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Ky manual u realizua nga EU Policy Hub në
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I. HYRJE

Edukimi është një nga të drejtat më thelbësore të njeriut, dhe si i
tillë duhet t’I sigurohet çdo qytetari, në të gjitha format e tij. Nëse
individëve nuk i ofrohet akses në arsim që në një moshë të re, ata
rrezikojnë të bien pre e varfërisë, stigmatizimit dhe dhunës.
Aksesi në edukim bën diferencën ndërmjet mospërfshirjes
përgjatë gjithë jetës apo të qenit një pjesëtar aktiv i shoqërisë.
Shqipëria përbën një nga vendet me popullsinë më të re në
Evropë me rreth 48.5% të moshës nën 35 vjeç. 

Të rinjtë në Shqipëri përballen me sfida të mëdha për të hyrë në
tregun e punës në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë. Shkalla e
papunësisë së të rinjve në Shqipëri është e lartë 27.4% dhe ata që
kërkojnë në mënyrë aktive punësim nuk mund të gjejnë një të tillë,
pavarësisht se për shumë prej tyre kanë një nivel të mirë kualifikimi,
gati dyfish në krahasim me shkallën e përgjithshme të papunësisë në
vend. 1
Punësimi si një fushë e lidhur ngushtësisht me arsimin, duket se
paraqet mundësi të  cilat nuk ecën në përputhje me nevojat që
shfaqen për profesione të caktuara. Prej vitesh vazhdon të bëhet një
diskutim në lidhje me promovimin e arsimit dhe formimit profesional,
e megjithatë duket se ai vazhdon të mbetet jo I preferuar nga të rinjtë,
e sidomos vajzat, të cilat e frekuentojnë në nivele shumëfish më të
ulëta se djemtë. Arsimi profesional, si një formë e edukimit e cila
bazohet më së tepërmi në zhvillimin e aftësive manuale dhe praktike,
duket të shfaqë një kërkesë të lartë për profesionistët që diplomohen
në një nga fushat hoteli- turizem, artizanat apo profesione të tjera.  

  https://www.undp.org/geneva/news/supporting-youth-albania-
enter-labor-market-through-self-entrepreneurship
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Arsyet kryesore pse të rinjtë nuk e zgjedhin arsimin profesional është
pikërisht mungesa e investimeve në gjimnazet profesionale për sa i
përket çështjeve të infrastrukturës, mungesa e informimit ndër të rinj,
stafe akademike apo dhe prindër, të cilët kanë një koncept të
keqpërshtatur për arsimin profesional, efektivitetin e tij në tregun e
punës dhe skepticizëm për sa i përket të ardhmes profesionale të
tërinjve që ndjekin këtë rrugëtim.
EU POLICY HUB përmes zbatimit të projektit “Fuqizimi i Sipërmarrjes
Rinore përmes Edukimit në Karrierë” ka synuar të ndikojë në rritjen e
ndërgjegjësimit të të rinjve për ndjkjen e arsimit profesional dhe
forcimin e rolit të këshillimit në karrierë. Ky raport studimor, ka për
qëllim të kontribuojë në uljen e stigmatizimit për arsimin profesional 
 dhe të japë një panoramë më të qartë të përfshirjes së tyre në arsimin
profesional dhe tregun e punës.  

Promovimi i arsimit profesional nuk është
thjesht një mundësi për të paraqitur një
perspektivë punësimi, por gjithashtu për të
promovuar profesionet produkt të kësaj forme
tw arsimimit në treg. Pavarësisht se shkollat
apo programet e ndryshme profesionale janë
shumë lehtë të aksesueshme nga të rinjtë,
hezitimi për ndjekjen e kësaj forme të arsimit
vazhdon të mbetet prezent. 



II. METODOLOGJIA

Metodologjia e ndjekur për konstatimin e gjetjeve është realizuar
duke kombinuar punën në terren, përmbledhjen e informacionit në
identifikimin e problemeve dhe mundësive. Metodologjia është
konceptuar në atë mënyrë që të ofrojë rezultate të përdorshme
dhe udhëzuese Të dhënat statistikore erdhën nga pyetësorët e
shpërndarë online më grupet e targetuar si më poshtë;
• Studentët/ të diplomuarit e masterit profesional në Këshillim
Karriere që ofrohet nga Universiteti i Tiranës
• Maturantët e gjimnazeve dhe stafi akademik i tyre
• Të rinjtë të cilët kanë përfituar nga programet e formimit
profesional dhe do të promovohen si modele suksesi.

Pyetësori u publikua në internet përmes mediave sociale të
organizatës ku rreth 103 pyetesore janë plotësuar nga të rinjtë
përmes platfomës Google Forms. Pyetësori ka qëndruar online nga
muajit Shtator deri në muajin Nëntor pasi interesi i grupeve të
targetuara ishte relativisht i ulët. Ekipi hulumtues dëshiron të
falënderojë të anketuarit, të rinjtë pjesëmarrës dhe që ndanë
kohën për të agreguar të dhënat e paraqitura në këtë raport.



III. REZULTATET E PYETËSORIT

Në këtë studim, numri total i të rinjve pjesëmarrës ishte 103. Studimi
ka targetuar të diplomuarit e arsimit profesional si dhe përfituesit e
kualifikimeve/ kurseve profesionale, si në sektorin publik ashtu dhe
atë privat. Respondentët i përkasin një kampioni konvenient, pasi
për shpërndarjen e pyetësorëve nuk ka munguar bashkëpunimi me
institucione të ndryshme që kanë dhënë kontributin e tyre me
promovimin e studimit. Këtij pyetësori i janë përgjigjur më së shumti
profesionistë të cilët vijnë nga fushat e ekonomisë, estetikës,
mekanikës, informatikës, rrobaqepësisë/ konfeksioneve, sektorit të
turizmit, kuzhinës, etj. 

1. Përkatësia Gjinore 

Në këtë studim, vihet re një pjesëmarrje më e lartë e gjinisë femërore,
me 57.3% (59 vajza/gra), ndjekur nga djemtë/ burrat me 39.8% (41).
2.9% që përkthehet në 3 persona, nuk kanë dashur të japin të dhëna në
lidhje me këtë indikator. 



2. Niveli i Arsimimit

Për sa i përket nivelit të arsimimit të respondentëve, pikë e
cila haset shpesh në debatet që në fokusin e tyre kanë
edukimin profesional, vëmë re se shumica, me 63.1%, janë
përgjigjur se kanë arsimin e mesëm si kualifikimin e tyre më
të lartë arsimor. Kjo kategori ndiqet nga ata të cilët kanë
qenë përfitues të arsimit të lartë, me 26.2% të tyre.
Kategori me përqindje më të vogël në përbërjen e tyre janë
ata të cilët kanë ndjekur studimet pasuniversitare, me 5.8%
të kampionit, dhe ata të cilët kanë vetëm diplomën e
arsimit 9-vjeçar, 4.9%. 

3. Statusi i Punësimit

Nëse i referohemi të dhënave aktuale të punësimit të respondentëve
të pyetësorit të studimit, do të vërejmë një shpërndarje interesante të
të dhënave. Edhe pse promovimi i edukimit profesional mbetet në një
fokus të vazhdueshëm të diskursit publik si një mjet për arritjen e
punësimit të sigurt, 35.9% e respondentëve përgjigjen se janë të
papunë. Ndërkohë, të dhënat mbeten pozitive për sa i përket shifrave
të punësimit; 33% e respondentëve përgjigjen se janë në një
marrëdhënie pune, 16.5% e tyre janë të vetëpunësuar, dhe 14.6% janë
në një periudhë praktike. 



4. Sektori në të cilën janë diplomuar

Nëse fokusohemi në marrjen e kualifikimeve, do të vëmë
re se sektori publik mbetet i preferuar. Marrë parasysh
kostot më të ulëta si dhe frekuentimin e shkollave të
mesme profesionale, vërehet se 62.1% e pjesëmarrësve i
kanë marrë kualifikimet e tyre në sektorin publik. Kjo
mund të vijë dhe si rezultat i aksesit më të lehtë (parë nga
perspektiva financiare sidomos për grupet në nevojë).
Ndërkohë, 37.9% tregojnë se kualifikimet e tyre i kanë
marrë në një institucion privat. 

5. A janë punësuar në qytetin e lindjes pas diplomimit në arsimin
profesional , apo kanë kërkuar punë në një qytet tjetër

Punësimi pas marrjes së kualifikimeve në sektorin e edukimit
profesional mbetet një ndër faktorët që kontribuojnë më së tepërmi në
ndjekjen e arsimit/ kurseve profesionale nga ana e të rinjve. Të dhënat
mbeten optimiste për sa i përket punësimit të të rinjve në zonat nga
ata vijnë, duke dokumentuar se 61.2% e të anketuarve kanë gjetur punë
në qytetin e tyre të lindjes. Ky grup ndiqet nga ata të cilët janë
detyruar të kërkojnë punë në një qytet apo bashki tjetër të vendit, me
27.2% të tyre. Më e vogël është kategoria e atyre të cilët janë detyruar
të kërkojnë punësim jashtë vendit, me 11.7% të tyre.



6.Koha e gjetjes së një vendi pune pas diplomimit

Për të kuptuar më mirë dinamikat e tregut të punës, në pyetësor
është shtruar pyetja e kohës së nevojshme për gjetjen e një vendi
pune pas marrjes së kualifikimit në edukimin profesional, për të
identifikuar se sa thjeshtë apo vështirë përthith tregu i punës këta
profesionistë. Në përputhje dhe me të dhënat e mësipërme, 34% e
respondentëve ende nuk janë të punësuar. Nga ana tjetër, 30.1% e
respondentëve janë përgjigjur se i janë dashur deri në tre muaj pas
marrjes së kualifikimit për të gjetur një vend pune. Ata ndiqen nga
kategoritë e tjera si më poshtë: 
●  13.6% e respondentëve janë përgjigjur se i janë dashur 3-6 muaj
për të gjetur një vend pune;
●  14.6% e kampionit kanë gjetur një vend pune deri në një vit pas
marrjes së kualifikimit në edukimin profesional;
●  Më shumë se një vit është një e dhënë e cila është reflektuar në
7.8% të personave. 



7. A kanë ndjekur programe të tjera pas
diplomimit në arsimin profesional?

Për sa i përket nismave të mëtejshme
të respondetëve për të marrë
kualifikime të tjera të mëtejshme
(përpos të parit që mund të ketë qenë
arsim i mesëm profesional apo kurs
kualifikimi), shumica me 35% janë
përgjigjur se nuk kanë zhvilluar më tej
kapacitetet e tyre. 

Nga ana tjetër, 28.2% janë përgjigjur se kanë ndjekur studimet e larta,
ndjekur nga 17.5% të cilët nuk kanë ndjekur arsimin e mesëm
profesional por kanë ndjekur një kurs kualifikimi. 10.7% shprehen se
kanë ndjekur kurse të tjera të ofruara nga sektori publik, të ndjekur nga
8.7% që kanë ndjekur kurse të tjera të ofruara nga sektori jo-publik. 

8. Problemet më të shpeshta që hasin të diplomuarit në arsimin
profesional 
Edhe pse punësimi i përfituesve të edukimit profesional mund të
shihet me një këndvështrim optimist, profesionistët e kësaj kategorie
hasen me problematika të ndryshme. Pagesat e ulëta mbeten
problematika më madhore, duke u përzgjedhur në vendin e parë nga
50.5% e të anketuarve. Gjithashtu, edhe pse numri i të punësuarve
rezulton i lartë në pyetjet e shtruara për respondentët më sipër, vihet
re se gjetja e një vendi pune mbetet një ndër vështirësitë kryesore të
profesionistëve përfitues të edukimit profesional, sipas 40.8% prej
tyre. Puna në informalitet mbetet një shqetësim sipas 25.2% të të
anketuarve, ndjekur nga paqëndrueshmëria e bizneseve (21.4%),
mosrespektimi i Kodit të Punës (16.5%) apo edhe hyrja në treg e
teknologjive të reja (13.6%). 



9. Formalizimi i marrëdhënies së punësimit

Marrë parasysh që puna në informalitet mbetet një ndër
problematikat kryesore të personave të kualifikuar në edukimin
profesional, studimi u ndal dhe në formalizimin e marrëdhënieve të
punësimit në këtë sektor. Edhe pse shumica e respondentëve (62%)
shprehen se ndodhen në një pozicion pune që paguan në mënyrë të
rregullt kontributet shoqërore dhe shëndetësore, 21.7% e të
anketuarve shprehen se ndodhen në pozicione informale pune e nuk
paguajnë asnjë lloj kontributi. Nga ana tjetër, 16.3% shprehen se janë
të vetëpunësuar dhe se i paguajnë rregullisht kontributet shoqërore e
shëndetësore. 

10. Keni informacion mbi nisma të ndërmarra nga institucionet
shtetërore që luftojnë informalitetin në tregun e punës ku aplikohet
profesioni juaj?

Gjatë fillimit të pandemisë së COVID-19 u vu re se një numër i lartë i
popullësisë shqiptare, por gjithashtu dhe në rang global, vazhdonin të
punonin në informalitet. Në atë kohë, debati publik pati një fokus të
konsiderueshëm në formalizimin e marrëdhënieve të punës dhe u
diskutuan iniciativa të ndryshme të cilat do të ndërmerreshin në të
ardhmen për të luftuar fenomenin e informalitetit. Gjithsesi, të pyetur
në lidhje me informacionin e ndërmarrë nga institucionet shtetërore
për të luftuar informalitetin, 62.1% përgjigjen se nuk kanë informacion
për nisma të këtij lloji. 37.9% shprehen se janë të informuar. 



11. Jeni ftuar ndonjëherë në dëgjesa publike lidhur me ligje dhe
reforma qëndikojnë në profesionin tuaj?

Duke ndjekur gjithashtu dhe rezultatet e pyetjes së mësipërme,
respondentët janë përgjigjur me të njëjtat shifra për sa i përket
pjesëmarrjes në dëgjesa publike dhe informimit për ligje apo reforma
që luftojnë informalitetin në këtë sektor. Shumica me 62.1% përgjigjen
se nuk janë ftuar në aktivitetete të kësaj natyre, dhe 37.9% shprehen se
kanë qenë pjesë e këtyre iniciativave. 

12. A kanë dijeni mbi ekzistëncën e sindikatave për mbrojtjen e të
drejtave të profesionistëve?

Një pikë tjetër e rëndësishme që siguron mbrojtjen e të drejtave të
punonjësve është dhe prania e sindikatave dhe cilësia e funksionimit
të tyre. Të pyetur në lidhje me ekzistencën e institucioneve të tilla,
53.4% janë përgjigjur se nuk kanë dijeni në lidhje me ekzistencën e
sindikatave, përkundër 46.6% të tyre të cilët janë të informuar në
lidhje me prezencën e tyre. 



Për sa i përket mbështetjes për edukimin profesional, duket se mes
përfituesve mbështetja mbetet e lartë, duke treguar se 76.7% e
respondentëve do t’ia rekomandonin një familjari apo personi të afërt
ndjekjen e arsimit të mesëm profesional apo kurseve profesionale. Ata
të cilët mbeten të pavendosur përbëjnë 12.6% të kampionit, dhe ata të
cilët shprehen kundër referimit në edukimit profesional përbëjnë
10.7%. 

13. A jeni pjesë e sindikatave?

Megjithatë, besueshmëria e sindikatave
matet në pyetjen e ardhshme, ku bindshëm
tregohet nga shifrat e mospjesëmarrjes në
85.4% të respondentëve. Nga ana tjetër,
vetëm 14.6% e të anketuarve shprehen se
janë pjesë. Mund të argumentohet se arsye
e mosanëtarësimit të individëve në këto
mund të mos jetë vetëm besimi i ulët në
punën e sindikatave, por dhe tarifat e
anëtarësimit.  

14. A do t’ia rekomandonit një personi të afërt /të njohur vazhdimin e
studimeve në arsimin e mesëm profesional, apo kurse profesionale?



15. Arsyeja e zgjedhjes së profesionit

Edhe përfituesit aktualë të edukimit profesional të cilët janë
dhe pjesëmarrës në këtë studim janë referuar më së tepërmi
drejt këtyre studimeve si pasojë e rekomandimit nga familja
apo dhe rrethi shoqëror me rreth 39.8% të të anketuarve të
cilët e kanë dhënë këtë si arsye kryesore. Përkundër
besimeve, mbetet i ulët numri i personave të cilët e kanë
përzgjedhur edukimin profesional si pasojë e rezultateve të
ulëta mësimore me 5.8% të të anketuarve. 
Aksesi më i lehtë si pasojë e insfrastrukturës apo pozicionimit
gjeografik është përzgjedhur dhe si arsye nga 8.7%, ndërsa
arsyet ekonomike nga 3.9%. Pjesa tjetër e lidhin vazhdimin e
këtyre studimeve me preferencat personale në lidhje me
degët dhe mundësitë e ofruara. 

16. Sfidat më të mëdha për studentët/ të diplomuarit/ certifikuarit
në arsimin profesional

Për sa i përket sfidave më të mëdha me të cilat hasen përfituesit në
edukimin profesional, ato renditen si më poshtë nga më e
përzgjedhura deri tek më pak e përzgjedhura: 
1. Pagesat e ulëta në raport me çmimin e vendosur nga tregu (39.8%)
2. Kostot e larta për nisjen e një sipërmarrjeje (33%)
3. Vështirësia e gjetjes së një vendi pune (32%)
4. Mungesa e praktikave profesionale (31.1%)
5. Mungesa e infrastrukturës (15.5%)
6. Stigma në lidhje me profesionet (14.6%)
7. Mungesa e zbatimit të profesionit në të cilin është marrë specializimi
(12.6%)



REKOMANDIME

Rezultatet e vlerësimit tregojnë se është e
nevojshme të organizohen sesione
informuese në shkolla për të rritur
ndërgjegjësimin e të rinjve/mbi rëndësinë e
këshillimit në karrierë

Duhet të rritet ndërveprimi me publikun
nëpërmjet mediave online me të rinjtë që
duan të njdjekin kurse profeionale online
apo certifikime të tjera që forcojnë aftësitë
e tyre në tregun e punës 

Institucionet vendore duhet të përfshijnë
më shumë komunitetin në proceset e
konsultimit për çështje që i prekin
drejtpërdrejt. Për këtë, Bashkia Kukës
duhet të organizojë dëgjesa publike me
fokus të veçantë të rinjtë/grupet e
margjinalizuara dhe të përshtatë strategjitë
sociale dhe ekonomike në bazë të nevojave
të tyre.

Ka nevojë urgjente për riorientimin e
institucioneve vendore drejt programeve
që rrisin ndikimin ekonomik të zonës,
promovimin e formimit porfesional dhe
forcimin e sipërmarrjeve të vogla. Siç del
edhe nga pyetësori institucionet duhet ti
kushtojnë vëmendje të veçantë papunësisë
së të rinjve si dhe fenomenit të imigrimit si
çështjet më të rëndësishme që prekin të
Rinjtë; 



Institucionet të shtojnë informacionin për projektet konkrete
apo investimet në rritjen e kapaciteteve për profesione, si
hoteleri, shërbime mikpritëse me qasje inovative.

Organizatat e shoqërisë civile duhet të jenë më aktive në
ofrimin e trajnimeve për ofrimin e kurseve të ndryshme për
rritjen e aftësive dhë përgatitjen e të rinjve në tregun e
punës;

Donatorët duhet të orientojnë politikat e tyre drejt modeleve
të ngritjes së kapaciteteve të të rinjve, formimit profesional,
edukimit në karrierë, mbështetjes së sipërmarrjeve të reja
për përmirësimin e shërbimeve alternative që gjenerojnë të
ardhura ekonomike dhe punësim. 
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