 

SHKP në shifra ‘2017 
323 Specialistë shërbimesh i shërbejnë 90 mijë Punëkërkuesve të 

Papunë dhe 40 mijë Bizneseve.   
 
 

Punëkërkues të papunë  Punëdhwnës 
 90 mijë Punëkërkues të 

Papunë janë pritur, 
regjistruar dhe ofruar 
shërbime nga Zyrat e Punës. 

 68 mijë kontakte me 
subjektet janë realizuar, ose 
rreth 18 000 më shumë se 
një vit më parë. 

 23.136 Punëkërkues të 
Papunë janë punësuan, ose 
1500 më shumë se 
planifikimi strategjik. 

 Rreth 40 mije Vende të lira 
pune janë shpallur në Zyrat 
e punësimit, nga 38 mijë që 
ishin një vit më parë. 

 5.264 Punëkërkues të 
Papunë janë përfshirë në 
Programet e nxitjes së 
punësimit, ose 5.8% e 
punëkërkuesve, nga 4.5 që 
ishte planifikimi strategjik. 

 668 Subjekte përfituese nga 
Programet e nxitjes së 
punësimit si: Trajnim në 
punë, Subvencionim të 
punësimit apo Praktika 
profesionale.  

 9.461 Punëkërkues të 
Papunë janë përfshirë në 
kurse trainimi në Qëndrat 
Publike të Formimit 
Profesional. 

 120 subjekte private kanë 
aplikuar për licensa për të 
ofruar kurse formimi dhe 
kualifikimi profesional. 
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PERMBAJTJA 

HYRJE:  

 Vizioni Strategjik 
 Objektivat dhe treguesit e monitorueshem 2017 
 

KAPITULLI I: Reforma ne Sherbimin Kombetar te Punesimit 

 Riorganizimi i ambienteve të punës dhe rikonceptimi i aktivitetit te Zyrave te Punesimit  

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

 Ngritja e sistemit te menaxhimit te performacës të shërbimeve dhe zhvillimi i burimeve njerezore 

 

KAPITULLI II:  Zbatimi i politikave shtetërore të punësimit  

 Analiza e kerkeses e ofertes per pune 

 Politikat shteterore te punesimit  

o Programi i Ndërmjetësimit për punë: 

o Programi i nxitjes se punesimit 

o Programi i formimit profesional 

o Programi i pageses se papunesise 

o Sherbimet migratore 

 Informacioni për Tregun e Punës. 

o Statistikat dhe raportet statistikore 

o Studimet dhe vleresimet e tregut te punes 

KAPITULLI IV: Administrimi dhe menaxhimi burimeve njerezore dhe financiare  

 Misioni dhe struktura organizative 

 Administrimi finaciar dhe buxhetor 

 Zhvillimi i burimeve njerezore 
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HYRJE 

Vizioni Strategjik 
 
Vizioni Strategjik i SHERBIMIT KOMBËTARE TË PUNËSIMIT eshte percaktuar ne Strategjine 
Kombetare per Punesim dhe Aftësi 2014-2020.  
 
Strategjia Kombëtare për Punësimin dhe Aftësi 2014-2020, synon rregullimin e politikave aktive 
të tregut të punës, përmirësimin e sistemit te arsimit dhe formimit profesional, reformimin e 
sistemeve të mbrojtjes sociale dhe forcimin e administrimit të tregut të punës.  
 
SYNIMI STRATEGTJIK:  
“Aftësi më të larta dhe punë më të mirë për gjithë femrat dhe meshkujt” 
 

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

A. Nxitja e mundësive për punë të denjë  nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të 
punës. 

B. Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. 
C. Nxitja e përfshirjes sociale dhe e kohezionit territorial. 
D. Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemeve të kualifikimeve 

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. Qellimi strategjik i saj eshte te 
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. 

 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.  
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Objektivat për ‘2017 
Ne permbushje te te vizionit dhe objektivave paresore te planifikuar ne strategjine per punesim 
dhe aftesi 2014-2020, si dhe mbeshtetur ne buxhetin vjetor te akorduar per tregun e punes, 
Ministria pergjegjese per punesim dhe aftesi, në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar të 
Punësimit kane percaktuar objektivat vjetore si dhe treguesit e monitorueshem per realizimin e 
tyre si me poshte: 
 

Objektivat Treguesit e planifikuar Realizimi 

Permiresimi i sherbimeve  te 
keshillimit per punesim, profilizimi i 
punekerkuesve te papune dhe futja 
ne perdorim e Planeve individuale të 
veprimit për punësim, ne te gjitha 
zyrat rajonale te punësimit.  

rritja e numrit te vendeve te lira 
per pune te siguruara me 5% 
rritjen e nivelit të plotësimit të 
vendeve te lira per pune me 
10%. 

- numri i ofertave per pune 
40.013 

- niveli i plotesimit te tyre 58% 

Rritja e cilësisë së përputhjes së 
kërkesës për punë, me ofertat e 
siguruara nga ana e zyrave të 
punёsimit nё shkallё vendi,  

realizimi i 25 000 punësime në 
vitin 2017  

23.136 pu.pa jane punesuar  

Zbatimi i programit të nxitjes së 
punësimit 

5.000 - 5.500 punësime ose 4.5 
% e totalit te punekerkuesve te 
papune te rregjistruar, Perfshirja 
ne programin e praktikave 
profesionale 550-600 studente te 
sapodiplomuar. 

5264 punekerkues te papune jane 
perfshire ne programet e nxitjes 
se punesimit ose 5.8% e totalit, 
nga te cilet 489 jane student te 
sapodiplomuar. 

Zbatimi I programit te formimit 
professional nga Drejtoritë Rajonale 
të Formimit Profesional në 
bashkëpunim me Zyrat Përkatëse të 
Punësimit. 

16 500 do te çertifikohen nga 
DRFPP. 
12 500 do të jenë punëkërkues 
të papunë 
2000 do të punësohen pas 
përfundimit të një kursi trajnimi.  

1. 15711 persona jane 
certifikuar 

2. 9461 pu.pa kane ndjekur nje 
kurs formimi 

3. 1287 pu.pa jane punesuar 
pas perfundimit te kursit 

Riorganizimi dhe ristrukturimi I Zyrave 
te Punesimit sipas modelit te ri te 
organizimit te sherbimit,  

5 (pese) Zyra te Punes te 
ristrukturohen ndertimit te 
Qendres se Formimit Profesional 
ne Tirane dhe Berat 

Ka perfunduar ndertimi i Qendres 
se Formimit Profesional ne Tirane  
dhe Berat 

 
Aktivitet e Sherbimit Kombetar te Punesimit per vitin 2017 jane fokusuar ne këto drejtime: 

 Reforma ne Sherbimin Kombetar te Punesimit 

 Zbatimi i politikave shtetërore të punësimit 

 Administrimi dhe menaxhimi burimeve njerezore dhe financiare 
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KAPITULLI I 
REFORMA NE SHERBIMIN KOMBETAR TE PUNESIMIT 

Reformimi i Shërbimit Kombëtar të Punësimit, si institucion 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 Planit te Veprimeve miratuar me VKM nr. 818, date 
26.11.2014. 

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. 

 

Modeli Kombëtar i Shërbimit konsiston në: 

 Riorganizimi i ambienteve të punës dhe rikonceptimi i aktivitetit te Zyrave te Punesimit sipas 
modelit të ri të shërbimeve te punesimit ne tre nivele.  

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

 Ngritja e sistemit te menaxhimit te performacës të shërbimeve dhe zhvillimi i burimeve 
njerezore 

 

I.1 Riorganizimi i ambienteve të punës dhe rikonceptimi i aktivitetit te Zyrave 
te Punesimit  

 

Aktivitetet kryesore: 

Gjate periudhes 2014-2017 u riorganizuan te gjitha Zyrat e Punësimit, sipas modelit të ri të 
shërbimeve te punesimit, ne tre nivele, informacion, intervistim dhe keshillim i thelluar. 

 Ofrimi i sherbimeve sipas nevojave te punekerkuesit dhe dhenien e me shume perparesive 
punekerkuesve te papune ne rrezik perjashtimi nga tregu i punes sipas qasjes se modelit te 
ri, kërkoi ndërhyrje edhe  ne bazen ligjore duke forcuar detyrimin e te qenit punekerkues 
aktiv.   

o U vu ne zbatim Ligji nr.146/2015 “Për punëkërkuesin”, i cili saktësoi kriteret e 
regjistrimit dhe çregjistrimit te punëkërkuesve te papune pranë Zyrave te Punësimit,  

o Është draftuar ligji i ri për nxitjen e punësimit i cili eshte drejt  miratimit MFE,   

o Është miratuar Ligji Nr.15/2017 “Per arsimin fhe formimin profesional ne Repuliken e 
Shqiperise”, i cili prashikon krijimin e AKPA, po punohet me aktet nenligjore ne zbatim 
te tij.  

 Nga fillimi i zbatimit te strategjise e deri me tani 21 zyra të reja punësimi janë hapur sipas 
këtij modeli (10 ne 2014, 4 ne 2015 dhe 7 ne 2016), ndersa per vitin 2017 ishin planifikuar 
rikonstruksioni per 5 zyra punesimi, por nuk  u akorduan fonde nga buxheti i shtetit per 
kete qellim. Gjate vitit 2017, jane ndertuar dy qendra te reja te formimit profesional nje 
ne Tirane (tek QFP nr.4) dhe nje ne Berat.  
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 Per vitin 2018 fondi i planifikuar nga buxheti i shtetit per zerin investime eshte eshte 32 
milion leke dhe eshte parshikuar nderhyrje ne pese Zyran Punesimi, 2 nga te cilat jane 
Drejtorite Rajonale Shkoder dhe Fier. 

 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 kuader te verifikimit te cilesise se sherbimeve, gjate vitit 2017 jane hartuar disa 
raporte vleresimi per SHKP: 

o Raporti per vetevleresimin e Sherbimit Publik te Punesimi per 6 vendet e Ballkanit 
Perendimor , ne kuader te projektit Rajonal “Employment and Social Affairs Platform”  

o Efficiency Analysis of the National Employment Servise -2013-2016 , Albanian 
Funcional Revieë, realizuar nga Social Protection and Jobs Global Practice,  Ëorld Bank 
Group. 

o Raport Vlerësues ‘‘Pjesërmarrja Gjithpërfshirëse të Shërbimeve të Punësimit në 
Shqipëri’’, realizuar ne kuader te projektit rajonal "Promovimi i zgjidhjeve 
gjithëpërfshirëse të tregut të punës në Ballkanin Perëndimor" zbatuar nga 
International Labor Organization (ILO) dhe United Nations Development Programme 
(UNDP) me financimin e Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA). 

 

Gjetjet dhe rekomandimet e ketyre vleresimeve do te jene baze e planifikimit te aktiviteteve 
te SHKP per periudhen ne vijim. 

Problematika: 
 Qasja në shërbimet e punësimit nga të papunët nuk është e barabartë. Sot kemi vetëm 

36 Zyra Pune që ushtrojnë aktivitetin në bashkitë kryesore të vendit. Pavarësisht së aksesi 
në shërbime për zonën rurale nuk është i kufizuar në ligj, largësia nga Zyra e punës e 
vështirëson marrjen e shërbimeve nga të papunët e këtyre zonave.  

 Stafet e kufizuara të ZP dhe mungesa e specialistëve të dedikuar për grupet e veçanta, 
vështirëson punën me këto grupe dhe si rrjedhim edhe rezultatet. Stafi i sistemit te SHKP 
ka qene i njejte qysh nga viti 2014.  

 Pavaresisht se ne rritje fondet per investime te dhena nga buxheti i shtetit nuk mjaftojne 
ristrukturimin e te gjitha ZP sipas modelit te ri te sherbimit.  

 Cilesia e sherbimeve te ofruara derimetani matet nepermjet monitorimit manual 
statistikor. Mungon nje strategjie per menyren e vendosjes se objektivave dhe per 
mekanizmat e matjes se performances te cdo ZP.   

 
Planifikimi 2018: 

Aktivitetet e SHKP per vitin 2018, ne lidhje me reformimin e saj, do te jene ne kuader te ngritjes 
se Agjensise Kombetare per Punesim dhe Aftesi.  
 
Ne kuader te nje nga 3 prioriteteve te vitit 2018 i cili eshte ‘’Modernizimi i strukturor dhe 
funksional i SHKP-se për zbatimin me efikasitet të politikave shteterore në fushën e tregut të 
punës’’, po punohet per: 
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 Identifikimin i politikave prioritare reformuese,  
 Hartimin e planit te veprimit mbeshtetur ne analizat e nevojave per sherbime dhe programe 

te cdo Zyre Punesimit 
 Përmirësimin e menaxhimit të performancës së SHKP nëpërmjet: 

• Analizes dhe peshimit të faktorëve ndikues në performancën e tregut të punës. 
• Përcaktimit të indikatorëve të performancës dhe vendosja e objektivave për çdo Zyre 

Punësimi, sipas programeve që zbaton (ndëmjetësimin për punë, programet e nxitjes 
së punësimit dhe programin e formimit profesional). 

• Hartimit të metodologjisë për matjen e performancës së SHKP në bazë të objektivave. 
 

Eshte parashikuar rikonstruksioni i 15 Zyra Punësimi bazuar në fondin e akorduar si indikator i 
Mbështetjes Buxhetore. 

 

 
I.2 Modernizimi i infrastrukturës dhe sistemeve të IT në Shërbimin Kombëtar 
të Punësimit. 

Aktivitetet: 

Sigurimi i cilësise së shërbimit, nëpërmjet monitorimit të fazave të ofrimin, në tre nivelet, me 
qellim, ofrimin e sherbimeve sipas nevojave të punëkërkuesit dhe dhenien e me shume 
perparesive punëkërkuesve të papune në rrezik perjashtimi nga tregu i punës, (profili i pu.pa) 
kërkoi ndërhyrje në sistemin informatik të sherbimeve të punësimit.  

Ndaj gjate vitit 2017 eshte punuar për disa zhvillime të reja dhe permiresime në sisitemin e ri TI 
qe kane te bejne me: 

 Ndryshime në te tre rregjistrat qe ai permban (punëkërkuesit, punedhnesit dhe vendit te lire) 
për rritjen e cilesise se procesit te profilizimit dhe targetimit. 

 Ndryshime në proçesin e ndermjetesimit për nje pershtatje sa me efikase me kerkesat e 
vendit të lire të punës. 

 Shtim te fushave te  kerkimit për të lehtesuar nxjerrjen e raporteve nga sistemi etj. 

Per ndryshimet ne sistemin informatik eshte njohur dhe trainuar i gjithe stafi i Zyravet e 
punesimit te cilet kane qene edhe pjese e testimit te tij. Ndryshimet ne sistem jane futur ne 
nentor te vitit 2017. 

Ne vitin 2016 sistemi u be pjese e të 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 të Detyrueshem të Kujdesit Shendetesor, Sistemin e Ndihmës Ekonomike, 
në të gjithe vendin, por ai eshte i aksesueshem vetem ne nivel kom-betar nga MFE, pu.pa dhe 
punedhenes nepermjet pjeses online te sisitemit. Sistemi nuk ndervepron me asnje ofrues te 
Arsimit dhe Formimit Profesional si publik edhe privat, si dhe me asnje agjensi private punesimi 
brenda apo jashte vendit në lidhje me punësimin në lokalitete të tjera si në Shqipëri ashtu edhe 
jashtë saj.  
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Ne bashkepunim me kompanine e mirembajtjes po punohet për ndertimin e modulit të ri 
‘Raporte’’ si pjese e zhvillimeve te parashikuara ne kontraten e mirembajtjes.  

Moduli do të pasqyroje në raporte per: 

 Bilancin e vendeve te lira te punes 

 Percaktimin dhe realizimin e objektivave dhe treguesve te monitorueshem ne nivel zyre  

 Trajtimin me sherbime te ish perfitueve nga skema e ndihmes ekonomike qe e kane 
humbur kete mbeshtetje ne kuader te reformes qe ka ndermarre kjo skeme ne fillim te 
vitit 2018. 

SHKP si pjese e platformës qeveritare e-Albania, së ndërveprimit që ndërlidh sistemet e 
institucioneve më njeri-tjetrin ka punuar për perfshirjen e disa sherbimeve online te ofruara ndaj 
klienteve punëkerkues dhe punëdhenes si dhe në nderveprimin më institucionet e tjera.  

Konkretisht: 

Punekerkuesit dhe punëdhenesit nepermjet sistemit e.Albania mund te marrin informacion deri 
tani mbi 9 sherbime për punësim për 2 nga keto sherbime  

 vertetimin si perfitues i statusit ‘Punekerkues i papune’’  
 vertetim si perfitues i pageses se papunesise  

individet aplikojne online për keto sherbime dhe kerkesa për vertetim kalon në zyren perkatese 
te punësimit.  

Problematikat: 

 Sistemi ne fillimet e tij eshte parashikuar vetem si nje regjister dhe si i tille te gjitha 
ndryshimet qe i behen ndikojne ne performance e tij dhe sjellin ngadalesi ne funksionim 
duke u bere pengese per punen. 

 Pavaresisht trainimeve fillestare te stafit vihet re qe nivelet e perdorimit te sistemit midis 
specilisteve jane te ndryshme gje e cila ka sjelle problematika ne hedhjen e informacionit 
ne sistem. Pavaresisht se ndryshimet ne sistem u shoqeruar me trainime ne grupe te te 
gjithe perdoruesve, shihet e nevojshme nje trainim individual ne vendin e punes.  

 Me ndryshimet qe solli ligji i ri ‘‘per punekerkuesin’’ per detyrimin ligjor te paraqitjes se 
pu.pa nje here ne muaj ne ZP, rriti ngarkesen e specilisteve dhe volumin e punes ne 
sistem, nderkohe qe numri i stafit nuk ka ndryshuar. Kjo ndikon ne cilesine jo vetem te 
sherbimeve te ofruara por edhe te cilesise se informacionit te hedhur ne sistem. Sistemi 
i SHKP ka rreth 1.5 GB të dhëna dhe numri i përdoruesve ka ardhur në rritje. 

 Arkitektura e sistemit, jep mundësi të limituara për ndryshime dhe personalizime të 
raporteve dhe procedurave të punës. Sistemi nuk mundeson percaktimin e ketyre 
procedurave dhe si rrjedhim nuk gjeneron raporte per menaxhimin e performances ne 
nivel specilisti duke e bere shume te veshtire vleresimin e tyre. 

 Arkitektura dhe teknologjitë e përdorura për ndërtimin e tij dhe nuk mbështetet në 
ndonjë nga standardet e reja për zhvillimin e softuerëve, apo gjenerimi i ëorkfloë-ve dhe 
menaxhimi dinamik i proceseve me forma elektronike fleksibël, teknologji këto që të japin 
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fleksibilit për ndryshime të shpeshta, bazuar në procedura, me kosto të ulët për  
ndërhyrjet. Kjo sjell qe cdo nderhyrje ne te te kete kosto te larte.   

 

Parashikimet: 

Ndryshimet e shumta në sistem kane sjelle komplikacione në mirefunksionimin e tij, keshtu që 
ShKP po ben nje vleresim te sistemit aktual për të pare nese mund të vazhdohet të nderhyhet në 
te, apo duhet ngritur nje sistem nga e para. Sa me siper, drejtoria e pergjith-shme e SHKP ne 
bashkepunim me AKSHI-n po punon per hartimin e TOR-save per Ri-inxhinierimi i plotë i sistemit 
aktual me fokus: 

• Permiresimin e informacionit te dokumentuar ne te 3 databasat nepermjet futjes se fushave 
te reja, apo shtimi i fushave te kerkimit. 

• Futjen e profilizimit automatik te punekerkusit  
• Shtimin e moduleve te reja per monitorimin e te gjitha programve qe zbaton SHKP 
• Permiresimi i bashkeveprimit te sistemit me sistemet e tjera nepermjet: 

o Shtimit te informacionit qe shkemben me institucionet qe ai tashme eshte i integruar 
o Shtimin e institucionve te tjera ne bashkeveprim 

 
I.3 Ngritja e sistemit te menaxhimit te performacës të shërbimeve dhe 
zhvillimi i burimeve njerezore. 

Aktivitetet: 

Ne mbeshtetje te implementimit te modelit kombëtar te shërbimit, ne tre nivele eshte hartuar 
ne bashkepunim me donatore, “Manuali per organizmin funksional dhe strukturor te Zyrave 
rajonale dhe vendore te Sherbimit Kombetar te Punesimit’’, i cili përmban:  

 Ndarja e detyrave ne tre nivele sipas niveleve te shërbimeve te ofruara.  

 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. 

Gjate vitit 2017 manuali u implementua ne te gjitha Zyrat e punesimit. 

Sigurimi I cilësisë është një proçes i vazhdueshëm i cili fokusohet jo vetem ne përcaktimin e saktë 
te qëllimit të shërbimit dhe objektivave të performancës, por edhe ne ndërtimin e sistemit të 
monitorimit të shërbimeve si dhe stafit.  

 

Problematikat:  

 Monitorimi në nivel specialisti për momentin eshte eshte ne nivele te limituara dhe 
kryhet manualisht,  nderkohe qe modeli i organizimit te sherbimeve te ofruara ne tre 
nivele, kerkon  monitorim te sherbimeve deri në nivel te detajuar specialisti . 

 Është miratuar Ligji Nr.15/2017 “Per arsimin fhe formimin profesional ne Repuliken e 
Shqiperise”, dhe eshte ne proces ligji i ri i Nxitjes se Puneismit I cili prashikon krijimin e 
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AKPA, te cilet afektuojne direkt te gjithe procesin e organizimit dhe funksionimit te SHKP 
ne te gjitha nivelet.  

 

Parashikimet 2018  

 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’’, është nje 
element i rëndësishëm i reformes qe po kalon SHKP. Ky aktivitet eshte pjese e Planit te 
Veprimeve te SHKP-se per vitin 2018.  

 Paralelisht po punohet per ndertimin e Raporteve te Menaxhimit dhe gjenerimin e tyre 
direkt nga sistemi informatik i sherbimeve te punesimit. 

 Sistemi i vleresimit dhe testimit te kopetencave te stafit do te jete pjese e menaxhimit te 
performances  per vitin 2018. 

 
Gjithashtu eshte planifikuar Rishikimi i akteve regullatore me qëllim përmirësimin e 
funksionimin e të gjithë institucioneve të varësisë. 
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KAPITULLI II 
ZBATIMI I POLITIKAVE SHTETERORE 

Rritja ekonomike, e kombinuar me prirjet dhe modelet e tregut të punës, vlerësohet se ka ulur 
varfërinë e nxitur përfshirjen ne treg. Krahasuar me vitin 2013, nivelit të pjesëmarrjes së forcës 
së punës, eshte rritur me 7.1% dhe niveli i në papunësi eshte ulur me 2.9%.  

 

Tab. Te dhenat kryesore te tregut te punes. (3 mujori IV 2017/3 mujori IV 2016) 

Emertimi 
Tr 

4/2015 
Tr 

4/2016 

   
Shkalla e pjesmarrjes ne forcen e punes 65.7 67.4 
meshkuj 73.8 76.4 

femra 57.6 58.4 

te rinjte deri ne 29 vjeç 45.2 46.3 

Shkalla e punesimit 56.2 58.2 

meshkuj 62.8 65.6 

femra 49.6 50.8 

te rinjte deri ne 29 vjeç 32.5 34.9 

Shkalla e papunesise 14.5 13.6 

meshkuj 15 14.1 

femra 13.9 13 
te rinjte deri ne 29 vjeç 28.1 24.6 

 

Fig. 2 Shkalla e punësimit sipas aktivitetit ekonomik, Tr. 4  2015/ Tr.4 2016 

 
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 
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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 
Sipas të dhënave të burimeve administrative, rezulton së në fund të ‘2017, janë regjistruar pranë 
Zyrave të Punësimit 83,497 punëkërkues të papunë nga 93,889 që ishin në fund të‘2016. 

 

 
Numri i punëkërkuesve të papunë është ulur me 11%. Rajoni me uljen më të madhe rezulton  
Vlora me 27%.  

 

Fig. Numri i PU.PA të çrregjistruar sipas arsyeve 

 
 
Në fund të vitit 2017, nga 83,496 punëkërkues të papunë të regjistruar pranë zyrave të punës, 
39,292 rezultojnë si përfitues të ndihmës ekonomike. Përqindja e punëkërkuesve të papunë në 
skemë varjon ndjeshëm sipas qarqeve, ku në rastin e Durrësit kjo kategori përben 15% të 
punëkërkuesve, kurse në atë të Kukësit 84% të punëkërkuesve.  

93889 96329

50762 49451

37598

94117

45857

85678 85000 85953 87313 85222

83497

Dhjetor
2016

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor

Ndërmjetësime 
për punë

18%

Pjesmarrje 
në programet 

e nxitjes 
4%

Gjeti punë vetë
6%

Refuzon shërbimin                       
e ofruar

1%

Nuk kërkon                 
më punë

5%

Nuk u paraqit në 
zyrën punësimit

66%Larguar nga lista e 
PU.PA
72%



SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT - ANALIZA VJETORE 2017 14 

 

 
Tabela: Punëkërkuesit e papunë sipas qarqeve 
QARQET Punëkërkues 

të papunë 
Punëkërkues të papunë në ndihmë 

ekonomike 
 Gjithsej % e totalit 

Berat 3,170 2,031 64% 
Dibër 4,809 3,519 73% 
Durrës 6,999 1,080 15% 
Elbasan 9,320 3,226 35% 
Fier 13,123 2,890 22% 
Gjirokastër 3,523 1,386 39% 
Korcë 6,453 3,585 56% 
Kukës 6,346 5,327 84% 
Lezhë 5,016 3,136 63% 
Shkodër 7,055 3,841 54% 
Tiranë 13,872 7,319 53% 
Vlorë 3,811 1,952 51% 
TOTAL 83,497 39,292 47% 

 
Krahasuar me vitin 2016, kontigjenti përfitues i regjistruar pranë zyrave të punës ka pësuar rënie 
prej 3,630 përfituesish, e reflektuar kjo në të gjitha qarqet e vendit, ku uljen më të madhe e 
shënoi Kukësi me 1,270 përfitues më pak, ndjekur nga qarku Elbasan me 956 më pak, Shkodra 
me 317 përfitues më pak dhe Vlora me 263 përfitues më pak.  

 

Fig.Numri i PU.PA.,të regjistruar sipas Grupmoshave 2016/2017 

Krahasuar me ‘2016, ka një rënie të PU.PA., në të gjitha grupmoshat, por më e theksuar është 
rënia deri në 29 vjeç. 

 
Krahasuar me ‘2016, kemi një rënie me 19% të grupit të PU.PA me Arsimi të Lartë (nga 6,018 në 
4,860). 
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Fig. Numri i PU.PA, të regjistruar sipas kategorive profesionale 2017 

 
 

2.2 Analiza e ofertes per pune 
Në Zyrat e Punës, rezultojnë të regjistruar rreth 47 mijë subjekte që përfaqëson vetëm 30% të 
totalit të subjekteve të deklaruara në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatim Taksave, të cilat janë 
kryesisht subjekte të mëdha. Gjatë vitit 2017, janë siguruar 40 mijë oferta pune ose 2000 me 
shumë se një vit më parë, kryesisht nëpërmjet deklarimeve të subjekteve në Zyrën e Punës, por 
dhe nga vizitat e specialistëve në ndërmarrje.  

Problem mbetet bashkëpunimi me biznesin e vogël dhe të mesëm të cilët përbëjnë 90% të 
bizneseve që zhvillojnë aktivitet ekonomik në vend. 

Nga vendet e lira të punës të siguruara 81% janë vende të reja pune. Vendet e lira vijnë kryesisht 
nga aktivitete ekonomike si industria përpunuese, ndërtimi, shërbimet, etj. 

 
Tabela.5 Të dhëna për vendet e lira të deklaruara ne Zyrat e Punës sipas aktiviteteve ekonomike.  

Lloji i aktivitetit 
Vende të lira progresivisht  

VLP 
gjithsej 

VLP te reja 

Bujqësia, Pyjet, Peshkimi 393 377 

Industria nxjerrese  521 292 

Industria Përpunuese     (a+b+c+d) 17942 13046 

 a-Përpunimi i produkteve ushqimore, pijeve dhe produkteve te duhanit 2615 1974 

 b-Perpunimi i tekstileve, konfeksionimi i veshjeve dhe prodhimi i lekures etj 11669 8259 

 c-prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri. i letres dhe produkteve prej letres, 
shtypshkrimet 

1162 785 
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Zejtarë zanatçinjtë 
dhe profesione të 
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 d -Industri te tjera perpunuese 2496 2028 

Energjia elektrike,  gaz, avull ajër i kondicionuar  1047 851 

Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetje 208 154 

Ndërtimi 3099 2797 

Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave  1495 1192 

Transporti dhe magazinimi 518 451 

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 1770 1298 

Informacioni dhe komunikacioni  5938 4651 

Aktivitete financiare dhe të sigurimit  629 587 

Aktivitete të pasurive të paluajtëshme 115 96 

Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike  208 183 

Shërbime administrative dhe mbështetëse 1540 1243 

Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm  815 572 

Arsimi 499 407 

Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale  503 415 

Arte, argëtim dhe çlodhje  236 193 

Aktivitete të tjera shërbimi 2260 1316 

Aktivitetet të familjeve si punëdhënës;  221 138 

Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare 56 55 

Totali 40013 30314 

 

Fig.4 Vendet e lira të punës sipas aktiviteteve ekonomike,  
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Numri i ofertave për punë është 48% e numrit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në të 
gjitha ZP, por nëse në qarqet Tiranë dhe Durrës kjo shifër shkon në 90%, në qarqet Kukës, 
Gjirokastër, Dibër varion nga (3 - 9) % të totalit të punëkërkuesve të regjistruar.  

Fig.5 Vendet e lira të punës krahasuar me numrin e punëkërkuesve të papunë në ndihmë ekonomike 
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 Tabela.6 Të dhëna për vendet e lira të siguruara  sipas kategorive profesionale. 

Emërtimet e grup profesioneve 

Vende të lira 
progresivisht 

VLP 
gjithsej 

Punekerkues 
te papune ne 

ndihme 
ekonomike 

1.Menaxhere 11 6 
2. Specialistë me arsim të lartë 2411 972 
 - të shkencave të fizikës matematikës dhe inxhinierisë 474 70 
 - të shendetësisë 449 165 
 - të mësimdhënies 551 268 
 - të administrimit dhe të biznesit 447 167 
 - të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit 371 97 
 - të fushës ligjore shoqërore dhe kulturore 119 205 
3. Teknikë dhe specialistë të mesëm 1345 989 
 - bashkëpunëtorë profesionistë në inxhinieri dhe shkencë 135 166 
 - asistentë të specializuar të shendetësisë 72 132 
 - asistentë në administrim dhe biznes 291 258 
 - specialist ligjor, shoqëror, kulturor, të rendit 549 314 
 - teknikë të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit 298 119 
4. Nëpunës 7211 613 
 - nëpunës zyrash 610 270 
 - nëpunës të shërbimit të klientëve 6601 343 
5. Punonjës të shitjeve dhe të shërbimeve 2878 3110 
 - të shërbimeve personale dhe të mbrojtjes 787 1580 
 - punonjës shitje 2091 1530 
6. Punonjës të kualifikuar të bujqësisë pyjeve dhe të peshkimit 107 1324 
7. Zejtarë zanatçinjtë dhe profesione të lidhura me to 16035 6529 
 - punonjës të ndërtimit 2063 3055 
 - punonjës të punimit të metaleve dhe montimit të makinerive 284 826 
 - punonjës të prodhimit artizanal dhe shtypshkrimit etj 644 556 
 - punonjës në profesionet e elektro-teknologjisë 648 485 
 - punonjës të përpunimit të ushqimit, drurit, tekstileve etj 12396 1607 
8. punonjes ne industri 2040 2501 
 - punonjës të minierave dhe përpunimit të metaleve 1005 1335 
 - montues 64 181 
 - drejtues automjeti dhe punëtor të makinave industriale 971 985 
9. Profesione elementare 7731 18689 
 - punëtor shërbimi dhe ndihmës 1621 3445 
 - punëtor të bujqësisë pyjeve dhe të peshkimit 410 2131 
 - punëtor në miniera, ndërtim, industri e transport 4123 6660 
 - ndihmës në përgatitjen e ushqimit 802 1279 
 - punëtor për shitje dhe shërbime të ndryshme në rrugë 102 1774 
 - mbledhës plehrash dhe punëtor të shërbimeve të tjera elementare 673 3400 
0. Forcat e armatosura 162 54 
 - oficer të forcave të armatosura 0 9 
 - nënoficerë dhe të tjerë në forcat e armatosura 162 45 
Pa profesion 82 4505 
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Totali 40,013 39,292 
Nëse në kategoritë e profesioneve të zanatçinjve, teknikë të mesëm dhe specialistë me arsim të 
lartë, oferta mbulon (55-100)% të kërkesave për punësim të punëkërkuesve, për profesionet 
elementare oferta mbulon vetëm 17.6% të totalit të kërkesave për punësim të punëkërkuesve 
nga kjo kategori. Ndërsa nuk ka oferta për punëkërkues pa profesion, profesion që përbëjnë 9% 
të totalit të të papunëve.  

 

Figura.6 Vendet e lira të punës krahasuar me numrin e punëkërkuesve të papunë sipas kategorive 
profesionale 

 
 
Faktor tjetër që ndikon në vështirësinë për punësim sidomos per perfituesit nga skema e 
ndihmës ekonomike, janë pagat e ulta të ofruara nga biznesi për këto kategori për shkak të nivelit 
të ulët profesional dhe arsimor, rrjedhimisht  nuk janë motivuese për tu larguar nga skema 
sidomos për femrat që mbulojnë edhe kujdesin për fëmijët në familje.  

 

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 profesional për çdo punësim te tille si dhe per te  
dhenë  mbështetje me te ardhura. 

Programet qe zbatohen aktualisht janë: 

 Programi i Ndërmjetësimit për punë: 
 Programi i Nxitjes se Punesimit 
 Programi i Formimit Profesional 
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 Programi i Pageses se Papunesise 
 Sherbimet migratore dhe imigratore 

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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Aktivitetet: 

Gjatë vitit 2017: 

 68 mijë kontakte me subjektet punëdhënës janë realizuar, ose 18 mijë me shumë se në 
vitin 2016 nga të cilat janë siguruar 40 mijë vende punë, ose 5% me shumë se viti i kaluar 
duke e konsideruar këtë tregues të monitorueshëm të realizuar. 

 40013 mijë oferta pune janë siguruar ose 2000 më shumë se një vit më parë, kryesisht 
nëpërmjet deklarimeve të subjekteve në Zyrën e Punës, por dhe nga vizitat e specialistëve 
në ndërmarrje. Vendet e lira vijnë kryesisht nga aktivitete ekonomike si industria 
përpunuese, ndërtimi, shërbimet, etj. 

 23 136 persona rezultojnë të ndërmjetesuar për punë ose 92.5% i objektivit vjetor, nga 
keta: 

o 7982 janë të rinj deri në 29 vjec 

o 50.5 përqind janë gra e vajza 

o 2250 persona të punësuar nga skema e ndihmës ekonomike 

o 632 persona të punësuar nga skema e pageses së papunësisë  

o 112 punëkerkues PAK 

o 880 punëkërkues  Rome- Egjyptiane 

 Niveli i plotësimit të vendeve të lira vazhdon të ngelet në kuotën (53-54)% edhe në vitin 
2017. 

 
Përdorimi i shërbimeve nga punëdhënësit është e ulët, vetëm 30% e bizneseve aktive janë të 
regjistruara në SHKP. Pavarësisht hartimit dhe zbatimit të planeve të aksionit për rritjen e 
kontakteve me biznesin për thithjen e vendeve të lira të punës në sektorët potencial për të ofruar 
punësim nga të gjitha ZP gjatë vitit 2017, mosplotësimi i tyre ndikon në këtë marrëdhënie. Baza 
e ndërtimit të punës me biznesin është shkëmbimi dhe aksesi në informacion për ofertën dhe 
kërkesen lokale për punë nga të gjithe aktorët lokal që e kanë punësimin në fokusin e tyre. Ndaj 
bashkëpunimi lokal është një sfidë e rëndësishme për përmirësimin e qasjes ndaj biznesit. 

SHKP per nje periudhe 4 vjecare organizon cdo vit panair pune ne shkalle kombetare, te cilat jane 
njen aktivitet shume i rendesishem per promovimin e mardhenies se Zyrave te Punesimit me 
biznesin.  

Në vitin 2017 moren pjesë mbi 80 kompanive, te cilat kane deklaruar rreth 5.000 vende pune, 
nga fusha te ndryshme, si ne: Telekomunikacione, Sistemin bankar, Ndërtim, Transport, 
Shërbime, Industrine përpunuese. 

• Investitore te rendesishem, si Spiecapag zbatuese e projektit TAP, AYEN, Limak, Urban 
Garden,etj, jane gjithashtu pjese e panairit. 

• Kompanite e medha, si Balfin Group, Conad, Lajthiza, vijojne te ofrojne vende te lira pune cdo 
vit, duke qene pjese e rendesishme e panairit. 

• Rrjeti i kompanive te Balfin grup kane ofruar rreth 100 vende te lira pune per profesionet, 
nga shofer, shites, grafik dizanj, drejtues teknike, riparues elektroshtepiake, financier, 
inxhinier, etj.  
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• Kompania Shega Trans ka ofruar rreth 75 vende pune , nga mekanik, shofere, fatorino etj. Ne 
edicionin e kaluar Shega Trans punesoi 20 punekerkues ne tre ditet e panairit. 

• Kompania Merr taxi vjen per here te dyte pas raste te suksesshme te punesimit vitin e kaluar 
per  22 persona dhe sivjet ka deklaruar rreth 60 vende pune ne fushen e transportit te taksive.  

Në vitin 2018 eshte planifikuar organizmi i panaireve rajonale te punes ne te gjitha qarqet e 
vendit. 

 

Problematikat: 

• Megjithse SHKP per nje periudhe 4 vjecare organizon cdo vit panair pune ne shkalle 
kombetare, vleresohen te pamjaftueshme per promovimin e mardhenies se Zyrave te 
Punesimit me biznesin.  

• Bashkëpunimi lokal i ZP me te gjithe aktoret ne tregun e punes është një sfidë e SHKP e cila 
ndikon direkt ne përmirësimin e qasjes ndaj biznesit. 

• Mospërputhja e ofertës dhe kërkesës për punës çon në numër të lartë të refuzimeve të 
vendeve të lira si nga punëdhënsi edhe nga punëkërkuesi. Nga njëra anë kërkesat e 
punëdhënsit për kandidatët rriten jo në të njëjtin hap me nivelin e pagave dhe përmirësimin 
e kushteve të punës, nga ana tjetër në  regjistrin e punëkërkuesit thellohet disbalanca midis 
të rinjve dhe grupit mbi 50 vjeç apo të arsimuarve dhe atyre pa arsim. 

• Punonjёsi i shёrbimeve nё zyrat e punёsimit kryen intervistën me klientin dhe skedon ne 
sistem çdo informacion që e konsideron të rendësishëm, por jo cdo informacion qe permban 
regjistri eshte i aksesueshem nga motorret e kerkimit. Kjo veshtireson targetimin dhe 
profilizimin e pu.pa. 

• Pavaresisht trainimeve te vazhdueshme te stafit, aftesite e stafit ne perdorimin e sistemin 
informatik nuk jane ne nivelin e duhur. Kjo sjell pasaktesi ne popullimin e te dhenave dhe si 
rezultat ule cilesine e sherbimit. 

• SHKP nuk ka këshilltarë te dedikuar ndaj grupeve me nevoja të veçanta. Burimet njerëzore 
janë të kufizuara dhe ngarkesa aktuale e Zyrave të Punës nuk mundëson ekzistencën e 
këshilltarëve vetëm për grupe me nevoja të vecanta. 

• Mungon nje database per agjensite private te punesimit i cili do te sherbente per njohjen dhe 
vendosjen e urave te bashkepunimit, me qellim sigurimin dhe plotesimin e vendeve te lira te 
punes, 

 

Parashikimi 2018: 

Ne kuader te permiresimit te zbatimit te programit te ndermjetesimit per pune aktivitete e 
parashikuara ne planin e punes te SHKP per vitin 2018 konsistojne ne: 

Përmirësimi i qasjes ndaj punëdhënësve nëpërmjet: 

• Identifikimit të burimeve të sigurimit të informacionit për ofertën për punë në të gjithë 
sektorët ekonomike. 

• Ndërtimit të standarteve të komunikimit me punëdhënësit. 

• Hartimit të një platforme të strategjisë së marrëdhënies me punëdhënësit duke identifikuar 
mekanizmat atraktive në marrëdhënien SHKP - Punëdhënës  

• Rritjes së gamës së shërbimeve ndaj punëdhënësve.  
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• Rritjes së kapaciteteve dhe forcimit të rolit të specilistit të marrëdhënies me punëdhënësin në 
Zyrave të Punësimit nëpërmjet trajnimeve. 

 

Futja e menaxhimit efektiv të rastit në ofrimin e shërbimeve të ofruara për grupet vulnerabël, 
me fokus përfituesit e Ndihmës Ekonomike nëpërmjet: 

• Hartimit të një manuali për këshillimin e thelluar individual të specifikuar sipas grupeve të 
cënuara dhe trajnimi i stafit përkatës të Zyrave të Punësimit. 

• Zhvillimit të një moduli të integruar në sistemin IT për ndjekjen e planit individual të 
punësimit. 

• Gjenerimit të raporteve statistikore të monitorimit të menaxhimit të rasteve nga sistemi IT. 

• Forcimit të bashkëpunimit me Bashkitë dhe Shërbimin Social Shtetëror për identifikimin dhe 
menaxhimin e integruar të rasteve. 

Duhet te marret në konsideratë kontraktimi i sektorit privat (me bazë performancen) për ofrimin 
e shërbimit të ndërmjetësimit për të cilat SHKP ka mungesë kapacitetesh. Per kete duhen 
parashikuar edhe ndryshimee e mundeshme ne bazen ligjore. Po punohet per hartimin e nje 
database per agjensite private te punesimit i cili do te sherbente per njohjen dhe vendosjen e 
urave te bashkepunimit, me qellim sigurimin dhe plotesimin e vendeve te lira te punes, sot 
manualisht dhe neser nepermjet bashkeveprimit informatik.   

 

2.3.2 Programet e nxitjes së punësimit 

 

Aktivitetet: 

Në zbatim të Programit të Qeverisë për aplikimin e programeve aktive në tregun e punës, fondi 
i programeve të nxitjes së punësimit në tre vitet e fundit është shumefishuar. Nëse në vitin 2013 
ky fond ishte vetëm 90 milion, për vitin 2016, 2017 nga Buxheti i Shtetit për këtë program u 
akordua një fond nga 490.000.000 lekë ne vit, duke synuar të përfshihen 5500-6000 punëkërkues 
të papunë, e njejta shume e shte akorduar dhe per vitin 2018, pra 490 milion leke.  

Per vitin 2017 jane perfshire ne keto programe 668 subjekte, nga të cilët 228 janë aplikimet e 
vitit të kaluar që vazhdon financimi edhe për këtë vit dhe 440 janë projekte të reja të këtij viti si 
dhe rreth 5264 punëkërkues të papunë pjesëmarrës nepermjet zbatimit te. 7 programe:  

 Programi i nxitjes së punësimit të grupeve të veçanta;  

 Programi i formimit nëpërmjet punës;  

 Programi i nxitjes së punësimit të të rinjve të diplomuar (baçelor apo master)  

 deri 30 vjeç; 

 Programi i nxitjes së punësimit të grave kryefamiljare me fëmijë në ngarkim  

 dhe vajzave nëna; 

 Nxitja e punësimit të personave me aftësi të kufizuar; 

 Praktikat profesionale deri në 6 muaj për të rinjtë e sapodiplomuar; 

 Program i ri i nxitjes së punësimit për jetimët. 
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Të dhenat për projektet, fondin dhe punëkerkuesit e papune perfitues sipas VKM . 

VKM 

FONDI PËR 
VITIN 

BUXHETOR 
2017 

NUMRI I  
PROJEKTEVE 

NUMRI I  
PUNEKERKUEVE TË 
PAPUNE PERFITUES 

PREJ TYRE 
NE NDIHME 

EKONOMIKE 

VKM 27 984.200 10 10 3 

VKM 47 283.966.187 121 2224 128 

VKM 48 166.247.597 332 2307 193 

VKM 64 403.592 2 2 1 

VKM 199 4.826.400 33 44 0 

VKM 248 11.021.117 55 79 12 

VKM 873 18.555.622 115 598 14 

SHP. OPERATIV 1.308.659    

TOTALI                    487,313,374 668     5264 351 

 

Perqindja e pjesemarresve ne keto programe krahasuar me numrin e punekerkuesve te papune 
te rregjistruar ishte nje nga indikatoret e mbeshtetjes buxhetore i parashikuar per vitin 2017. 
Parashikimi ishte ne masen 4.5% dhe u realizua ne masen 5.86% duke e tejkaluar kete indikator 
dhe duke i hapur rrugen perfitimit te mbeshtetjes buxhetore per kete indikator  

 

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

 62% e pjesmarresve janë gra e vajza kryesisht në programet e zbatuara sipas VKM 47, 48 
dhe 27. 

 51% jane te rinj te moshes deri ne 29 vjec      

 598 studentë të sapodiplomuar po ndjekin praktikat profesionale në 115 subjekte ku 
pjesa më e madhe janë institucione të administratës publike, të arsimit, të shëndetësisë, 
banka etj. 

 Janë përfshirë në këto programe 94 persona me aftësi të kufizuar kryesisht të moshave 
deri në 40 vjeç dhe me arsim të mesëm. Nga programi i punësimit të të rinjve me 
universitet, i zbatuar rishtas gjatë 2017 kanë përfituar 44 punëkërkues të papunë nga kjo 
kategori. 

 Janë përfshirë në programe 396 punëkërkues të papunë nga skemat e mbështetjes me të 
ardhura ose 8% e totalit të pjesëmarrësve.  

 Pupa afatgjate të përfshire në programe janë 2477 ose 47% e totalit të pjesëmarrësve 
 Ndërsa për sa i përket targeteve të tjera kemi 110 punëkërkues të papunë rome të 

përfshire, 96 emigrante të kthyer, 3 viktima të trafikut dhe 6 punëkërkues të papunë 
jetime. 

Programet qe zbaton aktualisht SHKP, jane pjese e reformes se deregulimit e cila synon 
lehtesimin e sherbimeve ndaj qytetarit. Ketu bejne pjese dhe aplikimi per programet e nxitjes se 
punesimit. Ndryshimet kane perfshire ndryshim te procedurave që në momentin e aplikimit të 
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subjekteve për këto programe, i cili do të mundësohet online. Gjithashtu, subjektet do të 
lehtësohen nga dorëzimi i dokumentacionit per te perfituar nga programet e nxitjes se 
punesimit, i cili do të mundësohet nga punonjësit e SHKP online. 

Të dhenat për projektet, fondin dhe punëkerkuesit e papune perfitues sipas Rajoneve 
 

Rajonet 
Subjekte 

përfituese 
Punekerkues 

perfitues 
Fondi i 
alokuar 

Berat 25 196 23,526,084 
Diber 49 222 21,529,187 
Durrës 36 691 75,194,728 
Elbasan 52 456 45,302,528 
Fier 67 717 60,856,939 
Gjirokastër 69 206 15,308,367 
Korçë 35 252 16,695,353 
Kukës 24 159 13,410,245 
Lezhe 79 422 32,401,704 
Shkodër 70 352 27,833,334 
Tiranë 99 1370 133,031,922 
Vlorë 63 221 22,222,983 
Totali 668 5264 487,313,374 

 
Programet qe zbaton aktualisht SHKP, jane pjese e reformes se deregulimit e cila synon 
lehtesimin e sherbimeve ndaj qytetarit. Ketu bejne pjese dhe aplikimi per programet e nxitjes se 
punesimit. Ndryshimet kane perfshire ndryshim te procedurave që në momentin e aplikimit të 
subjekteve për këto programe, i cili do të mundësohet online. Gjithashtu, subjektet do të 
lehtësohen nga dorëzimi i dokumentacionit per te perfituar nga programet e nxitjes se 
punesimit, i cili do të mundësohet nga punonjësit e SHKP online. 
 

Problematikat: 

 Fondi për programet e mbulon vetem 5 deri në 6  përqind të numrit të punëkerkuesve të 
papunë të regjistruar ndërkohe që 60% e tyre kanë nevojë për tu mbeshtetur me programe.  

 Persa i perket planifikimit,  aktualisht shperndarja e fondeve per nxitjen e punesimit per zyrat 
e punes behet bazuar vleresimin e nevojave qe ato kryejne cdo fundviti, realizimin e nje viti 
me pare si dhe fondeve te vena ne dispozicion nga buxheti I shtetit. Vleresimi I nevojave nga 
zyrat e punesimit nuk eshte metodollogjike sepse bazohet me shume ne statistika se sa ne 
profilin e punekerkuesve te papune dhe te bizneseve qe zhvillojne aktivitetin ne rajon. 

 Pavaresisht se ne vitet e fundit procedurat e aplikimit nga bizneset per programe jane 
lehtesuar, vihet re qe spektri I aktiviteteve ekonomike te bizneseve qe aplikojne, vazhdon te 
jete pothuajse I njejte. Aplikimi per pjesmarrje ne programet e nxitjes se punesimit, 
pavaresisht perpjekjeve per ti orientuar nga nevojat e punekerkuesit, perseri jane bizneset 
ato qe percaktojne fushat e aktivitetit ku do te zhvillohen programet si dhe profesionet, sepse 
ofeta vjen nga ata. 

 Monitorimi finaciar I programeve gjate zbatimit te tyre eshte automatizuar nepermjet 
perfshirjes se finacimit te programit ne sistemin e menaxhimit finaciar qe ka SHKP. Ndersa 
ne lidhje me ecurine e punekerkuesit ne program, pavaresisht dokumentimit manual te 
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monitorimit te vizitave ne subject nga specilistet e ZP gjate zbatimit te programit, si dhe 
raportimit periodic qe ZP bejen per ecurine e programit, mungesa e burimeve njerezore nuk 
e mundeson perpunimin e ketij informacioni. Eshte e nevojshme ndertimi I nje moduli ne 
sistemin informatik per ndjekjen e ecurise se pjesmarresve ne program ne menyre qe 
procesi I monitorimit te jete sa me automatic. Ky databse eshte baza e vleresimit te 
efikasitetit te programeve. 

Parashikimi per 2018: 
Ne kuader te permiresimit te zbatimit te programeve te nxitjes se puneismit per pune aktivitete 
e parashikuara ne planin e punes te SHKP per vitin 2018 konsistojne ne: 

 
Racionalizimi dhe diversifikimi i programeve në të ardhmen nëpërmjet: 
1. Analizës së targeteve të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në SHKP dhe identifikimit të  

nevojave për programe të reja për çdo target. 
2. Rishikimit të kritereve të programeve ekzistuese për rritjen e eficensës së zbatimit të tyre. 
3. Përmiresimit të procesit të planifikimit për shpërndarjen e fondeve nëpërmjet peshimit të 

faktorëve rajonal me qëllim optimizimin e numrit të përfituesve. 
4. Bashkëpunimi me donatorët për implementimin e programeve të financuara nga ata 

(vetëpunësimi nga UNDP dhe Praktikat pas arsimit të mesëm profesional nga 
SËISSCONTACT). 

 
Forcimi dhe efikasiteti (në targetim, dizenjim dhe elementët e implementimit) të PATP-ve 
nëpërmjet: 
1. Standartazimit dhe automatizimit të procesit të profilizimit të punëkërkusve të papunë i cili do të 

shërbejë si bazë për përcaktimin e targeteve të përfituesve të PATP-ve. 
2. Vlerësimit të kërkesave të punëdhënësve për fuqi punëtore në bazë të prioriteteve të SHKP-së. 
3. Hartimit të manualeve të procedurave të zbatimit të PATP-ve dhe trajnimi i stafit të Zyrave të 

Punësimit 
 
Prezantimi i programit të ri me target përfituesit e NE në bashkëpunim me SHSSH nëpërmjet: 

1. Hartimit të rregullores në zbatim të programit dhe trajnimit të stafit. 

2. Identifikimit dhe planifikimit të targeteve për tu përfshirë në program sipas Zyrave të 
Punësimit. 

3. Lancimit, ndjekjes dhe monitorimit të programit. 

 

2.3.3 Programi i formimit profesional 

Programi i formimit profesional, si pjesë e politikave shtetërore aktive në fushën e punësimit,  
zbatohet nga Ministria dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit nëpërmjet 10 Drejtorive Rajonale  të 
Formimit Profesional Publik: Tiranë (dy Nr 1 dhe Nr.4), në Durrës, në Shkodër, në Vlorë, në Fier, 
në Korçë, në Elbasan, në Gjirokastër si dhe Qendra Lëvizëse për Zonën Verilindore, për Kukes, 
Dibër, Lezhë.  

Mbulimi gjeografik i ofruesve publik të formimit profesional nuk është i plotë, pavarësisht se 
numri i punëkëkruesve të papunë pa profesion që ka nevojë për mbështje me formim profesional 
përbën 60% të totalit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar. Rajonet Dibër, Kukës, Lezhë nuk 
kanë një qëndër formimi, por nevojat e tyre përpiqen të mbulohen nga qëndra e lëvizëshme për 
zonën verilindore si dhe qëndrat më të aferta, deri dhe në Tirane.  Gjithashtu qëndrat ekzistuese 
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janë në bashkinë kryesore të rajonit dhe nuk arrijnë të mbulojnë nevojat e të gjitha bashkive të 
tjera që përfshin rajoni.  

Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional ofrojnë trajnime afatshkurtëra (deri në 2 vjet) të 
formimit profesional me një kapacitet formues deri në  20 mijë kursantë në vit. 

Numri i instruktorëve në gjithë Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik është 342 ku 
110 ështe stafi që punon me kohë të plotë dhe 232 janë instruktorë me kohë të pjesshme, nga 
këta 168 instruktorë më arsim të lartë dhe 174 instruktorë me arsim të mesëm.  

Figura. Numri i instruktoreve sipas qendrave dhe arsimit 

Sipas profilit: 75 instruktorë janë në profilin e mësuesisë, 37 instruktorë me formim në fushën e 
ekonomisë, 38 instruktorë me formim në inxhinieri, kryesisht të fokusuar në inxhinieri mekanike, 
elektrike, TI, etj. Ndërsa pjesa tjetër i përkasin Shkencave Sociale si Sociologji, Shkenca Politike, 
Punë sociale.  

 

Figura. Numri i instruktoreve sipas profesioneve 

 
 

Për vitin 2017 janë trajnuar në keto qendra 17 297 kursante nga të cilet 9461 janë punëkerkues 
të papune kliente të Zyrave të punës, ose 54 përqind e të trajnuarve.  
Programi i formimit profesional është zbatuar në 50 profesione. Në vitit 2017, kurset më të 
frekuentura janë: 

 instalim dhe riparim i rrjetit elektrik me 1938 kursantë të çertifikuar ose 12% e totalit të 
çertifikuarëve,  

 kursi i kuzhinës me 1458 kursantë të certifikuar ose 9.3% e totalit,  

 kursi hidraulikë me 1139 kursantë të certifikuar ose 7.2% e totalit të të certifikuarëve.  
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 vijon të jetë i lartë numri i të çertifikuarve në kurset e  rrobaqepësisë e parukerisë me 5% të 
kursanteve,  

 ndër kurset suplementare veçojmë kursin e gjuhës angleze me 1152 të çertifikuar ose 6.5% e 
totalit tekursanteve.  

 
Jane hapur kurse në profile të reja: 
 Drejtoria Rajonale e Fomimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë me dy kurse të reja në profilet 

Punim Arti dhe Administrator Pallati.  
 Drejtoria Rajonale e Fomimit Profesional Publik Shkodër, është rishikuar kurrikula në fushën 

Hoteleri-Turizëm (kamarier, banakier etj) dhe hapja e kursit Manikyr - Pedikyr. 
 Drejtoria Rajonale e Fomimit Profesional Publik Korçë, kursi Punonjës shtëpie. 
 Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Gjirokastër, gjashtë kurse të reja, Instalime 

sisteme Ngrohje- Ftohje, punonjës për drurë frutorë, etj. 
 Drejtoria Rajonale të Fomimit Profesional Publik Durrës, kursi, Instalime sisteme Ngrohje- 

Ftohje. 
 Drejtoria Rajonale e Fomimit Profesional Publik për Zonën Verilindore, kursi Qëndistari dhe 

Administrim biznesi. 
 Drejtoria Rajonale e Fomimit Profesional Publik Vlorë, kursi Kopshtari në Institucionin e 

vuajtjes së dënimit. 
 

Fig. Të dhëna për të trajnuarit sipas llojit të kursit 

 

 
Realizimi i treguesve të monitorueshem të formimit profesional viti 2017  

QFP 

GJITHSEJ PUNEKERKUES të PAPUNE 

OBJEKTIVI REALIZIMI Ne % OBJEKTIVI REALIZIMI Ne % 

Nr.1 Tiranë 3400 3873 114% 2500 1867 75% 
Nr.4 Tiranë 3400 3143 92% 2200 1156 53% 
Durrës 2300 2155 94% 1900 1729 91% 
Fier 1200 1097 91% 1000 840 84% 
Vlorë 1700 1866 110% 1000 1061 106% 
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Gjirokastër 800 801 100% 700 544 78% 
Elbasan 2100 2059 98% 1400 808 58% 
Korçë 1050 985 94% 600 520 87% 
Shkodër 1100 932 85% 800 582 73% 
QLZVL 450 386 86% 400 354 89% 

Totali 17500 17297 99% 12500 9461 76% 

 
Treguesi i monitorueshem, për punësimin pas formimit , i vendosur për çdo Zyre Punësimi nga 
2000 i planifikuar për vitin 2017 është realizuar 65 përqind. Rezultojne të jenë punësuar pas 
formimit vetem 1287 punëkërkues të papunë.   

Per matjen metodollogjike te ketij treguesi nepermjet monitorimit te efikasitetit te ketij programi 
nepermjet punesueshmerise pas perfundimit te tij u ngrit  Sistemi gjurmues i  të diplomuarve 
dhe çertifikuarve të sistemit të AFP i cili ka filluar te zbatohet nga Sherbimi Kombetar i Punesimit.  

Krijimi i ketij sistemi ishte nje nga indikatoret e mbeshtetjes buxhetore i parashikuar per vitin 
2016 i cili tashme eshte realizuar.   

Referuar pikes 5 te urdherit nr.191 dt. 08.09.2016 te ish Ministrit te Mireqenies Sociale dhe 
Rinise Z. Blendi Klosi, SHKP ne bashkepunim me projektin GIZ/GFA ne kuader te projektit 
‘’Zhvillimi Ekonomik, Nxitja e Punesimit & Formimit Teknik Profesional’’ ka ndermarre pilotimin 
e gjurmimit per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet e ofruesve publik te AFP per periudhen 
2015-2016, i cili perfundoi ne shkurt te vitit 2017. 

Ne vitin 2018, SHKP bazuar ne te dhenat e siguruara per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet 
e ofruesve publik te AFP per vitin 2016-2017, perseri ne bashkepunim me GIZ, ka filluar punen 
per realizimin e gjurmimit te radhes i cili pritet te perfundoje ne qershor te 2018. 

Pavaresisht perpjekjeve nga ana jone per sigurimin e sa me shume te dhenave te kontaktit 
per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet e ofruesve publik te AFP, veme re qe tek kursantet 
vetem 35% e tyre kane adresa emaili.  

Theksojme faktin qe SHKP nuk ka nje sistem informatik per nxenesit dhe kursantet  e ofruesve 
publik te AFP qe mund te realizonte gjurmimin automatik te tyre, keshtu qe gjurmimi i tyre 
nepermjet pyetesoreve eshte rruga e vetme. 

Ne maj te vitit 2017 në kuader te projektit IPA "Mbeshtetje për punësimin, u hartua Udhezuesi i 
Komunikimit - me Orientim Arsimin dhe Formimin Profesional", i cili do ti vije në ndihme ofruesve 
te AFP në marketimin sa më te mire te produktit te tyre. 

 
Problematikat: 

 Mbulimi gjeografik i ofruesve publik të formimit profesional. Janë 10 QFP Publike të cilat 
nuk arrijne të mbulojne nevojat në rritje për formim. Në rajonet Berat, Diber, Kukes, Lezhe 
nuk ka qender publike formimi profesional, dhe numri i personave që formon qendra levizese 
për zonen verilindore është mjaft i ulet. Ka përfunduar investimi në Qendren e Re te Formimit 
Profesional në Berat, i cili pritet të vihet në eficence gjate ketij viti.   

 Bashkëpunimi ndërmjet Zyrave të  Punës dhe Qendrave Publike të Formimit Profesional 
vijon të mosfunksionoje si duhet. Aktualisht vetem 54% e të çertifikuarve janë punëkerkues 
të papunë.  

 Mungesa e bazës ligjore për zhvillimin e praktikave profesionale sjell numër të kufizuar të 
subjekteve private të interesuara për to. Praktikat profesionale zhvillohen me shume në baze 
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njohje duke ndikuar  direkt në cilesine e kurseve që ofrojne ofruesit publik të formimit 
profesional dhe si rjedhoje në nivelin e punësimit pas perfundimit të kurseve.  

 
Parashikimi per 2018: 
Ne kuader te permiresimit te zbatimit te programit te formimity profesional, aktivitete e 
parashikuara ne planin e punes te SHKP per vitin 2018 konsistojne ne: 

 
Zhvillimi i aftësive të punësueshmërisë nëpërmjet rishpërndarjes dhe diversifikimit të 
programit të formimit profesional në QFP dhe QMFP nëpërmjet:  
 

1. Hartimit të planit të aktiviteteve në zbatim të rekomandimeve të dala nga Raporti i 
Anketës së Nevojave për Aftesi 2017.  

2. Kryerjes së Anketës së Nevojave për Aftesi për sektorin e bujqësisë me qëllim 
identifikimin e aftësive të munguara në këtë sektor shumë të rëndësishëm të punësimit. 

3. Hartimit të kurrikulës përgatitore për punëkërkuesit e papunë për zhvillimin e aftësive të 
punësueshmërisë dhe trajnimi i tyre në QFP-të dhe QMFP-të.  

4. Hartimit të një platforme të komunikimit dhe bashkëpunimit Ofrues të AFP – Zyrave të 
Punësimit – Biznesit, me qëllim transformimin e sistemit të AFP-së, në ofrues shërbimesh 
për kompanitë apo bizneset. 

 
Marrja në konsideratë e kontraktimit të ofruesve privat (me bazë performance) për 
shpërndarjen e trajnimeve të aftësive të punësueshmërisë nëpërmjet: 

1. Identifikimit të nevojave specifike për trajnim, për të cilat QFP-të kanë mungesë 
kapacitetesh në ofrimin e tyre. 

2. Targetimi i trajnimeve që mund të kontraktohen tek shoqata apo ofrues privat të AFP-së. 

3. Rishikimi i kuadrit legjislativ për kontraktimin e këtyre shërbimeve. 

 

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.  

Per vitin 2017, për programin e pagesës së papunësisë, nga buxheti i shtetit është alokuar nje 
fond 800.000.000, lekë. 

Gjatë vitit për arsye të ndryshme është bërë një pakësim i këtij fondi prej 264 .000.000 lekë. 
Fondi i mbetur për tu përdorur deri në fund të vitit 536 000.000 lekë. Nr mesatar i përfituesve të 
pagesës së papunësisë ka qenë 2200  persona dhe fond i harxhuar 345.000.000 lekë ose 64% e 
fondit të ketij programi (të zbriturit). 

Për vitin 2018, në projekt buxhet e vitit 2018 u parashikuan 4000 përfitues të pagesës së 
papunësisë, me një fond 600 milion lekë. Në këtë parashikim përfshihen: 
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 punonjësit që dalin të papunë nga Alpetrol, OSHEE, Albtelekom, Ndërmarrja e 
kanalizimeve, Arsim, Shëndetsi, Ushtri, reforma territoriale si dhe sektori privat ( i cili zë 
një peshë specifike nga 50% - 65 % të të papunëve që trajtohen me pagesë papunësie), 

 fondi shtese që kërkon ndryshimi i propozuar për VKM Nr 223, datë 19.04.2006, duke 
shtuar një kategori përfituesish që kanë kontribute të sigurimeve shoqërore deri në 3 
vjet. Përfitimi për këtë kategori do të jetë 6 muaj përfitim. 

 efekti financiar që do të japë rritja e nivelit bazë të pagesës së papunësisë në masën 5% 
në 6/mujorin e dytë të vitit 2018. (nëse do të ketë rritje të pagës minimale). 

 

2.3.5 Sherbimet migratore dhe imigratore. 
Sportelet e migracionit: Siç edhe tashmë dihet në Drejtoritë Rajonale dhe Vendore të Punësimit 
funksionojnë sportelet e migracionit si pika kyce informimi për të gjithë shtetasit e interesuar për 
punësim dhe jetesë jashtë kufijve të Shqipërisë. Vazhdon ndërgjegjësimi i punëkërkuesve të 
papunë nëpërmjet këtyre sporteleve mbi mënyrat e ligjshme të migrimit në përgjithësi per te 
gjitha shtetet potenciale per emigrim dhe në veçanti per menyrat e rregullta te punesimit ne 
shtetin Gjerman nepermjet DIMAK ALBANIA Qendrës Gjermane te Informacionit për 
Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (e cila është pjesë e porgramit Migrimi për Zhvillim 
(PME), i cili është porositur nga Ministria Federale gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe 
Zhvillim (BMZ) dhe zbatohet në Ombrellën e Qendrës për Migracion dhe Zhvillim (CIM) – 
veprimtari e përbashkët e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Shërbimeve Ndërkombëtare e të Specializuara (ZAV) të Agjencisë Federale gjermane të 
Punësimit (Bundesagentur für Arbeit, BA) . 

Duhet te theksohet se sportelet e Migracionit jane struktura te cilat ofrojne informacion edhe 
mbi tregun e punes, ofertat e punesimit, mbi kurset e formimit professional dhe programet 
aktive te tregut te punes por aktualisht nuk kane informacion mbi gjendjen e tregjeve ne vendet 
e tjera per te mundesuar informacion mbi tregjet e punes jashte dhe nevojat per fuqi punetore. 

Per vitin 2017 nga keto sportele jane mbledhur keto te dhena : 

 Janë paraqitur dhe regjistruar gjithsej: 291 shtetas shqiptarë të kthyer nga emigracioni  
me këto karakteristika : 

Sipas moshës: vëmë re se në vendin e parë është grupmosha nga 30 - 44 vjeç me 178  të kthyer 
të regjistruar ose 61 % e totalit, e ndjekur nga grupmosha 15 - 30 vjeç me 84 emigrantë të kthyer  
të regjistruar ose 29% e totalit. 

Sipas nivelit arsimor: në këtë kategori në numër më të madh  janë emigrantët me nivel arsimor 
deri në nëntëvjecar me 139 emigrantë shqiptare ose 48 % e totalit, në vendin e dytë ata me arsim  
të mesëm gjithsej 130 emigrantë ose 45 % e totalit dhe 7.5 janë me arsim të lartë. 

Sipas shtetit të emigrimit: pjesa më e madhe e të kthyerve vazhdon të jetë nga Greqia 47% e 
totalit, në vendin e dytë kemi te kthyerit nga vende të tjera të BE  me 26 %, në vend të tretë me 
20 % të kthyerit nga Italia dhe në vendin e katërt të kthyerit nga Amerika me 6%. 

Sipas shkaqeve të kthimit: 152 emigrantë të kthyer ose 52 % e totalit vendosin si arsye të  kthimit 
papunësinë (humbjen e një pune apo shpresën pë të gjetur një punë fikse), në vend të dytë 
renditen emigrantët e kthyer me mungesë dokumentacioni  me 37 % dhe në vendin e tretë me 
përqindje më të ulët  emigrantët që janë kthyer për të investuar në Shqipëri apo për arsye të 
tjera . 
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Sipas tipit të rikthimit : Në pjesën më të madhe 60 % e të regjistruarve janë kthyer familjarisht, 
40 % e tyre janë kthyer  në mënyrë individuale. Nga këta 82 % e të regjistruarve janë për një 
kthim afatgjatë dhe 18 % e tyre janë kthyer me idenë se riemigrimi është një opsion për t’u 
vlerësuar . 

Sipas mbështetjes për riintegrim: Janë këshilluar për punësim 62 % e të kthyerve, janë orientuar 
profesionalisht në kurset e formimit profesional 24 %, janë mbështetur me të ardhura 7.5% dhe 
janë informuar për t’u  mbështetur  me shërbime mjekësore 12 % . 
 Janë paraqitur dhe regjistruar gjithsej: 40 shtetas shqiptarë që dëshirojnë të  

emigrojnë  nga të cilët 5 janë femra . 
Shtetet më të kerkuara për emigrim janë Gjermania me 57 % të kërkesave dhe në vend të 
dytë Italia me 10 % të kërkesave. Nga këta shtetas shqiptare 75 % e tyre dëshirojnë të 
emigrojnë në mënyrë  individuale dhe afatgjatë. Për sa i përket motivit të emigrimit 90 % e 
të interesuarve dëshirojnë të emigrojnë me qëllime punësimi. 

 Për vitin 2017 janë trajnuar 47 emigrantë të kthyer, kryesisht në kurset e profesioneve si më 
poshtë : 
në fushën e zejtarisë dhe atë të shërbimeve. Keto pjesëmarrës janë çertifikuar në kurset e  
ofruara nga Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik Tiranë (përkatësisht 11 
kursantë) nga Drejtoria e Formimit Profesional Publik  në Shkodër (20 kursantë) dhe nga 
Drejtoria e Formimit Profesional Publik Vlorë (16 kursantë). 

 Kanë përfituar nga programet aktive të tregut të punës gjithsej 97 emigrantë të kthyer 
konkretisht:  
 Me VKM - në Nr. 48 ”Program i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë në 
vështirësi” - 73 të punësuar. 
Me VKM - në Nr. 47 ” Program i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë” - 24 të 
punësuar. 

 

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.  
 
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.  
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 
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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. Keto modele pritet te mbyllen 
deri ne 6 mujorin e pare 2018. 

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. 

 
Anketa për studimin e nevojave për aftësi  
Sherbimi Kombetar i Punesimit ne mbeshtetje te UNDP ne kuader te projektit ‘’Skill for 
employment’’, ka perfunduar studimin e nevojave per aftesi 2017. Ne daten 13.12.2017 u 
prezantuan gjetjet e ketij studimi nga perfaqesues te kompanise HDPC te kontraktuar ne UNDP 
per kete qellim. 

Anketa e studimit u krye gjate periudhes qershor- korrik 2017 sipas nje metodollogjie standarte 
te hartuar ne bashkepunim me ekspert te ILO-s. Intervistat u realizuan nga specilistet e Zyrave te 
Punesimit ne te gjithe vendin.  

Karakteristikat e anketes: 

 U intervsituar 2560 ndermarrje nga 2000 qe ishin intervistuar ne vitin 2014. 

 Kjo mundesoi qe rezultatet tashme te merren sipas 4 rajoneve nga 3 qe ishin ne vitin 
2014. 

 U mblodh per here te pare indikatori ‘‘% qe zene te rinjte ne fuqine punetore ekzistuese’’. 

 Ne focus te studimit u vu profesioni dhe jo kategoria profesionale. 

 Per here te pare studimi per nje pjese te indikatoreve do perfshinte krahasimin me 
anketen e vitit 2014. 

 

Gjetjet kryesore ishin: 

1. Krahasuar me vitin 2014 u vu re nje rritje te numrit te subjekteve dhe numrit te te punesuarve 
sidomos ne ndermarrjet e vogla ne veri te vendit kryesisht shqiptare (numri i subjekteve) dhe 
ne ndermarrjet e medha me shume ne zonen qendrore kryesisht me kapital te huaj (numri i 
te punesuarve).  

2. Femrat dhe te rinjte kishin punesueshmeri me te madhe ne sektorin privat, kryesisht ne 
bizneset e medha te industrise perpunuese dhe call center.  

3. Per vitin ne vazhdim parashikohen te hapen rreth 47 mije vende te reja pune.  
a. Per ndermarrjet mikro dhe te vogla vendet e reja te punes ishin kryesisht per 

speciliste te larte (ne profesionet economist, jurist inxhinier etj) ne sektorin e turizmit 
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(ne profesionet kamarier banakier dhe punonjes sherbimi), punetore te fushave te 
ndertimit apo te industries perpunuese,  ne profesionet e zejtarise etj.  

b. Ne ndermarrjet e medha pritet nje rritje ne punesim ne aktivitetet e call center, 
industry perpunuese dhe sektori i nxjerrjes dhe perpunimit te mineraleve etj  

4. Persa i perket aftesive pothuajse te gjithe subjektet mbi 4 te punesuar kishin problemin me 
te madh qualifikimin e pamjaftueshem te fuqise punetore, i cili rritej ne propocion te drejte 
me madhesine e ndermarrjes. Kjo ishte e njejte si per sektorin privat dhe ate publik dhe si 
per ndermarrjet vendase dhe ato te huaja. Mungesa e aftesive vihej re me shume ne 
aktivitetet e turizmit dhe IT. Keto problem haseshin edhe tek kandidatet per rekrutimet e 
reja. 

5. Nder aftesite specifike qe subjektet rendisnin qe mungonin tek fuqia punetore me kryesoret 
ishin  aftesite profesionale, kultura e punes dhe aftesia per te mesuar. 

6. Trajnimi ne biznes vazhdon te jete ne nivele te uleta. Vetem subjektet e medha, me shume 
ato te huaja kane struktura trainimi dhe I perdorin ato. 

Konkluzionet kryesore: 

 Tregu shqiptar i punes eshte shume dinamik dhe ndryshimet ne aftesi jane te medha 
 Fuqia punetore ekzistuese eshte e pakualifikuar gje qe sjell frenim te investimeve te huaja ne 

vend.  
 Marredhenia e Institucioneve te sistemit te AFP dhe ZP me biznesin vazhdon te jete e dobet.  
Referuar gjetjeve rekomandimet kryesore te studimit ishin: 

 Oprimizimi i ofertes se AFP 
 Aftesimi i fuqise punetore ekzistuese 
 Cilesia e ofertes ne lidhje me aftesite baze te punesueshmerise 
 Orientimi i programeve te nxitjes se punesimit ne subjektet e vogla 
 Gjetja e mekanizmave te finacimit te formimit professional tek ofruesit privat te AFP 
 Krijimi i partneritetit publik privat ne lidhje me aftesimin e fuqise punetore ekzistuese 
Prorpozohet hartimi i nje plani veprimi per nderhyrjet qe duhen planifikuar ne pergjigje te 
gjetjeve te ketij studimi. 

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 ne mbeshtetje te UNDP ne kuader te 
projektit ‘’Skill for employment’’, dhe mbuloi periudhen kohore (2015-2016). Rezultatet e këtij 
studimi pritet te behen publiek ne fillim te vitit 2018. 
 
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 
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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.  

Referuar pikes 5 te urdherit nr.191 dt. 08.09.2016 te ish Ministrit te Mireqenies Sociale dhe 
Rinise Z. Blendi Klosi, SHKP ne bashkepunim me projektin GIZ/GFA ne kuader te projektit 
‘’Zhvillimi Ekonomik, Nxitja e Punesimit & Formimit Teknik Profesional’’ ka ndermarre pilotimin 
e gjurmimit per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet e ofruesve publik te AFP per periudhen 
2015-2016, i cili perfundoi ne shkurt te vitit 2017. 

Popullata ne studim ishte kursante 17,136 me response rate mbi 3%;  nxenes te diplomuar 3072 
me response rate mbi 7 % 

Response rate ishte shume i vogel gje qe nuk jep mundesine e nxjerrjes se te dhenave sinifikative 
per te gjithe popullaten ne studim. 

Kjo si rezultat i numrit shume te madhe te nxenesve te dipolomuar dhe kursanteve te ofruesve 
publik te AFP qe nuk kishin adresa emaili dhe numrat e telefonave jo te sakte apo te nderruar. 

Ne vitin 2018, SHKP bazuar ne te dhenat e siguruara per nxenesit e dipolomuar si dhe kursantet 
e ofruesve publik te AFP per vitin 2016-2017, perseri ne bashkepunim me GIZ, ka filluar punen 
per realizimin e gjurmimit te radhes i cili pritet te perfundoje ne qershor te 2018. 
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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 
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. 
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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  
 Drejtoria e Përgjithshme 
 12 drejtori rajonale te punesimit 
 24 zyra vendore te punesimit 
 10 qendra publike te formimit profesional 

Drejtoria e Pergjithshme përfshin: 
 Drejtorin e Pergjithshem 
 Zv/Drejtorin e Pergjithshem dhe Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese,  
 Drejtorine e Sherbimeve te Punesimit dhe Migracionit 
 Drejtorine e Programeve te Tregut te Punes 
 Drejtorine e Informacionit te Tregut te Punes dhe Informatizimit 
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 Sektorin financiar e buxhetor 
 Sektorin e Auditimit 

Sot sistemi i institucioneve te varesise te SHKP funksionon ne tre nivele, Drejtoria e Pergjithshme 
(38 punonjes), Drejtorite Rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit dhe Zyrat Vendore te 
Punesimit (285 punonjes) dhe Qendrat Publike te Formimit Profesional  (110 punonjes) te cilat 
ne total kane nje numer punonjesish prej 433 persona.  

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.  

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.  

Stafi gjate vitit 2017 ka qene i njejte qysh nga viti 2014 kur eshte hartuar Strategjia. Ne ligjin e ri 
Nr.15/2017 “Per arsimin fhe formimin profesional ne Repuliken e Shqiperise”, i cili prashikon 
krijimin e AKPA, eshte parashikuar rritje stafi me 33 pesona. Kjo rritje pritet te aplikohet ne 
strukturat e reja te AKPA-s. 

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. 

 

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 prej 433 punonjesish. 

 Drejtorite Rajonale te Punesimit jane 12 dhe kane ne varesi zyrat perkatese vendore, jane 
te organizuara ne 2 sektore, sektori i sherbimeve dhe programeve dhe sektori mbeshtetes e 
financiar. Zyrat rajonale variojne nga 12-18 punonjes dhe zyrat vendore kane 3 deri ne 6 
punonjes. Ne te gjitha zyrat e punes punojne 285 punonjes ose 66 perqind e stafit total te 
SHKP. 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. 

 Drejtoria e Pergjithshme ka 38 punonjes ose 8.8 perqind e stafit total,  
 Qendrat Publike te Formimit Profesional jane 10 ne te gjithe vendin dhe kane 110 punonjes 

ose 25 perqind e stafit te SHKP. 

SHKP mund te rekrutoje personel part-time per te mbuluar nevojat per kurset e formimit 
profesional, mesatarisht 200-250 punonjes ne vit.  
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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. 

 

1.2 Administrimi finaciar dhe buxhetor. 
Me ligjin nr.147/2015 “Per Buxhetin e vitit 2017”  Sherbimit Kombetar te Punesimit  i jane 
akorduar fonde ne shumen 1.679.183.750 lekë . Sherbimi Kombetar i Punesimit  ka administruar 
dhe menaxhuar fondet per programet: 

 Sherbimet e Punesimit 

 Nxitje Punesimi 

 Formimi Profesional 

 Pagese Papunesie 

 

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 tjeter sfide e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për të gjithë periudhën 2014-2017 që përfshin 
reforma.  

Ne mbeshtetje te implementimit te modelit kombëtar te shërbimit, ne tre nivele eshte hartuar 
ne bashkepunim me RISI Albania, Manuali per Organizimin Funksional dhe Strukturor te Zyrave 
Rajonale dhe Vendore te Sherbimit Kombetar te Punesimit, i cili përmban:  

 Ndarja e detyrave ne tre nivele sipas niveleve te shërbimeve te ofruara.  

 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.  

 

Sigurimi i cilësisë është një proçes i vazhdueshëm i cili fokusohet jo vetem ne përcaktimin e saktë 
te qëllimit të shërbimit dhe objektivave të performancës, por edhe ne ndërtimine sistemit të 
monitorimit të shërbimeve si dhe stafit.  

Monitorimi në nivel specialisti për momentin eshte eshte ne nivele te limituara,  nderkohe qe 
modeli i organizimit te sherbimeve te ofruara ne tre nivele, kerkon  monitorim te sherbimeve 
deri në nivel te detajuar specialisti . 

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’’. është nje element i rëndësishëm i 
reformes qe po kalon SHKP.  
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Krijimi i ketij Sistemi eshte pjese e Planit te Veprimeve te SHKP-se per vitin 2018. Paralelisht 
po punohet per ndertimin e Raporteve te Menaxhimit dhe gjenerimin e tyre direkt nga sistemi 
informatik i sherbimeve te punesimit.  

Sistemi i vleresimit te stafit te SHKP bazohet ne organizimin e tij ne dy nivele, Drejtoria e 
Pergjithshme e SHKP eshte pjese e sherbimit civil dhe sistemi I vleresimit eshte pjese e strategjise 
se pergjithshme te menaxhimit te burimeve njerezore nga DAP. 
Vleresimi kryhet periodikisht dy here ne vit ne kater nivele, Ne rast te dy vleresimeve te 
njepasnjeshme te nivelit te ulet, punonjesi e humbet statusin e nepunesit ciliv. 
Marredheniet e punes ne Zyrat e Punesimit rregullohen sipas Kodit te Punes, Drejtori i DRSHKP 
ben vleresimin e stafit mbeshtetur ne treguesit e percaktuar . 
 
Sistemi i vleresimit dhe testimit te kopetencave te stafit do te jete pjese e menaxhimit te 
performances  per vitin 2018. 
Trajnimi i stafit te Zyrave te Punes per ofrimin e sherbimeve me focus për adresimin e 
çështjeve të barazisë gjinore, shanseve të barabarta dhe diversitetit, si edhe i angazhuar për 
këshillimin e grupeve me nevoja të veçanta, eshte mbeshtetur gjate vitit 2017 nga donatoret ne 
kuader te projekteve te bashkepunimit. 
 
1. Projekti  “Zhvillimi i aftësive për punësim” zbatuar nga UNDP Albania; ka mbeshtetur te gjithe 

procesin e zbatimit te SNA 2017, 120 specialsite te sherbimeve te punesimit te perfshire ne 
trajnim. 

2. “Këshillim drejt punësimit dhe Sipërmarrjes”, zbatuar nga SHKP dhe Swisscontact, ka trajnuar 
25 specialistë këshillimi, qe punojnë individualisht me grupet vunerabël (niveli i tretë i 
shërbimit të specializuar), 2 prej tyre jane te perzgjedhur si keshillues te projektit qe zbatohet 
ne Kosove.   

3. “Fuqizimi Ekonomik dhe Social për Romët dhe Egjiptianët - një shtysë për përfshirjen sociale'' 
(IPA 2014) zbatuar nga UNDP –Albania, Komponenti:  Rritja e mundësive të grave dhe burrave 
Romë dhe Egjiptianë për punësim dhe zhvillimin e aftësive me qëllim zvogëlimin e hendekut 
të punësimit midis komuniteteve Rome dhe Egjiptiane me shumicën e popullsisë. Projekti ka 
mbeshtetur  ofrimin e 5 moduleve te trajnimit per punonjesit e SHKP ne 4 qarqet qe mbulon, 
rret 80 punonjes jane perfshire ne trajnime. 

4. Projekti “RISI Albania” i zbatuar nga HELVETAS; ka mbeshtetur trajnimin e te gjithe 
specialisteve te Zyrave te Punesimit per njohjen dhe perdorimin e ndryshimeve ne sistemin 
informatik gjate vitit 2017.  

5. ‘‘Porgrami i Migrimit për Zhvillim’’ i zbatuar nga Qendrës Gjermane të Informacionit për 
Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë DIMAK Albania, ka realizuar takime informuese me 
OJF dhe  Zyrat Rajonale Tirane, Shkoder, Elbasan, Durres, Vlore, Kukes, Korce. Gjithashtu 
projekti ka organizuar dy trajnime me specialiste te SHPP te ballkanit perendimor.  
 

Problematikat 
 Stafet e kufizuara të ZP dhe mungesa e specialistëve të dedikuar për grupet e veçanta, 

vështirëson punën me këto grupe dhe si rrjedhim edhe rezultatet. Në zyrat e punësimit nuk 
ka specialistë të dedikuar për grupe specifike që zënë një peshë të konsiderueshme në 
regjistër si ndihma ekonomike apo romët dhe egjiptianët. 

 Numri i lartë i refuzimeve të punës sidomos nga grupet e veçanta është një tjetër sfidë e 
shërbimeve të punësimit që ndikon në nivelin e ulët të plotësimit të ofertave të punës. 
Problemi i këtyre individëve nuk është vetëm punësimi. Ata kanë shumë probleme të tjera 
sociale. Ndaj menaxhimi i rasteve duhet të bëhet në bashkëpunim me të gjithë institucionet 
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shtetërore në nivel lokal duke përfshirë bashkitë që janë përgjegjese për pjesët sociale të 
popullatës, zyrat e punës dhe institucionet e arsimit.  

 Qasja në shërbimet e punësimit nga të papunët nuk është e barabartë. Sot kemi vetëm 36 
Zyra Pune që ushtrojnë aktivitetin në bashkitë kryesore të vendit. Pavarësisht së aksesi në 
shërbime për zonën rurale nuk është i kufizuar në ligj, largësia nga Zyra e punës e vështirëson 
marrjen e shërbimeve nga të papunët e këtyre zonave.  

 Përdorimi i shërbimeve nga punëdhënësit është e ulët, vetëm 30% e bizneseve aktive janë 
të regjistruara në SHKP. Baza e ndërtimit të punës me biznesin është shkëmbimi dhe aksesi 
në informacion për ofertën dhe kërkesen lokale për punë nga të gjithe aktorët lokal që e kanë 
punësimin në fokusin e tyre. Ndaj bashkëpunimi lokal është një sfidë e rëndësishme për 
përmirësimin e qasjes ndaj biznesit. 

 
Parashikimi  
Ne lidhje me trainimet e stafit perseri projektete e bashkepunimit do te japin mbeshtetjen e 
tyre: 
 Projekti “Zhvillimi i aftësive për punësim” zbatuar nga UNDP Albania; do te mbeshtese 

zbatimin e programeve te vetepunesimit per te rinjt, dhe aftesimin e stafit ne kete proces.  
 Projekti i GIZ  ProSEED do të mbështese për ngritjen e kapaciteteve të Zyrave të Punës dhe 

Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik ne realizimin e analizave të tregut të punës 
në nivel rajonal për orientimin e nevojave për trajnim në përputhje me kërkesat e TP 

 Në bashkëpunim me RISI Albania, SHKP ka kërkuar të mbështetet për hartimin e një 
platforme të unifikuar të qasjes ndaj biznesit, e cila do të implementohet nga zyrat e 
punësimit. 
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Nr Institucionet ne varesi Nr Pref&Fix Adresat e Zyrave te Punesimit  

       

1 D.R.SH.K.P. BERAT. +355 32/ 23 2001 Bulevardi  " REPUBLIKA " prane Bashkise Berat 

2 Z.V.SH.K .P. KUCOVE +355 311/22492 Lagjia "Llukan Prifti" " 

3 Z.V.SH.K .P.  SKRAPAR +355 312/23072 Nen/Prefektura Çorovode, rruga e Deshmoreve  

4 D.R.SH.K.P. DIBER +355 21/8 22015 bulevardi  "Elez Isufi" godina ish komitetit ekzekurtiv, kati I dyte  

5 Z.V.SH.K .P. BULQIZE +355 219/22382 Lagja "Minatori" afer shkolles 9-vjecare "Xhevdet Doda" 

6 Z.V.SH.K .P. MAT +355 68 58 56 455 lagjia "pjeter budi", Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel, prane bashkise 

7 D.R.SH.K.P.  DURRES +355 52/ 200016 Lagjia nr. 3, rruga Senderbeg, nr.2 Durres  

8 Z.V.SH.K .P.  KRUJE +355 511/22221  Lagjia Nr.1 rruga Marin Barleti. 

9 D.R.SH.K.P. ELBASAN +355 542/52769 Lagjia Brigada 17, Godina e Prefektures, kati I pare, Elbasan         

10 Z.V.SH.K .P. GRAMSH +355 51 3/22180 
L."18 Gushti" , prane godines se nenprefektit, sheshi Kamber 
Dermyshi  

11 Z.V.SH.K .P.  LIBRAZHD +355 514/22565 Sheshi "Gjork Golemi" Godina e nenprefektures, kati I pare ,  

12 Z.V.SH.K .P.  PEQIN +355 512/2315 Lagjia Xhami, Peqin (ne qender) 

13 D.R.SH.K.P.  FIER +355 34/ 504855 
adresa 1: Lagjia, Kastriot Rruga Vasil Pecuke , adresa 2: Lagjia 11 
Janari rruga Ramiz Aranitasi godina ish shtepia e oficereve kati I. 

14 Z.V.SH.K .P. LUSHNJE +355 35/ 22 2334 Lagjia Kongresi, Godina nen Prefektures mbrapa Bashkise. 

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

+355 31 3/22330 Lagjia "5-shkurti" Ballsh perball Muzeut Historik 

16 D.R.SH.K.P.GJIROKASTER +355 84/ 26 3613 Lagjia "Pllake" prane bllokut te furrave. 

17 Z.V.SH.K .P. PERMET +355 081/322268 Sheshi "Abdyl Frasheri" prane Kinoteatrit 

18 Z.V.SH.K .P. TEPELENE +355 81/ 422346 Sheshi Lord Bajron 

19 D.R.SH.K.P.  KORCE +355 822/43063 Bulevardi Republika, ish Shtepia e Oficereve 

20 Z.V.SH.K .P. DEVOLL +355 811/ 22242 Lagjia Ne 2, Rruga 24 Nentori, Nr. 12 

21 Z.V.SH.K .P.  KOLONJE +355 812/ 22289 Sheshi "Rilindja", godina e Bashkise 

22 Z.V.SH.K .P.POGRADEC +355 832/ 22390 Bulevardi "Reshit Collaku" godina administrates lokale,  

23 D.R.SH.K.P.  KUKES +355 242/ 22078 Godina tek Prefektura, ish Turizmi I Vjeter, kati I 4. 

24 Z.V.SH.K .P.  HAS +355 214/ 22182 Prane Keshillit te Rrethit, rruga Luan Hajredinaj 

25 Z.V.SH.K .P. TROPOJE 0685125248 Sheshi "Kosova" prane Keshillit te Rrethit  

26 D.R.SH.K.P.  LEZHE +355 215/22281 
Lagjia "Skenderbej", Sheshi "Gjergj Kastrioti" prapa pallatit te 
kultures Lezhe 

27 Z.V.SH.K .P.  KURBIN +355 532/22664 Lagjia nr1 tek ish Banka e Shtetit  
28 Z.V.SH.K .P. MIRDITE +355 216/ 22385 Ish Godina e Kom ekzekutiv, Sheshi "Abat Doci"  

29 D.R.SH.K.P.  SHKODER 
+355 
224/400060/400084 

Bulevardi "Zogu I" prane shkolles "Ndre Mjeda" 

30 Z.V.SH.K .P. PUKE +355 21/2 22282 Sheshi Terbuni, godina e ish komitetit te partise, kati I trete 

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

+355 211 /22135 
Lagjia Mehaj, Rruga Komisariati I Policise, godina Sig Shoqerore, 
Kati I pare. 

32 D.R.SH.K.P.  VLORE +355 33/ 409208 Lagjia Rilindja, rruga Riza Salati, ish shkolla e Naftes, kati I pare 

33 Z.V.SH.K .P. DELVINE +355 815 /22238 Lagjia "Sinan Ballaci" , rruga Nimet Abazi, godina 10. 
34 Z.V.SH.K .P. SARANDE +355 852 /22214 Rruga e Flamurit, Lagja nr 1, Sarande 

35 D.R.SH.K.P. TIRANE +355 44538296/7 Rruga "Rifat Bodinaku" Tirane 

36 Z.V.SH.K .P. KAVAJE +355 55/24901010 Rruga "Indrit Cara", pallati I kultures, kati I pare 

 


