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1. HYRJE
Ky hulumtim është implementuar si pjese e projektit: “Platformë regjionale për 
përkrahje të inovacionit në politika sociale dhe të punësimit që garantojnë sig-
uri për të rinjtë në rrezik” mbështetur nga Fondi i Komisionit Evropian për Sho-
qëri Civile, implementuar nga një partneritet i gjashtë organizatave nga Ballkani 
Perendimor si dhe Turqia. Projekti është implementuar në një periudhe prej 12 
muajsh në Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Bosnje Hercegovine si 
dhe Turqi. Projekti synon të forcoje bashkëpunimin regjional, përfaqësine dhe 
pjesëmarrjen politike për mbështetjen e reformave efektive në politikat e pu-
nësimit, duke artikuluar kështu interesat e grupeve rinore në rrezik të margji-
nalizimit në përputhje me prejardhjen e tyre socio-ekonomike si dhe vendban-
imin. Të dhënat për këtë hulumtim janë mbledhur në Kosovë, gjatë periudhes 
Shkurt-Qershor 2015. Hulumtimi është përqendruar në kontekstion kombëtar si 
dhe në identifikimin e çështjeve specifike mbi papunësinë në rini. Për më tepër, 
ky veprim regjional do të identifikojë modelet apo praktikat e mira të inkurajimit 
të punësimit në rini, si dhe perdorimin e tyre të mundshëm në vendet e përf-
shira në këtë projekt. Së fundmi, hulumtimi do të propozojë një grumbull udhë-
zimesh që do të shërbejne në mbështetjen e implementimit të modeleve më të 
mira të inovacionit shoqëror që sjellin punësim të rinisë. Kur flasim për njerëz të 
rinj, ne mendojmë për popullatën ndërmje moshës 15 dhe 30. Ne gjithashtu jemi 
të vetëdijshem që ky është një grup tejet heterogjen, me nevoja, kushte dhe 
mundësi të ndryshme për rritje. Prandaj, ne jemi të interesuar veçanërisht në 
identifikimin dhe ekzaminimin e asaj se çfarë janë grupet e rinisë që rrezikohen 
nga përjashtimi i procesit të punësimit, me mangësi të mundësive për zhvillim, në 
krahasim me moshatarët e tyrë.
Hulumtimi në vendet tjera partnere ka marrë parasysh specifikat kombëtare, 
duke ruajtur kontekstion regjional. Partnerët kanë koordinuar bashkarisht aktiv-
itetet e tyre me një sasi të caktuar fleksibiliteti që përfshinë një qasje individuale 
ndaj secilit problem. Hulumtimi ka natyrë kualitative, një qasje kjo që tenton të 
kuptojë shkaqet e papunësisë, në vend që të fokusohet në të dhënat statistikore 
që veç janë në dispozicion, që na ka ndihmuar neve të shohim shtrirjen e këtij 
fenomeni. Hulumtimet fillestare kanë analizuar të dhënat mbi punësimin në rini, 
duke përfshirë dokumente ligjore dhe strategjike që i përkasin kësaj teme. 
Periudha e hulumtimit ka qenë Shkurt 2015 - Qershor 2015. Ne kemi bërë një 
hulumtim kualitativ mbi faktorët që ndikojnë në punësimin e të rinjëve në Kosovë, 
duke u përqendruar në identifikimin dhe kuptimin e grupeve të margjinalizuara. 
Qëllimi ishte që të identifikojmë grupet e të rinjëve që janë të rrezikuar nga 
margjinalizimi social në tregun e punës. 
Për më shumë, qëllimi i partneritetit në këtë veprim ishte që t’i shqyrtojmë për-
vojat e vendeve në regjion si dhe të japim udhëzime dhe sugjerime mbi uljen 
e papunësisë në rini. Supozohet që në secilin vend, zgjidhjet dhe modelet që 
inkurajojnë punësimin e rinisë janë aplikuar nga institucione apo organizata të 
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pavararura. Ky studim do të identifikojë këto veprime, në mënyrë që të bëhen të 
ditura dhe të jenë në dispozicion për të gjithë. 
Për t’a përmbyllur, faza e parë e implementimit do të rezultojë në publikimin 
e shtatë raporteve të pavarura kombëtare, si ky që po lexoni. Duke u përcjel-
lur pastaj nga një prezantim përmbyllës të raporteve kombëtarë në formë të një 
pasqyre regjionale mbi situatën, që do të përfshijë përfaqësimet e inovacionit 
social të të gjithë regjionit të Ballkanit Perëndimor, si dhe raporte tematike të lid-
hura me ndikimin e vullnetarisë dhe mediave të reja në punësimin e rinisë.
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2. ANALIZË E DOKUMENTIT

Pyetja kryesore e hulumtimit ishte: çka ndikon në punësimin e njerëzve të rinjë në 
Kosovë?
Qëllimi ishte që të identifikohen grupet e të rinjëve që rrezikohen nga margjinali-
zimi në tregun e punës; të kuptohen sjelljet dhe qasjet e tyre ndaj kërkimit të pu-
nës; identifikimi i kërkesave të tregut për aftësitë e të rinjëve si dhe nëvojat për 
harmonizim të mëtutjeshëm, si dhe të kuptojmë kornizën kombëtare ligjore dhe 
institucionale që lidhet me punësimin e rinisë. 
Hulumtimi ka përfshirë një analizë të dokumenteve të politikave dhe strategjive 
nga institucione relevante duke përfshirë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, 
Ministria e Punës dhe Mirëqënies Sociale, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Minis-
tria e Edukimit dhe Ministria e Financës si dhe zyra e Kryeministrit. 
Kjo është bërë me qëllim që të analizohet korniza e politikave si dhe planifikimi 
strategjik për punësimin e rinisë.

Përveq politikave dhe strategjive kombëtare mbi punësimin e rinisë, faktorët që 
janë analizuar në këtë hulumtim janë: 

Aftësitë dhe prapavija 

Ështe analizuar Qasja e rinisë si dhe sjellja ndaj tregut të punës, me një theks 
mbi profilet e të rinjëve të papunësuar, duke përfshirë prapavijat e tyrë të arsimit, 
vendbanimit si dhe përkatësisë etnike; e gjithe kjo në relacion me papunësinë e 
tyrë, në mënyrë që të identifikohen grupet e rrezikuara nga margjinalizimi. Janë 
përdorur gjithashtu edhe gjetjet nga hulumtimet e tregut në mënyrë që të nxirren 
të dhëna mbi kërkesat e tregut të punës. Anketat e forcës punëtore si dhe interv-
istat janë përdorur që të kuptohet qëndrimi i të rinjëve mbi qasjen e tyre ndaj 
tregut të punës si dhe problemeve që ata kanë. Ngjajshëm, kemi pyetur ndërmar-
rje të vogla dhe të mesme mbi praktikat e tyre të punësimit, si dhe nevojat dhe 
kërkesat e tyre prej forcës së re punëtore. 

Shërbimet që nxisin punësimin e të rinjëve në përputhje me nevojat e punëdhë-
nësve dhe të rinjëve. 

Shërbimet që nxisin punësimin e të rinjëve kanë qenë pjesë e hulumtimit tonë, në 
mënyrë që të kuptojmë koordinimin e tyrë me nevojat e punëdhënësve nga tregu 
i punës si dhe nevojat e të rinjëve për punë. I identifikuam shërbimet qeveritare 
dhe jo-qeveritare për ngritjen e bizneseve, si dhe identifikuam dhe analizuam ato 
shërbime që lehtësojnë qasjen në fonde me qëllim që të kuptojmë llojin e shërbi-
meve që ato japin. 
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2.1 POLITIKAT DHE STRATEGJITË 
KOMBËTARË MBI PUNËSIMIN E TË 
RINJËVE 

Sipas programeve qeveritare, prioritetet afat-mesme të Qeverisë janë përmbledhur 
në pesë shtyllat në vijim: 

-Zhvillim ekonomi, punësim dhe Mirëqënie Sociale 
-Sundimi i ligjit;
-Arsimi,  Shkenca, Kultura dhe Zhvillimi i Rinisë;
-Agjenda Evropjane dhe politika e jashtme;
-Shëndetësi moderne.

Qeveria kështu jep të kuptojë që punësimi është një nga prioritetet e saj më të 
larta, si dhe fusha ku do të intervenohet janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të 
ftohen investitorët, të zvogëlohet burokracia, të financohen ndërmarrjet me poten-
cial për eksport, të riaktivizohen zonat e tregtisë së lirë si dhe të luftohet ekonomia 
jo-formale. 
Përveq kësaj, krijimi i Fondit të Punësimit dhe Zhvillimit është bërë prioritët nga 
qeveria e Kosovës, nëpërmjet të cilës, ngjashëm me politikat tjera, synon të kon-
tribojë në rritjen e përgjithshme ekonomike duke krijuar vende pune të reja si dhe 
duke përmirësuar qasjen në financim me kushte të favorshme, duke i piketuar 
ndërmarrës të rinj dhe gra, si dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme dhe korpo-
rata. Krijimi i këtij fondi ende pritet të bëhet.

Disa institucione të ndryshme merren me fuqizimin e të rinjëve dhe zhvillimin drejt 
qëndrueshmërisë ekonomike. Pasi që zhvillimi i të rinjëve është vënë si prioritët 
dhe qeveria e sheh këtë si potencial për rritje ekonomike, angazhimi i tyrë nëpërm-
jet programeve të vetë punësimit është përfshirë në disa institucione dhe programe 
qeveritare. Ministritë e paraqitura më poshtë merren në mënyrë direkte me pu-
nësimin dhe fuqizimin e rinisë në shoqëri:

Ministria e Punës dhe Mirëqënies Sociale 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
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2.1.1 Ministria e Punës dhe 
Mirëqënies Sociale

Ministria e Punës dhe Mirëqënies Sociale (MPMS) është përgjegjëse për plani-
fikimin, dizajnimin dhe implementimin e politikave të tregut aktiv të punës, që 
synon të rrisë nivelin e punësimit, të ofrojë trajnim profesional si dhe të inkura-
jojë vetë-punësimin me qëllim që të zvogëlojë varfërinë në Kosovë si dhe të rrisë 
mirëqënien e të gjithë qytetarëve. Sidoqoftë, MPMS nuk ka një objektiv të caktuar 
mbi punësimin e rinisë. 

Ligjet në fuqi: 
Ligji për regjistrimin dhe marrjen e të dhënave mbi të papunët dhe punë-kërkue-
sit  rregullon metodat, procedurat, kushtet e regjistrimit, si dhe regjistrimin e të 
papunëve dhe punëkërkuesve në Qendrat Regjionale të Punësimin në territorin e 
Republikës së Kosovës. Ky ligj gjithashtu rregullon ndërmjetësimin në punësim, 
orientimin profesional si dhe aktivitetin arsimor duke synuar rritjen e punësimit.
Ligji përbëhet nga 19 nene, që definojnë përgjegjësitë e ministrisë, për të mbaj-
tur të dhëna të rregullta mbi të papunët, si dhe statusi i tyre i papunësisë. 

Ligji i punës  është hartuar me qëllimin e krijimit të një baze ligjore gjithëpërf-
shirëse dhe funksionale  sa i përket raportit në punësim. Ligji definon dhe rreg-
ullon të drejtat dhe obligimet që vijnë nga raporti i punësimit, që aplikohet për 
punëdhënësit dhe punëtorët në të dy sektoret publike dhe privatë në Republikën e 
Kosovës. 
Nenet e ligjit rregullojnë dispozitat e përgjithshme të raportit të punësimit, sis-
tematizimin e punëtorëve në vendet e punës, orarin e punës, pushimet dhe 
mungesat në punë, mbrojtja dhe siguria në punë, paga dhe benefitet e punë-
torëve, procedurat për ushtrimin e të drejtave që vijnë nga raporti i punësimit, 
organizatat e punëtorëve dhe punëdhënësve, dispozitat dënuese si dhe dispozitat 
përfundimtare. 

Hulumtimet tregojnë se edhe pse neni 49 i Ligjit të Punës të Republikës së Ko-
sovës thekson se, “gratë e punësuara kanë të drejtën për 12 muaj pushim të 
lehonisë” (23), formula aktuale e kompensimit është një faktor kyç e cila sfidon 
në mënyrë të konsiderueshme zbatimin e saj. 
Ky sistem kompensimi detyron punëdhënësin të paguajë 70% të pagës bazë të 
punonjësit; si e tillë, ajo është duke shkaktuar probleme të mëdha. Rrjedhimisht, 
punëdhënësit janë duke u përpjekur për të gjetur mënyra për të shmangur pag-
esën e këtij kompensimi, e cila nga ana tjetër ka prekur gratë në Kosovë.
Studimet kanë sugjeruar se punëdhënësit kanë diskriminuar gratë që janë 
shtatzënë ose të moshës riprodhuese, si nëpërmjet diskriminimit në punësimin, 
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përdorimit të kontratave afat-shkurtra, kontratat e dyfishta, si dhe punësimin e 
paligjshëm. Ndërsa gratë e reja të shprehur shqetësimin e margjinalizimit të qartë 
për këtë arsye, punëdhënësit mendojnë se ligji diskriminon kundër tyre, duke e 
vendosur barrën më të madhe financiare tek ata. Përveç pagesës prej 70% të 
pagës së personit, ata duhet të paguajnë për një zëvendësim të përkohshëm. 

Strategjia sektoriale 2014-2020
 Kjo strategji është vazhdimësi e strategjisë së 2009-2013, e cila drejtohet nevo-
jave të qytetarëve dhe reformat e brendshme të nevojshme për përmirësimin e 
shërbimit. Ngjashëm me strategjinë e mëparshme, MPMS-ja ka paraparë hartimin 
e një strategjie për periudhën 2014-2020 dhe planin e veprimit për periudhën 
2014-2016.
Duke pasur parasysh Strategjinë e Punësimit 2010- 2012; Strategjia e Trajnimit 
Profesional 2012 - 2014, Strategjia për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale 
2013-2017; Strategjia Kombëtare e Rinisë 2013-2017 si dhe Planin Zhvillimor 
Strategjik 2012-2014, strategjia sektoriale është e përbërë nga këto objektiva 
strategjike: 
-Rritja e punësimit, zhvillimi i aftësive dhe një treg i formësuar mirë
- Rritja e mirëqenies sociale duke rritur dhe përmirësuar cilësinë e ofrimit të shër-
bimeve  sociale  dhe familjare, me fokus të veçantë në grupet e rrezikuara
-Zhvillimi i një sistemi të qëndrueshëm pensional dhe forcimin e kapaciteteve 
institucionale për realizimin e të drejtave të përfitimeve dhe shërbime më të mira 
për pensionistët dhe kategoritë e luftës
- Forcimi i rolit të partnerëve socialë në zhvillimin e politikave socio-ekonomike 
të vendit, përmirësimin e kushteve të punës të punëtorëve dhe uljen e punësimit 
informal.

Strategjia gjithashtu ofron një përmbledhje të analizës së vlerësimit të nevojave 
dhe situatës në kontekst të politikës dhe mandatit politik, kontekstin makroe-
konomik (prospekti i rritjes 2014-2016), kontekstin institucional dhe kornizën lig-
jore. Ajo gjithashtu përfshin nevojat e vlerësimit dhe sfidat që ndikojnë në punën 
e ministrisë, siç është norma e lartë e papunësisë dhe rezultatet e dobëta të zh-
villimit të burimeve njerëzore dhe nevojave të shumta për mbrojtje sociale. 

Ligji për agjencinë e punësimit
Kosova ka një ligj të ri të miratuar, Ligji nr. 04 / L-205 PËR AGJENCINË E PU-
NËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, i cili rregullon krijimin, organizimin, funk-
sionet, detyrat, përgjegjësitë dhe financimin e Agjencisë së Punësimit të Repub-
likës së Kosovës. Ky ligj zbatohet që nga 1 janari 2015, megjithatë agjencia ende 
nuk është funksionale dhe është duke pritur për funksionalizimin nga qeveria e 
Kosovës. 

Divizionet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), të cilat do të trans-
ferohen në strukturën e brendshme organizative të Agjencisë, janë: Divizioni 
për Monitorim dhe Koordinim të zyrave të punësimit; Divizioni për Aftësim Profe-
sional; zyrat e punësimit; dhe  Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional. Agjencia 
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gjithashtu do të jetë përgjegjëse për monitorimin e ofruesve jo-publik të shërbi-
meve të punësimit, të cilët do të jenë të licencuar nga MPMS. 
Agjencia për punësim do të organizohet si organ i pavarur në kuadër të MPMS-së, 
me statusin e personit juridik sipas Ligjit për Administratën Shtetërore. Struktura 
organizative dhe sistematizimi i brendshëm do të përcaktohen me rregullore, të 
cilat duhet të propozohen nga Ministria dhe të miratuar nga Qeveria. 

Krijimi i kësaj agjencie pritet të kontribuojë në ofrimin e shërbimeve kualitative të 
punësimit dhe përmirësimin e shërbimeve të punësimit në nivel kombëtar. Agjen-
cia është planifikuar për të nxitur bashkëpunimin me palët tjera të rëndësishme 
në nivel kombëtar dhe lokal. 

Ligji për AP do t’ia mundësojë agjencisë që të gjenerojë të ardhura përmes aktiv-
iteteve në QAP, si dhe me anë të shitjes së produkteve të prodhuara në QAP. Të 
ardhurat e krijuara përmes këtyre aktiviteteve do të përdoren për blerjen e ma-
terialeve të trajnimit dhe blerjen e shërbimeve nga ofruesit e tjerë. Kjo mundësi 
duhet të sigurojë bazën për qëndrueshmërinë financiare të QAP-ve. 

Megjithatë, agjencia nuk është funksionalizuar deri më tani dhe vetë ligji nuk 
paraqet ndryshime të mëdha në organizimin e shërbimeve të punës dhe të pu-
nësimit. Organizimi i agjencisë do të varet nga rregullorja e hartuar nga Ministria 
dhe miratuar nga qeveria, dhe do të përcaktojë efektin e këtij ligji për shërbimet 
publike të punësimit.

2.1.2  Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sporteve 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit zhvillon programe për të identifikuar dhe 
adresuar nevojat e të rinjve, brenda MKRS-së, ka katër departamente: Departa-
menti i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Trashëgimisë.
Departamenti i Rinisë shërben për të gjithë të rinjtë, duke përfshirë edhe rininë 
jashtë shkollave, të rinjtë analfabet, të rinjtë e papunë, të rinjtë e riatdhesuar 
refugjatë, të devijuar, të rinjtë me qasje të dobët në pajisjet sanitare dhe shënde-
tësore, si dhe të rinjve nga pakicat. 
Ministria është përgjegjëse për koordinim me departamentet tjera administrative, 
komunave, agjencive ndërkombëtare dhe qeveritare dhe me OJQ-të me qëllim 
për të çuar përpara zhvillimin e zbatimit koherent dhe efikas të politikave për të 
rinj dhe burimeve në lidhje me të rinjtë. Ajo është gjithashtu është përgjegjëse 
për programet e këmbimit rajonal dhe ndërkombëtar, shëndetësi dhe arsim, 
drejtësi për të miturit, si dhe avancimin e të drejtave të njeriut dhe të të rinjve.
MKRS siguron mjetet financiare dhe të tjera të mbështetjes për sektorin e rinisë 
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në Kosovë, ajo gjithashtu ofron atyre informacion në lidhje me shërbimet në dis-
pozicion dhe programeve për ndihmën e tyre.

Ligjet e rëndësishme: 
Ligji për fuqizimin e rinisë dhe pjesëmarrjen e të rinjve ka për qëllim të promo-
vojë dhe të riafirmojë pjesëmarrjen e vazhdueshme të të rinjve në procesin e 
vendimmarrjes, pa kurrfarë dallimi dhe përjashtimi, në zhvillimin e një shoqërie 
demokratike, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës të të rinjve dhe statu-
sin e tyre social. 
Qëllimi i këtij ligji përfshin përgjegjësitë themelore për fuqizimin e sektorit të të 
rinjve në Kosovë dhe për mbështetjen e pjesëmarrjes së të rinjve në vendim-
marrje. Ligji gjithashtu rregullon përgjegjësitë e institucioneve të pushtetit qen-
dror dhe lokal të të rinjve dhe organizatave rinore në fushat përkatëse, punën 
vullnetare dhe edukimin joformal të të rinjve, si dhe udhëzimin për licencimin e 
qendrave rinore.

Nenet e ligjit përcaktojnë përgjegjësitë e të rinjve, organet e pushtetit qendror 
dhe organeve komunale, ajo vendos rrugën për Këshillin Rinor Qendror të Vep-
rimit, këshillat lokale e të rinjve. Ai përfshin: direktivat administrative për licen-
cimin e Qendrës Rinore, pas Krishtit në punë vullnetare, DA mbi edukimin jofor-
mal të të rinjve. Pjesëmarrja e të rinjve në politikat sektoriale, punën vullnetare 
të të rinjve, edukimi joformal, akteve normative të organizatave rinore, provat, 
bashkëpunimi, dispozitat kalimtare dhe hyrja në fuqi. 

Strategjia: Strategjia e Kosovës për Rininë 2013-2017 dhe Plani i Veprimit 2013-
2015
Ka për qëllim përmirësimin e situatës së të rinjve në shoqëri, duke përfshirë të 
gjitha institucionet përkatëse qeveritare dhe joqeveritare, organizatat dhe ofruesit 
e shërbimeve për kërkimin dhe përmbushjen e nevojat e të rinjve dhe gjetjen e 
mekanizmave për pjesëmarrjen e saj në proceset vendim-marrëse, në Kosovë. 
Plani i Veprimit dhe Strategjia bazohen në disa parime, të cilat përfshijnë pa-
rimin e ligjshmërisë, pjesëmarrjes, trajtimit të barabartë, qëndrim të përbashkët 
/ ndarja e përvojave dhe përgjegjësive, të drejtën e informimit dhe të hartimit të 
strategjisë së bazuar në dëshmi. SKPRV (Strategjia e Kosovës për Planin e Rinisë 
dhe e Veprimit) mbështet politikat e ndryshme ndër-institucionale dhe ndër-sek-
toriale (aktivitete të përbashkëta për mbështetjen e të rinjve, e cila përbën pjesën 
vitale të jetës në Kosovë dhe shumicën e popullsisë së shtetit) të dedikuara për 
zhvillimin e të rinjve, për të avancimi e të rinjve në Kosovë. Strategjia për rini 
përfshin ligjin e pjesëmarrjes e të rinjve, arsimin jo-formal, punësimin dhe ndër-
marrësinë, edukimin dhe promovimin e shëndetit, siguria njerëzore, integrimi 
social / vullnetarizmi / sportet / kultura dhe rekreacioni dhe objektivat e tyre 
strategjike. 

LYAC – Local Youth Action Council 
Në vitin 2009, Kuvendi i Kosovës e njeh aktivizmin rinor si një gur themeli për zh-
villimin e të rinjve me miratimin e Ligjit për Rininë. Ky dokument themelues është 
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miratuar me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjve dhe të statusit 
të tyre social dhe promovimin e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendim-
marrjes. 
Ligji për të rinjtë jep bazën ligjore për themelimin e Këshilleve Rinore Lokale të 
Veprimit që lejojnë pjesëmarrjen e të rinjve në nivel lokal dhe qendror dhe për-
cakton marrëdhëniet në mes KLVR-të dhe autoritetet komunale. Ky ligj përcakton 
detyrimin e komunës në lidhje me KLVR-së. KLVR njihen nga MKRS-ja dhe pritet 
të jenë bashkëpunëtorë në çështjet lidhur me formësimi e politikave rinore. Minis-
tria gjithashtu lëshoi një Urdhër Administrativ në vitin 2010, përmes të cilit KVLR-
së i është dhënë një rol qendror në krijimin e një vizioni të përbashkët për të 
rinjtë në komuna të ndryshme duke përgatitur planet e veprimit dhe bashkëpun-
imit me organizata të tjera të të rinjve (Neni 10.1, UA 9/2010 për përgjegjësitë 
dhe procedurat e themelimit dhe funksionimin e Këshilleve të veprimit rinor në 
Kosovë).

KLVR-të veprojnë në bazë të të drejtave të dhëna nga kuadri ligjor për pjesëmar-
rjen e të rinjve dhe kanë disa përgjegjësi dhe detyrime ndaj të rinjve dhe au-
toriteteve komunale. KLVR-të duhet vazhdimisht të përfaqësojnë perspektivën e 
të rinjve përmes takimeve me zyrtarët relevant komunal dhe të marrin pjesë në 
mbledhjet komunale. Kjo nuk kufizohet vetëm tek të rinjtë pasi që i referohet të 
gjitha çështjeve të politikës nga perspektiva e të rinjve. 
KLVR-të marrin pjesë në takime publike, dëgjimet buxhetore publike, komitetet 
konsultative, takimet e Këshillit për Siguri në Bashkësi (KSB Komunale), komitete 
për Politikë dhe Financa si dhe takimet e Kuvendit Komunal. KVRL-të mund të 
bashkëpunonjë me Kuvendin nëpërmjet KQVR-së (Këshilli qendror i veprimit 
rinor), i cili është përgjegjës për përfaqësimin e zërit të organizatave rinore në 
frontin e qeverisë. Ata theksojnë çështjet në lidhje me të rinjtë në tërë Kosovën 
për institucionet e nivelit qendror. 

2.1.3  Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka përqëndruar politikat e tyre në krijimin e 
kushteve stimuluese për nxitjen e zhvillimit të sektorit privat, veçanërisht për 
zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në këto politika dhe strategji, 
tendenca për zhvillimin e sektorit të prodhimit është dominant, me qëllim nxitjen 
e prodhimit të brendshëm të vendit.  
AIPNK, Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë është 
në mesin e agjencive që veprojnë në kuadër të MTI-së. A është përgjegjës për 
mbrojtjen dhe promovimin e investimeve, mbështetjen e zbatimit të politikave 
dhe programeve publike për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, dhe 
zhvillimin e politikave që kanë të bëjnë me themelimin dhe zhvillimin e zonave 
ekonomike.
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AIPNK jep njohuri mbi mundësitë e investimeve, ndër to edhe mbi Teknologjinë 
Informative dhe të Komunikimit, agrobiznese (përpunimin dhe paketimin e ush-
qimit), minierave dhe energjisë në Kosovë, tekstil dhe lëkurë, përpunimin e drurit, 
turizmit etj Agjencia mbështet ndërmarrësit e rinj përmes disa aktiviteteve: nisë 
grante, promovon e ndërmarrësinë, praktikat në biznese, etj. 

2.1.4  Zyra e kryeministrit
Zyra e Kryeministrit luan një rol të madh në planifikimin strategjik, inicimin e ligje-
ve dhe politikave, si dhe për të siguruar zbatimin e tyre. legjislacioni përkatës: 
Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian, 2009-2015. - Hartuar nga zyra e Kryeministrit të Kosovës, 
përmes një procesi që përfshinte të gjitha ministritë e linjës, agjencitë ekzekutive, 
organizatat jo-qeveritare dhe në veçanti organizatat që përfaqësojnë komunitetet 
rom, ashkali dhe. Organizatat lokale dhe ndërkombëtare, që punojnë në fushën e 
shërbimeve sociale dhe orientimin e punësimit dhe lehtësimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut, ishin gjithashtu të përfshira.

Romë, ashkali dhe egjiptas në Kosovë ende përballen me diskriminim dhe janë 
grupet me shkallën më të lartë të papunësisë dhe shkallën më të lartë të varfërisë. 
Kompanitë apo institucionet të cilat janë ngritur ose riorganizuar në vitet e fundit 
të tilla si Shërbimi Policor i Kosovës (SHPK), Kompaninë Energjetike të Kosovës 
(KEK), Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës (PTK), hekurudhore e Kosovës, 
Transportit e Kosovës, Aeroportin e Prishtinës punësojnë afro 20.000 persona; 
megjithatë vetëm ca. 0.5% e të punësuarve janë romë, ashkali dhe egjiptas. Përveç 
papunësisë, individë nga këto komunitete luftojnë me nivelin më të ulët arsimor 
dhe kushteve të këqija të jetesës, një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk janë të 
regjistruar dhe nuk kanë dokumente. Gratë Rome, ashkali dhe egjiptase gjithashtu 
përballen me diskriminim të shumëfishtë në bazë të gjinisë  dhe përkatësisë etnike. 
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3.HULUMTIMI NË TERREN   
Të dhënat në terren mbi qasjen e 
të rinjve në tregun e punës 
Shkalla e lartë e papunësisë në mesin e të rinjve është e njohur të jetë pjesërisht 
rezultat i kapacitetit të kufizuar absorbues të tregut të punës të vendit, por edhe 
rezultat i punësimit të ulët të të rinjve që hyjnë në një treg prej sistemit arsimor 
shtetëror.
 
Vendet e punës në dispozicion - Në fokus grupe me të rinj të papunë, u tha se 
gjendja ekonomike dhe rritja e ngadalshme ekonomike të vendit nuk ofrojnë 
shumë mundësi punësimi; Prandaj, aktualisht në Kosovë në çdo profesion është 
e vështirë për të gjetur një punë. Të rinj të papunë, deklaruan njëzëri se ata 
ndjehen, në çdo hapje të reja të punës, zgjedhja e parë e punëdhënësit është që 
të punësojë një anëtar të familjes më tepër se individë të kualifikuar për pozitat 
tha. Në sektorin publik ose në sektorin privat zgjedhja e parë për vendimmarrësit 
është për të punësuar një anëtar i familjes ose të afërm, dhe kjo për shkak 
vendet e punës janë të rralla në Kosovë dhe të gjithë ka dikush që kërkonte të 
ngushtë për një punë. Përfaqësuesit e sektorit privat në anën tjetër pranojnë fak-
tin se shumica e punësimit bëhet brenda ciklit të familjes ose me rekomandime, 
por sipas tyre arsyet për punësimin e anëtarit i familjes nuk është domosdosh-
mërisht obligim ndaj familjes, por më tepër një zgjidhje më e mirë për gjetjen e 
një punonjësi të besueshëm të aftë dhe me kualifikime të nevojshme.  

Përkundër shkallës të madhe të papunësisë në Kosovë, përfaqësuesit e bizne-
seve private gjatë intervistave dhe fokus grupe u shpreh se gjetja e të punësu-
arve mbetet e vështirë dhe e kushtueshme. “Punëtorët e ulëta të kualifikuar janë 
të lehtë për të punësuar për shkak se është më e lehtë për të punësuar ata, por 
edhe e lehtë për të zëvendësuar në rast se ata nuk përshtaten apo të kryejnë 
mirë. Por, kur bëhet fjalë për pozicione që kërkojnë aftësi të veçanta apo kuali-
fikim të lartë, atëherë ajo është më e vështirë për të gjetur punonjës të përshtat-
shme “AM. Të anketuarit ankohen se ata kanë nevojë për të zhveshur shpenzimet 
shtesë si për çdo pozicion shumë të kualifikuar, kompanitë duhet të planifikojnë 
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për periudhën provuese dhe trajnime në punë para se të jenë në gjendje që të 
angazhojnë punëtorë të rinj në punë. NVM-të ngritën gjithashtu shqetësime rreth 
mungesës së përgjithshme të kualifikimeve në mesin e të rinjve që hyjnë në 
tregun e punës; që paraqet një pengesë të rëndësishme për ta. Përfaqësuesit e 
bizneseve kanë raportuar se vendet e lira të reja janë shpesh në gjendje për tu 
plotësuar nga të rinjtë për shkak të mungesës së aftësive apo përgatitjes.
Si pasojë, është treguar se shkalla e lartë e papunësisë në mesin e të rinjve është 
pjesërisht rezultat i kapacitetit të kufizuar absorbues të tregut të punës, por edhe 
ndikohet në masë të madhe nga ana e punësimit të ulët të të rinjve që hyjnë në 
tregun e punës pasi arsimim formal.

Praktikat e punësimit dhe kërkesat - të rinjtë që kanë përfunduar arsimin e tyre 
dhe duan të hyjnë në tregun e punës, të përballet me pengesën e parë, kur ata 
duhet të plotësojnë kualifikimin e kërkuar për vendet e punës. Zakonisht, prak-
tikat punësimin e sektorit privat kërkojnë kualifikime superiore dhe vite të gjata 
të përvojës përveç diplomave profesionale. Këto kritere janë parë si të pamundur 
për të plotësuar nga të rinjtë, dhe ndalon atyre mundësinë për të krijuar përvojë 
pune. Sipas diskutimeve në fokus grupe me të rinj të papunë, të gjitha kompan-
itë duan të punësojnë punonjës shumë të kualifikuar dhe me shumë përvojë, pa 
marrë parasysh nëse ata mund të jenë të nevojshëm për të kryer punë në pozita 
të caktuara. “Edhe kur të aplikoj për pozitën e arkëtarit në supermarket, mua më 
kërkohet të flas anglisht, të di më shumë se një program kompjuterik dhe kështu 
me radhë. Kjo nuk ka shumë kuptim, unë jam i komunikueshëm dhe të një punë-
tor i rryer, unë di të përdor një kompjuter dhe mund ta kryej punën mirë, edhe në 
qoftë se unë nuk mund të bëjë të prezantime të bukura në poëer point dhe nuk 
mund të flas gjuhë të huaja. Përveç kësaj, kam nevojë për një shans për të pro-
vuar veten, për të fituar përvojë dhe për të filluar  të fitoj para. “X.X. 
Këto praktika punësimi nga punëdhënësit të cilat përjashtojnë rininë e papërvojë, 
dhe kërkojnë punonjës me kryesisht me përvojë, nënkupton gjithashtu një pagë 
më të lartë, diçka që sektori privat nuk është i gatshëm të ofrojë. Kjo situatë po 
ashtu çon periudha më të gjata kohore nevojshme për të mbushur një pozicion 
pune dhe dekurajon kandidatët.  

Për të rinjtë e papunë, fitimit të përvojës është një problem i madh, të rinjtë 
shpesh e gjejnë veten në një situatë paradoksale ku ata nuk janë të punësuar, 
sepse ata nuk kanë përvojë pune dhe ata nuk kanë përvojë pune për shkak se 
ata nuk janë të punësuar. Punëdhënësit nuk janë të gatshëm për të punësuar 
të rinjtë, sepse ata e shohin të rinjtë si të papërvojë dhe për shkak se niveli i 
përgjithshëm i papunësisë së lartë u lejon atyre për të punësuar punonjës me 
përvojë dhe të kualifikuar me lehtësi. Një i anketuar në fokus grup me të rinj të 
papunë tha: “Unë jam i gatshëm për të punuar për të lira për të fituar përvojë, 
unë jam vazhdimisht në kërkim të mundësive për punë praktike dhe mundësi të 
njëjta”, por fakti mbetet se ka mundësi shumë të kufizuara stazhit ofruara. 
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Sektori publik ofron pune dhe praktike mundësi më praktike; numri i kandidatëve 
që ata mund të menaxhojnë është shumë i kufizuar. 

Përfaqësuesit e sektorit privat shprehën shqetësimin e tyre për vështirësitë në 
gjetjen e personave të kualifikuar për shkak të faktit se sistemi arsimor nuk sigu-
ron përvojë në terren për të përgatitur të rinjtë për punë. “prapavijë akademik 
ose përvojë shkruar në CV nuk thoni më shumë që të dyja nuk janë të besuar për 
të siguruar cilësinë e punës.” Një prej të anketuarve nga komuniteti i biznesit na 
tha se ata kanë qenë duke përdorur një qasje të ndryshme, pasi ata kanë vënë 
re se shpesh herë ka qenë më i përshtatshëm për ta për të rekrutuar një person 
të papërvojë për një vend të lirë të lartë të aftë se sa një një akademik të kualifi-
kuar, si ky i fundit është i papërgatitur për punë. “Shkollat nuk mësojnë atyre se 
si të aplikojnë teorinë në praktikë, unë mendoj se sistemi arsimor duhet të fajëso-
het”, - tha përfaqësuesi i biznesit privat. “Këta studentë shpesh hyjnë në tregun 
e punës pa përvojë, dhe nganjëherë me perceptime të gabuara, dhe me një qën-
drim të gabuar për punë”

Sipas përgjigjeve nga përfaqësuesit e sektorit privat, më poshtë janë arsyet krye-
sore pse është e vështirë për sektorin privat që të gjejnë të punësuar: 
1. Mospërputhje në mes të aftësive të fituara në sistemin arsimor dhe aftësive 
të kërkuara në tregun e punës.
2. Mungesa e përvojës praktike. 
3. Mungesa e motivimit personal për punë. 

Pjesëmarrësit e fokus grupeve nga sektori privat kanë deklaruar se në Kos-
ovë “sasia fiton mbi cilësinë”, sidomos kur bëhet fjalë për forcën e punës. Sipas 
përgjigjeve të tyre, punëtorët e rinj e punës janë të papërvojë, dhe qëndrimi i 
tyre dhe mungesa e punës etike është duke i mbajtur ata larg nga tregu i punës, 
për të cituar një prej të anketuarve “Është sikur ata kanë parë një pishinë në TV 
dhe tani ata pretendojnë të dini se si për të notuar”

Kur përfaqësuesit e sektorit privat në fokus grup u pyetën për të identifikuar llojet 
e aftësive dhe atributet që punëdhënësit kërkojnë në kandidatë, pjesëmarrësit 
identifikuar pikat në vijim: 
• Aftësitë ndërpersonale. 
• Përvoja e mëhershme të punës me referenca të mira nga punëdhënësi i më-
parshëm.
• Fleksibilitet të përshtaten me kulturën e organizatës.
• Besueshmëria e të punësuarve. 
• Kompetencat teknike pritet të zhvillohet dhe të mësuar në punë; për këtë arsye, 
ajo shpesh nuk konsiderohet si aftësi kyçe për punësim, është më e rëndësishme 
që personi tregon një personalitet të mirë dhe të përshtatet për pozitën. 
Një nga pjesëmarrësit në fokus grupet me sektorin e biznesit përmendi se “bizne-
set nuk kërkojnë punonjës më të kualifikuar, por punonjësin që më së miri i për-
shtatet organizatës”
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Përgjigjet nga sektori privat, që ishin të ndryshme sipas industrive, kompanitë 
private të cilat ofrojnë pozicionet që kërkojnë kualifikime të larta, përkatësisht 
teknologjinë e komunikimit (TIK) informacion, kanë deklaruar se ata shpesh 
i konsiderojnë të rinjtë si zgjedhjen e tyre të parë të punësimit, pavarësisht 
mungesës së përvojës, pasi që ata tregojnë më shumë interes në këto pozita, dhe 
mund të përshtatet lehtë me kulturën e kompanisë. Fakti që të rinjtë nuk kanë 
kualifikimin e nevojshëm, për disa nga kompanitë që mund të konsiderohen më 
të ngritura nuk është një pengesë në punësimin e tyre, pasi ato janë mësuar me 
konceptin e investimit në zhvillimin profesional të stafit të tyre. Një nga pikat në 
të cilat të gjithë përfaqësuesit e sektorit privat në fokus grupin tonë  që të gjithë 
kanë rënë dakord është se rinia është burimi më i mirë i fuqisë punëtore për bi-
zneset pasi që ata janë të motivuar dhe të gatshëm për të mësuar, duke e bërë 
më të lehtë të përshtaten me kulturën e punës dhe ata mësojnë lehtë.

Praktikës dhe Përvoja e punës:
Të anketuarit nga grupet e të rinjve fokus të papunë përmendur se ka shumë 
pak mundësi të praktikës, por edhe koncepti internship po keqpërdoret nga sek-
tori privat, dhe praktikat e stazhit në fakt nuk ofrojnë një mundësi për të fituar 
përvojë, por janë vetëm një mjet për të siguruar të lirë të punës për kompanitë. 
Siç është diskutuar në fokus grup, të rinjtë besojnë se shumë kompani janë duke 
ofruar të rinjtë praktikimit pozita, por në fakt trajtojnë ata si punëtorë me orar 
të plotë dhe nuk ofrojnë një mjedis ku të rinjtë mund të arrijnë aftësitë dhe fitim 
nga përvoja e tyre të punës. Shumica e pjesëmarrësve deklaruan se do të marrë 
parasysh pozicionet praktike si një mjet për të rritur punësimin e tyre. Ata ranë 
gjithashtu dakord se praktikantët duhet t’i jepet detyra dhe përgjegjësi, por edhe 
t’u jepet mundësia për të fituar përvojë, për të parandaluar keqpërdorimin e prak-
tikantëve dhe praktikave. 

Për sektorin privat, stazhi ofrohet më shumë si pjesë e integruar e rekrutimit, dhe 
zakonisht pas përfundimit të stazhit, kompanitë të punësojnë praktikantët më të 
mirë për punë me kohë të plotë. Në diskutimet e grupeve të fokusit, përfaqësuesit 
e sektorit privat shpjegoi se sektori privat nuk përfshihen rregullisht në programet 
e stazhit pasi ka edhe kosto për ofrimin e praktikës dhe ndonjëherë praktikantët 
nuk janë të disiplinuar dhe kjo mund të shkaktojë shqetësim për operacionet e 
rregullta të punës; një i anketuar tha se “është një mentalitet i ulët në shoqërinë 
tonë, praktikantët duan të dinë fitimet e biznesit, e gjykojnë sjelljen tonë, dhe 
ne nuk e duam këtë në mjedisin tonë të punës”. Përfaqësuesit e sektorit të bi-
znesit megjithatë përmenden rastet kur stazhit i është dhënë si pjesë e projektit 
të donatorëve dhe praktikantët janë paguar nga donatorët e projektit, gjë kjo që 
sipas tyre është mbështetja për biznesin dhe mbështetja për të rinjtë që kërko-
jnë punë, dhe këto praktika të mbështetura nga projekti duhen të sigurohen më 
shumë në të ardhmen.
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Përfaqësuesi i KVRL, në fokus grupet përmendi mënyra të tjera që të rinjtë mund 
të merrni përvojë praktike, përmes punës vullnetare, KVRL ofrojnë një mundësi 
për të rinjtë që të angazhohen në punë vullnetare dhe për të fituar përvojë, por 
rëndësia e vullnetarizmit si mjet për të fituar përvojë pune nuk pranohet gjerë-
sisht nga të rinjtë të papunë, por edhe nga sektori privat. Sipas përfaqësuesve të 
KVRL-së, nëse sektori publik dhe privat nuk mund të japin praktikë dhe përvojë 
punë praktike përvojë për të rinj, atëherë të rinjtë si alternativë mund të fitojnë 
përvojë nga puna vullnetare. 

Praktikat e punësimit 
Të rinjtë e papunë në diskutimet e fokus grupeve thanë se, praktikat e punësimi 
në sektorin publik dhe privat janë të tilla që nuk ofrojnë një mjedis konkurrues, 
në të cilën të rinjtë mund të konkurrojnë në bazë të kualifikimit dhe aftësive 
të tyre, por punësimin e bazuar në korrupsion apo preferencat ndaj marrëd-
hënieve  familjare. Në sektorin privat, një praktikë e zakonshme, siç raportohet 
nga pjesëmarrësit në fokus grupe me të rinj të papunë, është se punëdhënësit 
zakonisht plotësojnë pozitën e tyre bosh duke marrë familjarët e tyre apo pu-
nësimin e njerëzve që tashmë i njohin. Për të siguruar një punë në sektorin privat 
nganjëherë kualifikimet dhe përvoja punës nuk janë të rëndësishme, shumica e 
pjesëmarrësve mendonin si aplikimi i tyre apo CV-të më shumë gjasa as nuk do 
merren parasysh. Sipas të papunëve në diskutimet e grupeve të fokusit, vendet e 
lira të punës nganjëherë janë vetëm për çështje promovuese dhe pronarët pri-
vatë punësojnë njerëz bazuar në interesin e tyre dhe pa u përpjekur për të gjetur 
personin më të kualifikuar. Praktikat e punësimit në sektorin publik, në bazë të 
përgjigjes nga përfaqësuesit e të rinjve të papunë, janë edhe më të keq; të gjithë 
pjesëmarrësit e fokus grupeve thanë se për t’u punësuar në sektorin publik është 
e pamundur nëse nuk keni një lidhje politike, të cilat mund të punojnë në favorin 
tuaj. Ai tha se ka shumë pak vende të lira të punës në sektorin e qeverisë, për 
këtë arsye të rinjtë gjejnë më shumë mundësi punësimi në sektorin privat.  

Vetëpunësimi: 
Në diskutimet e fokus grupeve me të rinj të papunë, pjesëmarrësit thanë se ata 
ishin të vetëdijshëm se sa gjetja e një punë në Kosovë është e vështirë, pra, një 
mundësi e hapjes së një biznesi është më realiste dhe duhet të konsiderohet nga 
të gjithë të papunët. Megjithatë, pjesëmarrësit vlerësojnë se operimi i një biznesi 
në Kosovë është shumë i vështirë. Faktorët që konsiderohen të jenë një pengesë 
për hapjen e një biznesi si një masë e vetë-punësimit janë:
• Sjellja e korruptuar e administratës tatimore, presioni që ata vënë në bizneset e 
vogla dhe të dobëta.
• Pasiguria që kjo do të sigurojë një punë të qëndrueshme për ta. 
• Konkurrenca e padrejtë nga kompanitë më të mëdha. 
• Fuqia ulët e blerjes së konsumatorëve. 
• Vështirësitë administrative për të operuar një biznes, hapja e një biznesi është e 
lehtë, por raportimin tek administrata tatimore është e komplikuar dhe problema-
tike. 
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• Mbyllja e një biznesi në të dhënat administrative është shumë e vështirë; Qeve-
ria qëllimisht do të largohet biznesin tuaj aktiv për arsye të panjohura. Për të 
cituar një të anketuar: “njerëzit të cilët kishin në pronësi një biznes një herë, nuk 
do të hapë një biznes përsëri”

Nga diskutimet e fokus grupeve është konstatuar se hapja e një biznesi ka më 
shumë gjasa të ndodhë pas disa vite përvojë pune në treg si një punonjës. “Unë 
duhet njëherë të gjej një punë për të marrë përvojë atëherë unë mund të hap 
një biznes”, është thënë nga një prej të anketuarve. Nga intervistat me të papu-
nët, ka pasur një mendim të përgjithshëm se të rinjtë duhet së pari të përpiqen 
të gjejnë një punë dhe të eksperimentojnë përpara se të hapin një biznes, pasi 
që hapja e një biznesi shihet si opsion që kryesisht nuk preferohet, për shkak se 
hapja e një biznesi shihet si problematike.
Përfaqësuesit e QAP gjithashtu mendoj se të rinjtë duhet të përqendrohen më 
shumë në ndërmarrësi dhe vetë punësim, QAP ofron module të trajnimit të 
vlefshme nga të cilat mund të hapen biznese të reja të vogla, dhe sipas për-
faqësuesve të QAP, duhet inkurajuar shpirti sipërmarrës i të rinjve, në mënyrë 
që individët mund të identifikojnë mundësitë e biznesit dhe të jenë në gjendje të 
krijojnë punësim.

Informata të pakta mbi Tregun e Punës: 
Shumë të rinj në zgjedhjen e tyre të hershme të karrierës nuk kanë informacion 
në lidhje me mundësitë e punësimit, duke çuar në 
zgjedhje të dobët në lidhje me karrierën dhe arsimimin e tyre. Edhe pse ka 
shumë raporte për tregun e punës në Kosovë, për shembull Anketa mbi Kërkesat 
e Tregut të Punës AKB, këto raporte nuk arrijnë të shërbejnë si udhëzim në karri-
erë për të rinjtë, atëherë ata vendosin për karrierën e tyre në të ardhmen (Fokus 
Grupi me organizatat rinore). Sipas përfaqësuesve të QAP, njerëzit me diplomë 
universitare janë gjithashtu të prirur për margjinalizimin në tregun e punës, 
ndërsa tregu nuk arrin të sigurojë punë për aftësitë dhe kualifikimet e tyre, dhe 
përderisa ata lejnë pas dore punët me kërkesa më të ulëta të aftësive dhe kuali-
fikimit. Individët të cilët kanë një diplomë nga universiteti vazhdojnë “gjuetinë e 
diplomës” së tyre për të ndjekur studimet e nivelit master për kualifikimin më të 
lartë akademik, edhe pse pa përvojë me punë dhe tregun e punës.  

Një problem tjetër i përmendur nga bizneset në lidhje me punësimin e të rinjve 
është mosgatishmëria e tyre për të punuar në profesione që nuk janë tërheqëse 
për ta, të tilla siindustritë të cilat kërkojnë fuqi punëtore të pakualifikuar në pas-
trim, ndërtim, dado etj. Rinia ka tendencë të qëndrojë larg nga këto profesione 
dhe kërkojnë punë të cilat konsiderohen të nivelit të lartë, të tilla si punë zyre dhe 
pozita menaxheriale. Punët e mëparshme  pa kualifikime merren parasysh nga të 
rinjtë vetëm pasi ata nuk arrijnë të punësohen në pozicionet e tyre të dëshiruara 
dhe pasi kanë arritur një moshë më të vjetër (më shumë se 30). 
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“Secili do të jetë një menaxher “ dhe “të gjithë duan të punojnë në para një 
kompjuteri”, është thënë në një fokus grup me sektorin e biznesit. Për sektorin 
e biznesit, orientimi masiv drejt universiteteve dhe “gjuetia” për diploma, janë 
zgjedhje e gabuar për të rinjtë, sepse ka më shumë vende pune në fushën e aftë-
sive të ulëta apo të mesme, dhe tregu kërkon më shumë kualifikimin në bazë të 
aftësive, pastaj diplomat universitare dhe arsimin formal. 

RINIA AKTIVE DHE PJESËMARRJA 
SOCIALE: 
QLVR- Qendrat lokale të veprimit rinor janë struktura rinore që veprojnë në bazë 
të Ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të Rinisë, të angazhuar edhe në aktivitete 
rinore për punësimin e të rinjve, ka shembuj të shumë rrugëve të suksesshme 
të karrierës që kanë filluar në qendrat rinore dhe tani kanë përparuar me sukses 
në karrierë, kjo sipas diskutimeve nga një fokus grupet me përfaqësuesit e Qen-
drave QLVR. Qendrat Rinore shërbejnë gjithashtu si pikë takimi për organizatat 
e tjera që ofrojnë ndihmë për të rinjtë, duke u bërë kështu një qendër e madhe 
e burimeve të mundshme ku të rinjtë mund të informohen mbi tregun e punës 
dhe mundësitë e punësimit. QLVR-të gjithashtu ofrojnë informata për vende punë 
duke postuar vende pune në qendrat QLVR ose duke u përpjekur për të lehtësuar 
përputhjen e punës direkt me komunitetin e biznesit. 

Si mbështetje e drejtpërdrejtë e punësimit për të rinjtë, KVRL ofrojnë trajnime, 
e cila është zakonisht trajnim për kompjuter, përgatitja CV-së ose trajnim i aftë-
sive të buta. Përveç trajnimit të ofruar, aktivitetet e tjera të organizuara në qen-
dra janë shumë të rëndësishme për punësime, më poshtë janë disa aktivitete të 
rëndësishme të organizuara në qendrat e punësimit që ndihmojnë:
• Rrjeti
• Shpërndarja e informatave për projekte të tjera të donatorëve
• Organizimi i vizitave studimore në Kosovë apo jashtë vendit 
• Trajnimi 
• Përvoja praktike (punë vullnetare)

Ndër sfidat më të vështira që përballen KLVR-të është qëndrueshmëria e tyre dhe 
mungesa e pjesëmarrjes aktive të pjesëmarrësve të tyre, duke shkaktuar ato të 
humbasin aftësitë e tyre për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme dhe ndryshimit të 
anëtarëve të tyre. Sipas përfaqësuesve të të rinjve, kjo është kryesisht për shkak 
të mungesës së stimulimit për pjesëmarrje aktive të të rinjve, si dhe për shkak të 
mungesës së stabilitetit financiar të organizatave. 
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Të ardhura të ulëta-Familjet

Sipas të rinjve të papunë, të jenë të kualifikuar dhe për të fituar përvoja nevo-
jshme për tregun e punës, duhet të keni një burime financiare për të mbështetur 
këtë rrugë të karrierës, “nuk mund të punojmë pa pagese për muaj të tërë vetëm 
për të marrë përvojë pune, sepse ajo nuk mund ta përballojnë për të bërë këtë” , 
duke pasur parasysh varfërinë në Kosovë dhe pagat e ulëta për pozitat e aftësive 
të ulët: “Nëse një i ri angazhohet në punë me pagesë të ulët, atëherë nuk do të 
jetë në gjendje të përparojë në karrierë dhe zhvillim profesional pasi që nuk do të 
jetë në gjendje të marrë pjesë në trajnime apo në praktika tjera profesionale të 
zhvillimit “, u tha në diskutimin e fokus grupit me të rinj të papunë. 

Sipas përgjigjeve nga intervistat me përfaqësues të QAP, familjet me të ardhura 
të ulëta janë kryesisht të margjinalizuara pasi që ata nuk kanë mundësi për të 
kërkuar arsimin dhe trajnimin e nevojshëm për tregun e punës. Distanca për të 
arritur QAP paraqet një pengesë për anëtarët me të ardhura të ulëta, pasi që kos-
tot e  udhëtimit  për të marrë pjesë në një trajnim profesional nuk janë të përbal-
lueshme për ta. Për një periudhë të kufizuar, qendra trajnimi të lëvizshme kanë 
ofruar trajnime si zgjidhje për këtë kategori; jetëgjatësia e tyre është shkurtuar 
për shkak të mungesës së donatorëve apo mbështetjes qeveritare. Disponuesh-
mëria e kufizuar e burimeve financiare gjithashtu mban individët nga vetëpunësi-
mi apo iniciativa të tjera të biznesit.  

Sipas përfaqësuesve të shërbimeve publike të punësimit (SHPP) të papunët nga 
familje që jetojnë në varfëri ekstreme, të cilat janë duke përfituar nga skema e 
ndihmës sociale, dhe të cilat janë të paraqitura si të pakualifikuar, kanë barriera 
për t’u angazhuar në ndonjë aktivitet social dhe shpeshherë mbeten të përjash-
tuar nga shoqëria. Kjo kategori gjithashtu nuk mund të përballojë çdo kosto në 
programet e trajnimit të pranishëm në qendrat e formimit profesional. Duke qenë 
të varur terësisht nga asistenca sociale kjo kategori heziton që të angazhohen në 
tregun e punës, nga frika e punësimit të përkohshëm dhe të paqëndrueshëm, gjë 
që do të vënte ata në rrezik për të mos pranuar këto përfitime nga skema e ndih-
mës sociale.
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ZONAT RURALE: Largësia prej punës
Përfaqësuesit e sektorit privat në intervista ka thënë se përveç kualifikimeve të 
punonjësve, sektori privat është gjithashtu i interesuar në sigurimin e një fuqie 
punëtore që paguhet lirë, dhe në bazë të intervistave me përfaqësues të sek-
torit privat, kjo paraqet përqëndrimin e punës në vendet e afërta të biznesit. Një 
i anketuar nga sektori privat i biznesit përmendi se kompania e tij ka punësuar 
një mori të punësuar nga i njëjti fshat dhe i ka transportuar ata në fermë, dhe 
nga pikëpamja e biznesit, doli të jetë më e lirë se sa të punësojë nga zona pranë 
fabrikës. Por, siç u diskutua në intervistë kjo është vetëm për shkak të nevojës 
për punësim masiv përndryshe do të ishte më mirë që të punësoheshin njerëz që 
jetojnë në komunitetet e afërta. Përqendrimin e bizneseve në qytetet dhe qendrat 
e qyteteve çon në përqendrimin e vendeve të punës në zonat urbane. Dhe si një 
person i intervistuar nga një sektori i biznesit të përmendur, në sektorin privat 
dhe të shërbimit, punëtorët duhet të punojnë orë më të gjata dhe të qëndrojnë 
deri në fund, duke shkaktuar vështirësi ose pamundësi për të udhëtuar në qoftë 
se punonjësit jetojnë në vende më të largëta.

Përfaqësuesi i shërbimeve publike të punësimit, në intervistë gjithashtu përmendi 
efekti e distancës për në punë në zonën rurale dhe punësimin e tyre në tregun e 
punës. Sipas përfaqësuesve të SHPP, pagat e ulëta  të sektorit privat bëjnë punën 
e papërballueshme për njerëzit që jetojnë në zonat e largëta rurale, të cilët kanë 
kosto të transportit për të arritur në qendrat e qyteteve, ku ka më shume gjasa 
për punë. Përveç kostove, ata përballen edhe me vështirësinë e mjeteve në dis-
pozicion të transportit për disa punë të tilla si bizneset e shitjes me pakicë të cilat 
punojnë në orë të vona. Për më tepër, njerëzit që jetojnë në zonat e largëta rurale 
shpesh privohen nga pjesëmarrja në trajnime profesionale të ofruara nga QAP.

Grupet e margjinalizuara. 

• Nënat beqare dhe gratë e tjera, gratë janë të margjinalizuar shpesh për 
shkak të normave kulturore që lidhen me rolet gjinore në familje dhe shoqëri, psh 
pritshmëria që gratë duhet të kujdeset për punët e shtëpisë, fëmijët dhe të mosh-
uarit, apo perceptimi se disa lloje të vendeve të punës nuk janë të përshtatshme 
për gratë.
Përfaqësuesit e sektorit të biznesit, megjithatë, raportuan që ligji i lejes së lindjes 
është shumë i vështirë për tu zbatuar dhe është dizajnuar më shumë për pu-
nësim në shërbimit publik, dhe nuk merr në konsideratë kushtet që bizneset pri-
vate operojnë dhe vështirësitë në zbatimin e këtij ligji, përfaqësuesit e sektorit të 
biznesit në fokus grupet tha se “kam pasur një punonjës femër e cila për tre vite 
ka lindur tre fëmijë, dhe për një periudhë prej tre vjetësh, shumicën e kohës ka 
qenë në maternitet dhe pushim mjekësor, dhe pas kësaj periudhe ajo e la punën, 
dhe kjo është një investim që biznesi im nuk mund ta përballojë”. Neni 49 i ligjit 
të punës të Republikës së Kosovës thekson se, “gruaja e punësuar ka të drejtën e 
një pushimi të lindjes prej 12 muajsh”. Megjithatë, ky nen përkundrazi kishte një 
efekt diskriminues në punësimin e grave. Punëdhënësit mendojnë se ligji vendosë 
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një barrë financiare për ta, pasi që është e zakonshme për të përdorur kontratat 
afatshkurtra, kontratat e dyfishta dhe punësimin e paligjshëm.   

• Komuniteti rom, ashkali dhe (RAE) egjiptian, këto tri komunitete kanë nivel 
të lartë të analfabetizmit, dhe nuk janë duke përdorur në mënyrë shërbimet e 
SHPP-së, ka nevojë për ndërhyrje në komunitetet e tyre përkatëse për të punuar 
në aftësitë themelore, si dhe përmirësimin e leximit. Përfaqësuesit e sektorit të 
biznesit, nuk e shohin etnicitetin si një problem nga pikëpamja e tyre, bizneset 
janë të interesuar në fuqi të kualifikuar dhe të ulët të punës, interesi i tyre primar 
është në rezultatet e tyre të biznesit dhe nuk ndajnë preferenca bazuar në etnic-
itet. Në të kundërtën, grupet etnike minoritare duken të jenë më të favorizuar për 
punësim pasi ato përfaqësojnë një burim të fuqisë punëtore që paguhet pak dhe 
nganjëherë janë më të motivuar për punë. Këto kategori kanë një nivel të ulët 
arsimor dhe shkallë më të lartë të papunësisë në vend, këto grupe mund të pu-
nësohen për pagë më të ulët në krahasim me grupet e tjera

• Përfaqësuesit e biznesit përmendur edhe faktin se perceptimi i përgjith-
shëm publik ndaj grupeve etnike ndikon vendimin e tyre në lidhje me punësimin 
e bashkësive etnike; një i anketuar në grupet e fokusit tha se “fakti është se 
njerëzit janë racist në një pikë, dhe në qoftë se këta njerëz janë klientët tanë, 
atëherë ata na detyrojnë të punësojnë njerëzit e zgjedhur të tyre”, për shembull 
konsumatorët turq kërkojnë që punëtorët tanë të jenë turq ose paktën të flasin 
gjuhen turke, dhe ne duhet të përputhemi me kërkesat e tyre. Një tjetër pjesë-
marrës në fokus grup, tha se shqiptarët zakonisht nuk duan të punojnë me komu-
nitetin REA, është shumë problematik dhe nuk duan të punojnë me ta, mentaliteti 
jonë nuk e pranon këtë, duke punuar me grupin minoritar është perceptuar si 
nënvlerësim i  rolit të tyre në kompani. Megjithatë, kjo vlen për pagat e të nivelit 
të ulët, si është përmendur në fokus grupin “në qoftë se është paga e lartë men-
doj se shqiptarët mund të punojnë me të gjithë” ata mbyllin sytë e tyre, për një 
rrogë të lartë “
• Njerëzit me aftësi të kufizuara - kompanitë janë duke dështuar për të kri-
juar një mjedis të mundshëm dhe të arritshëm, ku njerëzit me aftësi të kufizuara 
fizike mund të punojnë. Zyrat e SHPP bashkëpunojnë me organizatat të cilat pu-
nojnë me këto kategori si “Handikos” dhe në rast se konkursi është në dispozicion 
për këto kategori, atëherë zakonisht SHPP bashkëpunojnë me organizatën lokale 
për të gjetur kandidatët. Nga pikëpamja e sektorit të biznesit, punësimi i njerëzve 
me aftësi të kufizuara është ende në baza vullnetare dhe shihet si detyrë humani-
tare; kur njerëzit me aftësi të kufizuara janë punonjës (zakonisht, një punonjës 
për një kompani), ata nuk presin rezultate të punës, por e mbajnë punonjësin si 
pjesë e përgjegjësisë së tyre sociale. Në fokus grup me përfaqësues të sektorit 
të biznesit një pjesëmarrës tha se “kryesisht të punësuarit tanë punojnë jashtë 
orarit, dhe për të ndryshuar orarin vetëm për ta është e vështirë”, duke pranuar 
vështirësitë në punësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe qasjes së tyre 
në vendin e punës. Në lidhje me detyrimet që kompanitë kanë për punësimin 
e personave me aftësi të kufizuara, përfaqësues të sektorit të biznesit në fokus 
grup tha atë që ata duhet të kenë kujdes fillimisht për biznesin, 
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dhe në qoftë se qeveria dëshiron të nxisë punësimin e personave me aftësi të ku-
fizuara, atëherë ata duhet të sigurojnë nxitje për punësim të tillë.

Sektori i biznesit ka identifikuar gjithashtu se ka një opinion negativ publik në lid-
hje me punësimin e personave me aftësi të kufizuara, të punësuarit e tjerë mund 
të kundërshtojnë idenë për të punuar së bashku me njerëzit me aftësi të kufi-
zuara. “Unë mendoj, këtu ne kemi nevojë për të thyer tabu. Ndërmarrësia duhet 
të thotë se ne jemi ata që vendosim se me cilin punonjës do të jemi  kolegë. Ne 
kemi punësuar një person me sindromën Down për të përgatitur dhe të na shër-
bejë kafe. Është normale që të tjerët të punësuarit ishin skeptikë në lidhje me 
këtë, dhe në fillim e hodhën poshtë idenë, por, prania e tij në organizatë ka sjellë 
më shumë rezultate pozitive”, tha një nga pjesëmarrësit nga fokus grupet me 
sektorin privat. 

SEKSIONI 2  
SHËRBIMET QË NXISIN 
PUNËSIMIN E RINISË në për-
puthje me nevojat e punëdhë-
nësve dhe RINISË 
Deri në fund të vitit 2014 kanë qenë 274.487 persona të regjistruar si punëkërk-
ues në kuadër të shërbimeve kosovare publike të punësimit (SHKPP). SHPP ve-
pron nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Ministrisë së Punës, por me ngritjen e 
agjensisë kombëtare të punësimit këto struktura do të jetë nën kompetencat e 
agjencive. Në Kosovë ekzistojnë 7 Qendra regjionale (Publike) të Punësimit, 23 
zyra komunale të punësimit, dhe 8 qendra të aftësimit profesional me qëllim që të 
ofrojnë disa shërbime për punëkërkuesit, duke përfshirë regjistrimin e punëkërk-
uesve, ndihma për kërkim pune, këshillimit, trajnimit profesional dhe zbatimin e 
programeve të ndryshme aktive të tregut të tregut të punës (PATP).

Kumulimi i vendeve të lira gjatë vitit 2013 në shërbimet publike të punësimit në 
Kosovë (PES) ishte 6980. Duke iu referuar numrit të personave të cilët janë reg-
jistruar si të papunë, numri i vendeve të lira rezulton në një normë të vendit të 
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lirë - regjistrim (NVR) prej 2.6% në vitin 2013, ndërsa ajo ishte rreth 3.5% në 
vitin 2011. Brenda një periudhe 12-mujore, kishte një vend të lirë në dispozicion 
për rreth 38 të papunë (27 në 2012). Në vitin 2014, një total prej 4667 punësi-
meve janë bërë nga SHPP që paraqet një shkallë punësimi prej 5.6%.

Gjithsej 3419 të papunë kanë hyrë në trajnim gjatë vitit 2014, të shpërndarë në 
30 profilet e Qendrave të Aftësimit Profesional.Krahasuar me vitin 2013 numri i 
pjesëmarrësve në Aftësim Profesional është rritur me 2.1%, nëse ne shikojmë në 
numrin e përgjithshëm të punëkërkuesve të regjistruar dhe të formimit profesion-
al të ofruara, shkalla e aktivizimit (SHA) është rreth 1.26%. Punësimi nëpërmjet 
shërbimeve të punësimit publik (SHPP)

Sipas përfaqësuesve të POS dhe sektorit privat, zyrat e punësimit ende konsid-
erohen si adresa primare për kërkim të punës për popullin e Kosovës. Pjesa më 
e madhe e të papunëve të regjistruar në zyrat e punësimit publik (ZPP) vijnë 
në ZPP vetëm pas një përpjekjeje të pasuksesshme individuale për të gjetur një 
punë në tregun e punës. Që nga viti, pjesa më e madhe e të papunëve janë me 
aftësi të ulta dhe janë të papunë për kohë të gjatë, kjo çon në një perceptim të 
përgjithshëm se ZPP janë një burim i kandidatëve të pakualifikuar, që bë që këto 
zyra nuk preferohen nga kompanitë private që janë në kërkim për punonjës të 
kualifikuar dhe me përvojë.  

Përdorimi aktual kryesor i zyrave të punësimit publik mbetet regjistrimi i statusit 
të papunësisë si parakusht për të ndjekur trajnime profesionale, dhe të përfitojnë 
nga ndihmat sociale. Ne mund të konkludojmë nga fokus grupet me të rinjtë e 
papunë që ndjekin formimin profesional, që pothuajse secili prej tyre është reg-
jistruar në zyrat e punësimit, sepse ajo ishte një parakusht për të marrë pjesë në 
trajnimin në qendrat profesionale. Grupet e tjera të regjistruar si të papunë janë 
të shtyrë nga motivi i përfituar nga skema e ndihmës sociale. Numri i familjeve 
që marrin asistencë sociale në vitin 2014 ishte 29.538 nga të cilët 12,095 janë 
përkasin kategorisë së 2-të. Në këtë kategori bie çdo familje me një anëtar të 
aftë për të punuar (të cilat duhet të jenë të regjistruar si të papunë në Zyrën e 
Punësimit), dhe me të paktën një fëmijë nën pesë vjeç ose që janë nën kujdesin e 
një jetimi nën moshën pesëmbëdhjetë vjeçare. Për të përfituar nga skema e ndih-
mës sociale praktika duhet që të regjistrohen të gjithë anëtarët e familjes të rritur 
të një familje si të papunë!

• Sipas intervistave të kryera me POS, më poshtë janë paraqitur arsyet pse 
këto zyra nuk janë në gjendje për të vepruar me efikasitet si institucion i për-
puthjes së punëve:
• Numri i madh i të papunëve të regjistruar në krahasim me vendet e lira të 
punës dhe mundësitë e përputhjes me punë çojnë në një mendim të përgjithshëm 
se këto zyra nuk ofrojnë mundësi për punësim. 
• Struktura e të papunëve të regjistruar, kryesisht janë me aftësi të ulëta dhe 
të pakualifikuar, duke krijuar një reputacion të mos-efikasitetit të këtyre zyrave 
në drejtim të gjetjes së punonjësve të kualifikuar.
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• Punësimi i paqëndrueshëm dhe i përkohshëm me anë të PES; rastet e pa-
drejta të ndërprerjes së kontratës, nuk paguajnë paga të rregullta, nuk ka mbro-
jtje të punonjësit në vendin e punës, dhe kështu me radhë kanë kontribuar në 
besimin se zyrat e punësimit nuk paraqesin mundësi të mira punësimi në vend, 
japin me fuqi punëtore të shpejtë dhe afatshkurtër për kompanitë me cilësi të 
ulët.
• Regjistrimi formal i të papunëve për përfitime sociale dhe skemat e tjera të 
asistencës sociale. Që nga numri i konsiderueshëm i të papunëve të regjistruar 
ka një fokus parësor të përfitojnë nga skema e ndihmës sociale, ata nuk janë 
përqendruar në gjetjen e një pune dhe do të refuzojnë një ofertë pune, nëse nuk 
janë të bindur se puna është e qëndrueshme dhe ofron pagesë të njëjtë, në mos 
më të madhe se ndihma sociale.
• Shërbimet e kufizuara të ofruara nga zyrat e punësimit; Zyrat e punësimit 
ofrojnë shërbime për të papunët dhe punëdhënësit, këto shërbime përfshijnë, 
regjistrimin dhe mbajtje e të dhënave mbi të papunët, orientimin në karrierë, 
ndërmjetësimin në punësim, zbatimin e masave të tregut aktiv të punës, propo-
zimet e trajnimit etj. Detyrat dhe përgjegjësitë e tyre janë të paraqitura brenda 
përgjegjësive të punës, dhe këto zyra janë të kufizuara në mënyrë rigoroze nga 
këto detyra dhe nuk mund t’iu përgjigjen shërbimeve të tjera të punësimit që 
mund të jenë të nevojshme.
• Cilësia e ulët e shërbimeve të ofruara nga zyrat e punësimit; janë 182 zyr-
tarë që i’u shërbejnë 83,323 të regjistruar të papunë me një raport mesatar prej 
456:1; kjo është kufizuese dhe çon në shërbime të dobëta dhe joefektive.
• Mosdija e institucioneve të sektorit privat dhe publik mbi shërbimet e ofru-
ara nga zyra e punësimit publik.
• Mungesa e informacionit mbi vendet e lira të punës; zyrat e punësimit mar-
rin vesh për vendet e lira nga kompanitë që i kontaktojnë ata ose anasjelltas, 
përmes hulumtimit të tregut të Zyrave SHPP.
• Zyrat SHPP janë të kufizuara edhe në kanalet e komunikimit me të papunët, 
duke përdorur ekskluzivisht tabelat e lajmërimit për të publikuar njoftimet për 
punë
• Punëdhënësit e painformuar publik dhe privat; punëdhënësit nuk janë të in-
formuar në lidhje me shërbimet e ofruara nga SHPP, duke mbetur në mosdije mbi 
përfitimet e përdorimit të shërbimeve të SHPP, si p.sh. ulja e kostos së punësimit, 
punësimi i bërë nëpërmjet këshillimit me këshilltarët e karrierës të SHPP, etj.
• Mungesa e bashkëpunimit me sektorin publik; sektori publik mund të an-
gazhohet në promovimin e SHPP për të palët e treta si p.sh. kontraktorët e qever-
isë, si dhe rritjen e bashkëpunimit me SHPP kur ka punësim për poste publike. 
Përfaqësuesit e zyrave të punësimit në intervista kanë përmendur shembuj se 
si institucionet vendore qeveritare kanë referuar kontraktorët e palës së tretë 
për t’i angazhuar ata përmes POS për punë publike, dhe kjo ka rritur punësimin 
nëpërmjet POS, por këto raste kanë bazë individuale dhe nuk ka procedura ose 
praktikë që institucionet qeveritare duhet të ndjekin për promovimin e punësimit 
përmes POS dhe pastaj të merren me kontraktorë të palës së tretë të partnerëve 
të tjerë. Përfaqësuesit nga POS gjithashtu sugjerojnë se sektori publik mund t’i 
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ketë parasysh kandidatët që janë paraprakisht të regjistruar në zyrat e punësimit, 
kur bëhet punësimi për poste publike.

Sipas përfaqësuesve të biznesit në fokus grupet, zyrat e punës nuk favorizohen 
nga sektori privat si burim kryesor të punësimit, pasi që këto zyra janë të vetëm 
duke siguruar listën e punëkërkuesve si referencë dhe këto lista janë të mëdha 
dhe të parenditura dhe nuk paraqesin ndonjë vlerësim paraprak të kandidatëve. 
Bizneset që kanë kërkuar ndihmë nga zyrat e punësimit kishte për të bërë pro-
cedurat e tyre të rekrutimit si intervistat e punës, përfaqësues të sektorit privat 
besojnë se njerëzit e regjistruar në zyrat e punësimit janë me aftësi të ulëta dhe 
të papunë për një kohë të gjatë, pra konsiderohen kandidatët të kualitetit të ulëta 
afatgjata. Kompanitë më të mëdha private të besojnë se ata mund të angazhohen 
më shumë sukses në rekrutimin pa asnjë ndihmë dhe asistencë nga zyrat e pu-
nësimit. Sa i përket  punonjësve me aftësi të ulëta, kompanitë tentojnë punëso-
jnë njerëz të cilët jetojnë në afërsi të vendndodhjes së biznesit, për shembull një 
fermer do të punësojë fshatarët nga fshati pranë, apo për punonjës supermarketi 
njerëz nga zonën lokale. Një arsye pse kompanitë bëjnë punësimin në bazë të 
lokacionit është për shkak se aftësitë e ulëta janë punë me paga të ulëa dhe të 
punësuarit nuk mund të përballojnë transportin, nëse ata nuk jetojnë në afërsi.
Ofrimi i aftësimit profesional 
Shumica e trajnimeve profesionale për avancim të shkathtësive ofrohen nga Qen-
drat e Aftësimit Profesional, aktualisht janë 8 qendra trajnimi në qytetet krye-
sore të Republikës së Kosovës, që veprojnë në kuadër të MPMS-së. Detyrat e 
tyre kryesore janë që të identifikojnë nevojat për trajnime tek njerëzit e papunë, 
si dhe të ofrojnë trajnime modulare për përforcim të aftësive. Për t’u kualifikua 
për programet e trajnimit që ofrohen nga këto qendra, individët duhet të jenë të 
regjistruar si të papunë në Zyrat e Punësimit. Këto qendra të aftësimit profesional 
ofrojnë kurse të aftësimit profesional pa pagesë për rreth 30 profile profesionesh. 
Niveli i ndjekjes gjatë viteve konsiderohet e ulët, duke marrë parasysh nivelin e 
papunësisë, si dhe numrin e madh të njerëzve që kërkojnë punë.

Intervistat me QAP-të:
Pasi që ka vetëm 8 qendra të aftësimit profesional në Kosovë, qendrat ofrojnë 
shërbime të ndryshme trajnimi në rajone të ndryshme, në bazë të një vlerësimi 
të mëparshëm, si dhe pak a shumë të vjetëruar, të kryer nga MPMS-ja. Kështu, 
është e zakonshme që kandidatët të kenë nevojë të udhëtojnë për të ndjekur 
trajnimin, për disa zona distanca e udhëtimit deri tek QAP-ja merr deri në 50 
minuta. Më parë, si dhe për një periudhë të shkurtër kohore në një përpjekje për 
të vepruar me një qendër mobile trajnimi, QAP-ja e Prishtinës kishte hapur qen-
dra mobile në Graçanicë dhe Podujevë, si pjesë e një projekti donator. Edhe pse 
i suksesshëm, në fund të përkrahjes nga donatorët, këto qendra mobile trajnimi 
ishin mbyllur.  
QAP-të lëshojnë dy lloje certifikatash pas përfundimit të trajnimit, certifikata që 
akreditohen nga AKC-ja, si dhe certifikata për trajnime që nuk janë të akreditu-
ara. Qendrat gjithashtu lëshojnë certifikata për njohjen e aftësive të mësuara më 
parë. 
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QAP-të punojnë në bashkëpunim të afërt me Zyrat e Punësimit, tash së voni 
përmes një sistemi elektronik informimi që lidh dy zyrat si dhe automatikisht 
këmben të dhënat mes dy palëve. Lista e kandidatëve të regjistruar për aftësim 
profesional krijohet nga zyra e punësimit. Kandidatët thirren nga QAP-të kur ka 
trajnime në dispozicion, si dhe pas përfundimit të trajnimit, të dhënat regjistrohen 
dhe transferohen në mënyrë elektronike tek zyrat e punësimit. 
Në bazë të mendimeve nga intervistat, bashkëpunimi ndërmjet sektorit privat si 
punëdhënës si dhe QAP-ve ka nevojë për përmirësim, si dhe ka nevojë për më 
shumë bashkëpunim për efektshmëri të QAP-ve në përgatitjen e kandidatëve për 
punësim, për të siguruar besimin e sektorit privat, e kështu duke rritur dobinë e 
këtyre shërbimeve. Bashkëpunimi mes sektorit privat dhe QAP-ve duhet të fillojë 
qysh në faza të hershme, kur kandidatët zgjedhen për të ndjekur aftësimin pro-
fesional, për t’iu përgjigjur rrjedhimisht kërkesave të punëdhënësve për fuqi të 
kualifikuar punëtore.  
Në nivel industrie, bashkëpunimi me shoqatat afariste nuk është në nivel të mirë, 
kryesisht për shkak të pafuqisë së shoqatave për të krijuar partneritete afatg-
jate. Ato zakonisht dalin me kërkesa ad-hok për punëtorë të trajnuar, duke mos 
pasur vullnetin të angazhohen në përpjekje të përbashkëta për zhvillim të fuqisë 
punëtore. Zhvillimi i fuqisë punëtore kërkon përgatitje afatgjate, ndërsa bizne-
set duhet të planifikojnë paraprakisht se si të sigurojnë punëtorë të kualifikuar. 
Ka pak shembuj të bizneseve private që paraprakisht shprehin nevojat e tyre tek 
QAP-ja , si dhe kërkojnë listën e punëtorëve potencialë me kualifikimet e duhura. 
Sipas përfaqësuesve të QAP-së, ka mungesë të theksuar vullneti tek sektori pri-
vat për të punuar bashkë me QAP-në. Si faktor që është përmendur si kontribut 
në mungesën e koordinimit ndërmjet QAP-ve dhe sektorit privat është tendenca e 
sektorit privat për të punësuar gjithmonë punëtorët më së paku të paguar. 

Kompanitë e sektorit privat që veprojnë në kontrata qeveritare nuk janë të 
përkushtuara ndaj zhvillimit afatgjatë, si dhe nuk janë të gatshëm të investojnë 
në zhvillimin e stafit të tyre. Përfaqësuesit e QAP-ve besojnë që deri në një masë, 
është faji i sektorit privat që nuk rritet bashkëpunimi ndërmjet QAP-ve dhe sek-
torit privat. 

Grupet e fokusit me përfaqësues të bizneseve ekzistonte pajtimi që bashkëpun-
imi në sektorin industrial është i dobët, si dhe sipas përfaqësuesve në grupet e 
fokusit, kur vjen tek shoqatat e biznesit dhe odave ekonomike, interesat e kom-
panive private përfaqësohen dobët, si dhe nuk ka ndonjë fuqi të madhe lobuese 
të sektorit privat, me përjashtim të përfaqësuesve të industrisë së TIK-së.

Sipas diskutimeve në grupet e fokusit me përfaqësues biznesesh, bashkëpunimi 
ndërmjet sektorit privat dhe qeverisë është tejet i rëndësishëm për rritjen e pu-
nësimit, por programet qeveritare dhe përkrahja e tyre e premtuar mbeten të 
pazbatuara. Ata mbesin me shpresë për të ardhmen, derisa kritikojnë mungesën 
aktuale të përkrahjes dhe bashkëpunimit ndërmjet sektorit privat dhe institu-
cioneve qeveritare. Pjesëmarrësit flisnin për një projekt ndërmjet sektorit privat 
dhe ministrisë për themelimin qendrave të zhvillimit profesional, që do të ndih-
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monte tejkalimin e mospërputhjes së aftësive dhe kërkesave të tregut të punës. 
Megjithatë, siç është përshkruar nga pjesëmarrësit, këto projekte mbeten vetëm 
në letër. 

Punësimi përmes krijimit të bizneseve të reja dhe përkrahjës së bizneseve

Ekzistojnë disa iniciativa dhe projekte donatore që synojnë të përkrahin dhe të 
inkurajojnë ndërmarrësinë dhe iniciativat e vetë-punësimit, këto programe janë 
tejet të rëndësishme duke marrë parasysh gjendjen ekonomike aktuale dhe 
shkallën e lartë të papunësisë. Me shkallën e lartë të papunësisë së sotme, vetë-
punësimi është mundësi më e mirë sesa gjetja e një vendi të lirë të punës në 
tregun e sotëm të punës.   

Iniciativat kryesore të përkrahjes së bizneseve në Kosovë që ofrojnë përkrahje 
tkenike e financiare për bizneset dhe sipërmarrësit e rinj janë: Programi i Ndër-
marrësve të Rinj (YEP), KOSVET 6, Zhvillimi i Aftësive Profesionale dhe Skemave 
Trajnuese brenda Kompanive, si dhe Zhvillimi i Aftësive Ndërmarrëse, Qendra 
për Ndërmarrësi dhe Zhvillim Ekzekutiv CEED, SPARK, EBRD. Këto shërbime të 
përkrahjes së bizneseve kanë qenë të udhëhequra nga donatorët, por së voni 
kanë dalë edhe struktura vendore, edhe me financim edhe menaxhim. Struktu-
rat e reja janë iniciativa e MTI-së për inkubatorë, Qendra Inovative në Gjakovë, 
inkubatori i bizneseve në ICK për bizneset e reja në TIK, sipërmarrjet afariste të 
përfaqësuara nga Inkurajimi i Ndërmarrësve të Rinj (EYE), Fondacioni MDA dhe 
Qendra e Bizneseve të Reja të Kosovës (BSCK). Gjatë periudhës 2009-2013, sipas 
një raporti nga MTI-ja, së paku 4.000 kompani dhe sipërmarrës kanë lindur nga 
aktivitetet përkrahëse të bizneseve të reja (Shërbime për Bizneset e Reja dhe 
Përkrahje të Bizneseve në Kosovë, 2013, MTI)

Shërbimet e përkrahjes për biznese që ofrohen nga këto organizata fokusohen 
kryesisht në ofrimin e trajnimeve për ndërmarrësi dhe shkrim të planeve të bizne-
sit, mentorim dhe udhëzime, konsulencë, përkrahje financiare, skema grantesh, 
kreditë me shkallë të ulët interesi, rrjetëzimi i bizneseve, etj. Megjithatë, pasi që 
këto janë iniciativa të udhëhequra nga donatorët, ndërhyrja e tyre pëfundon me 
përfundimin e projektit, që do të thotë se këto iniciativa janë afatshkurtra dhe 
nuk ka vazhdimësi mbi rezultatet e tyre.  

Në bazë të përgjigjeve nga intervistat e kryera me përfaqësuesit e organizatave 
përkrahëse të bizneseve, këto organizata zakonisht synojnë të përfshijnë grupet 
e margjinalizuara në intervenimet e tyre; ato vendosin caqe në lidhje me pjesë-
marrjen e grave, grupeve minoritare dhe grupeve tjera të margjinalizuara. Këto 
projekte jo detyrimisht zbatohen në bashkërendim me organizatat qeveritare apo 
grupet tjera vendore. Sipas intervistave, arsyeja pse këto projekte nganjëherë 
nuk bashkëpunojnë me organizatat tjera është se jo gjithmonë organizatat qever-
itare janë të dobishme apo ofrojnë bashkëpunim frytdhënës.
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Shumë projekte biznesi që janë nisur me iniciativa donatorësh dhe janë planifi-
kuar të jenë të qëndrueshme pas përfundimit të projektit, në fakt kanë dështuar 
pas përfundimit të përkrahjes. 

Pa marrë parasysh numrin e iniciativave për të krijuar inkubatorë të biznesit në 
gjithë vendin, ekzistojnë vetëm disa inkubatorë funksionalë, të cilët prapë nuk 
janë të qëndrueshëm dhe varen nga përkrahja e donatorëve. MTI ka filluar një 
projekt për të ndërtuar tre inkubatorë biznesesh si dhe për t’i transferuar ata tek 
komunat, të cilët janë përkeqësuar pasi që komunat nuk kishin as resurset finan-
ciare e as ato njerëzore për të vazhduar operaconet e inkubatorëve të bizneseve 
(BI). Aktualisht, lokalet e IB-ve jepen me qira për zyra. Hapësira e IB-së në Gjilan 
është dhënë me qira për kompani private, derisa drejtoritë komunale dhe OJQ të 
ndryshme aktualisht përdorin hapësirat e IB-së në Deçan. IB në Shtime ka ndalur 
gjithë punën. 

Inkubatorët e suksesshëm janë Qendra Inovative për Bizneset e Tik-ut në Prisht-
inë, Fondacioni MDA, iniciativa e Qendrave Inovative nga MTI-ja dhe Komuna e 
Gjakovës.

Në studim, aktorët e përfshirë shprehin rezervat e tyre në lidhje me efikasitetin 
e këtyre programeve, pasi që nganjëherë këto programe përkrahëse për biznese 
nuk ofrojnë ndonjë zgjidhje të qëndrueshme për punësim. Janë përmendur shem-
bujt e bizneseve të reja që janë nisur me përkrahjen e donatorëve, si dhe që kanë 
funksionuar vetëm për aq sa janë subvencionuar. 

Çështje tjetër e ngritur për diskutim ishte efikasiteti i programit të përkrahjes së 
bizneseve në bazë të shumës së grantit, mbajtur si i pamjaftueshëm nga rinia. 
Në grupet e fokusit me përfaqësues të KVRL-ve dhe përfaqësues të sektorit pri-
vat, janë dhënë shembuj të granteve të vogla (1,000-3,000 Euro) që ofrohen 
si përkrahje për bizneset e reja. Këto grante konsiderohen të mos ndihmojnë 
shumë, pasi kostoja e fillimit të një biznesi është më e lartë. Disa prej pjesëmar-
rësve i shohin këto grante vetëm si përkrahje monetare për përfitime individuale, 
por me pak efekt të punësimit afatgjatë dhe gjenerimit të bizneseve. 

Pjesëmarrësit pajtohen që nevojat për përkrahje dallojnë sipas sektorit të indus-
trisë, për shembull, një grant i vogël mund të jetë i arsyeshëm dhe i konsider-
ueshëm për bujqësi e agro-biznes, e kështu, shuma e grantit duhet planifikuar 
me kujdes dhe të bazohet tek sektori dhe potenciali fitimprurës i atij sektori bi-
znesesh.

Palët e ndryshme (komuniteti afarist, të papunët, organizatat përkrahëse të bi-
zneseve, KVRL-të) ndajnë mendimin që projektet qeveritare të përkrahjes së 
bizneseve, sidomos ato nga Ministria e Bujqësisë (gjithsej 43 milionë) janë duke u 
keqpërdorur dhe shpërndarë mes përfituesve të pasur që kanë lidhje politike apo 
të tjera, derisa të rinjtë dhe njerëzit në nevojë nuk përkrahen nga këto fonde të 
mëdha. Pjesëmarrësit theksojnë që besimi i tyre tek drejtësia e projekteve qever-
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itare është i ulët, si dhe shumë njerëz as nuk lodhen të aplikojnë për përkrahje, 
pasi që besojnë që vetëm lidhjet politike apo bizneset e mëdha e të korruptuara 
do të përfitojnë nga grantet dhe përkrahja qeveritare.

Palët e përfshira i kanë dhënë këta faktorë që duhen marrë parasysh për të pasur 
programe të suksesshme të përkrahjes së bizneseve:
• Kontrollimi më i mirë i pjesëmarrësve dhe zgjedhja e atyre që kanë më 
shumë shans për sukses
• Përcaktimi i kujdesshëm i sektorëve afaristë ku ofrohet përkrahja, përkrahja 
e sektorëve në bazë të specifikave të rajoneve. 
• Përkrahja e komuniteteve në nevojë, të rinjve dhe atyre nën vijën e var-
fërisë.
• Përcaktimi më i mirë i granteve për të mbuluar koston e krijimit dhe inves-
timet e nevojshme, si dhe ofrimi i aktiviteteve përcjellëse për të siguruar qën-
drueshmërinë e bizneseve.
• Ofrimi i granteve kombinuar me trajnime, mentorim e monitorim
• Shpërndarje më transparente dhe më meritore e granteve. 
• Përfshirja e qendrave rinore në procesin e shpërndarjes së grnateve, pasi 
që ato punojnë afërsisht me të rinjtë që mund të ndihmojnë në projektet e 
përkrahjes afarsite.
 
Grupi i fokusit me NVM-të

Nga pikëvështrimi i sektorit privat, në diskutimet e grupit të fokusit pjesëmar-
rësit diskutuan vetë-punësimin dhe ndanin të njëjtën ide, që ndërmarrësia është 
e rëndësishme për punësimin e të rinjve, por gjithashtu shprehnin kritikat e tyre 
ndaj projekteve që përkrahin ndërmarrësit e rinj, por që dështojnë në sigurimin 
e punësimit afatgjatë dhe përkrahin kompani që nuk duken të kenë funksionim 
afatgjatë. Të gjithë pjesëmarrësit në fokus-grupe përfaqësonin kompani që kanë 
funksionuar për një kohë më të gjatë, si dhe ndanin mendimin që kompanitë e 
tyre ofrojnë punësim më afatgjatë kundrejt atyre që fillohen rishtaz, të cilat deri 
tash kanë treguar të kenë afate të shkurtra të jetesës. Sipas tyre, përkrahja për 
bizneset e zhvulluara tashmë do të ishte më efikase dhe do të premtonte më 
shumë në kuptimin e mundësive të punësimit. Megjithatë, ata ndjehen që projek-
tet qeveritare dhe ato donatore nuk po përkrahin bizneset e zhvilluara, pa marrë 
parasysh historinë e tyre të funksionimit afatgjatë dhe suksesit. 

Pjesëmarrësit nga grupet e fokusit të sektorit privat gjithashtu diskutuan raste 
kur donatorët/qeveria përkrah kompanitë e reja përmes granteve, si dhe pastaj 
kompanitë padrejtësisht konkurrojnë në treg, duke dëmtuar bizneset tashmë të 
zhvilluara. 
• Sipas pjesëmarrësit, bashkëpunimi ndërmjet sektorit privat dhe qeverisë 
është tejet i rëndësishëm për rritjen e punësimit, por programet qeveritare dhe 
përkrahja e premtuar për kohë të gjatë mbeten të pazbatuara. Ata mbesin me 
shpresë për të ardhmen, derisa kritikojnë mungesën aktuale të përkrahjes dhe 
bashkëpunimit ndërmjet sektorit afarist dhe institucioneve qeveritare. 
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Pjesëmarrësit bisedonin për një projekt ndërmjet sektorit privat dhe ministrisë 
për themelimin e qendrave për zhvillim profesional, që do të ndihmonte në tejka-
limin e mospërputhjeve të aftësive dhe kërkesave nga tregu i punës. Megjithatë, 
siç përshkruhet nga pjesëmarrësit këto projekte mbeten vetëm në letër. 
• Kur vjen tek shoqatat e bizneseve të sektorit privat dhe odave ekonomike, 
interesi i kompanive private është dobët i përfaqësuar dhe  nuk ka ndonjë fuqi 
lobimi të sektorit privat, me përjashtim të përfaqësuesve të industrisë së TIK-ut.

Organizatat rinore dhe përkrahja në punësim

Qendrat rinore lehtësojnë shumë aktivitete të ndryshme, si dhe punësimi është 
vetëm një prej temave aktuale me të cilat merren, por jo ekskluzivisht, si dhe 
kështu, nuk janë të specializuara në ofrimin e shërbimeve të punësimit. Në gru-
pet e fokusit me përfaqësues të KVRL-ve, njëri prej pjesëmarrësve përshkruante 
punën e qendrave rinore kështu: “Ne bëjmë gjithçka, si dhe kur bëni gjithçka, 
s’mund të jesh i mirë në çdo gjë”.Por, pasi papunësia është problem madhor në 
Kosovë, qendrat rinore gjithashtu po drejtojnë vëmendjen e tyre drejt çështjeve 
të punësimit, ndërsa përfaqësuesit e OJQ-ve rinore mendojnë që roli i organizat-
ave rinore duhet rritur në të ardhmen, pasi që ato mund të ndërmarrin me sukses 
aktivitetet e punësimit për rininë, qofshin ato trajnime, orientim në karrierë, apo 
thjesht duke informuar rininë se si të rrisin potencialin e tyre të punësimit. 

Trajnimet e ofruara në qendra rinore nuk mungojnë, por pjesëmarrësit e grupeve 
të fokusit shprehin brengën e tyre për periudhën pas trajnimit, pasi që kërkesa e 
tregut për fuqi punëtore është e dobët, si dhe përkundër trajnimeve të ofruara, 
është e vështirë të arrihet ndonjë ndikim për shkak të kufizimeve në numër të 
ofertave për punë. Njëri prej pjesëmarrësve theksonte: “Kemi përparuar mirë me 
teknologji informimi, si dhe shumica e rinisë janë shumë të mirë në përdorim të 
kompjuterëve, por këto aftësi nuk po sigurojnë vende pune për ta.” 

Shërbimet e gjetjes së vendeve të punës: Portalet e punës

Në Kosovë ka më shumë se 12 portale pune që funksionojnë si biznese pri-
vate dhe ofrojnë një numër shërbimesh, kryesisht për gjetjen dhe publikimin e 
vendeve të punës, ndërsa së voni tri portale të punës kanë prezantuar shërbime 
tjera, si këshilla karriere, mundësi trajnimi, udhëzime për shkrimin e CV-ve, etj. 
Për shkak të faktit që penetrimi i internetit në Kosovë është më i madhi në rajon, 
me 76.6%, gati i njëjtë me atë të vendeve të zhvilluara, portalet e punës në in-
ternet janë në rritje dhe priten të jenë vegël e rëndësishme për gjetjen e vendeve 
të punës.

Në bazë të një studimi të kryer nga EYE Kosovo më 2015, struktura themelore 
e shërbimeve të gjetjes së punës në dispozicion është: 35% e tyre specializojnë 
vetëm në reklamimin e vendeve të punës; 7% ofrojnë vetëm rekrutim dhe për-
zgjedhje, derisa të tjerët ofrojnë shërbime të përziera me shpërndarje relativisht 
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të barabartë. Shumica e portaleve të punës (86%) ofrojnë shërbimet e tyre në 
baza të rregullta, derisa të tjerët i ofrojnë sipas kërkesës së klientëve, kryesisht 
shërbime rekrutimi e përzgjedhjeje. Mbulimi gjeografik i shërbimeve është i gjithë 
shteti, ndërsa katër kanë mbulim edhe në Gjermani, Shqipëri, Maqedoni, Serbi e 
Republikë Çeke.

Shumica e portaleve të punës kanë filluar si biznese të reja me pak apo pa ko-
sto investimi, apo edhe si hobi, por kanë parë rritje madhore, si dhe tashmë janë 
biznese të vetë-qëndrueshme. Hapja e portaleve të punës ka rritur publikimin 
e vendeve të punës në internet, si dhe kanë kontribuar në vetëdijesimin e sek-
torit privat në kuptimin e shfrytëzimit të shërbimeve të internetit për gjetjen e 
vendeve të punës. 

Megjithatë, portalet e punës në internet nuk janë në gjendje të paraqesin hisen e 
tyre në treg për shërbimin specifik që ato ofrojnë. Ky fakt do të mund të tregonte 
kapacitete të dobëta analitike dhe praktika të dobëta të ofruesve, gjë që do t’iu 
mundësonte atyre të definonin pjesën e tyre të tregut, si dhe të përdornin këto 
të dhëna për të planifikuar strategjinë e tyre të zhvillimit, ose për shënjestrimin 
e ardhshëm të grupeve specifike të të papunëve, siç janë edhe grupet rinore të 
margjinalizuara.  

Portalet e punës në internet nuk kanë bashkëpunim me zyrat publike të pu-
nësimit, për arsyet vijuese: 3 portale pune kanë theksuar që nuk ka bashkëpunim 
për shkak të rezistencës së ZP-ve, 5 kanë thënë që nuk kanë ndonjë interes për 
të bashkëpunuar me ZP-të, 4 kanë theksuar që ka bashkëpunim formal, ndërsa 
vetëm njëri bashkëpunon afërsisht me zyrat e punësimit (EYE Kosovo) 

Aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të tregut të përputhjes së vendeve të punës në 
Kosovë është korniza institucionale për ofrimin e këtyre shërbimeve, e cila është 
aktualisht në proces të zhvillimit/reformimit. Deri tani, ofruesit privatë të shër-
bimeve të gjetjes së punës, si çdo portal tjetër në internet, nuk i nënshtrohen 
ndonjë rregullimi ligjor, pra secila kompani private mund të angazhohet në këtë 
aktivitet duke u regjistruar si subjekt afarist. 
Ligji i ri nr. 04/L-205 për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës, mirat-
uar në dhjetor të vitit 2013, përkufizon rolin e ofruesve privatë të shërbimeve të 
tregut të punës si dhe rregullimin e funksioneve të saj. Aspektet kryesore janë si 
në vijim: 

• Licencimi i ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit, bëhet nga Minis-
tria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
• Monitorimi i Punës së ofruesve jopublik të shërbimeve të punësimit bëhet 
nga Agjencia - Licencimi ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit, rregullo-
het me akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria



36

• Akti ligjor apo urdhri administrativ për licencim e monitorim është ende në 
fazë të hershme të përgatitjes 
• Të gjithë ofruesit privatë të shërbimeve të punësimit duhen licencuar 

Këto dispozita të ligjit të ri qartësisht tregojnë që bashkëpunimi ndërmjet APRK-
së dhe sektorit privat do të vendoset si në vendet e zhvilluara, si dhe që roli i 
ofruesve privatë të shërbimeve të punësimit në tregun e punës të njihet si i tillë.

KONKLUDIME E REKOMANDIME:
1) Mospërputhja ndërmjet kërkesës e ofertës: ekziston një mospërputhje e af-
tësive ndërmjet ofertës e kërkesës në tregun e punës në Kosovë, sipas punëd-
hënësve, përkundër shkallës së lartë të papunësisë, ka mungesë të kandidatëve 
me njohuri dhe përvojë të mirëfilltë që i përgjigjen edhe nevojave të tregut. Në 
anën tjetër, individët e papunë nuk kanë mundësi të fitojnë përvojë pune, pasi 
që sistemi arsimor nuk jep mundësi për praktika apo lloje të tjera të përvojave të 
punës. Punëdhënësit janë më të interesuara për aftësi ndërpersonale, pastaj për 
aftësi teknike. Sistemi arsimor dhe trajnimet e tij kanë orientim teknik, ndërsa të 
rinjtë shpesh janë të përgatitur teknikisht, por iu mungojnë shkathtësitë e domo-
sdoshme të punësimit. Palët e përfshira në hulumtim kanë identifikuara mospër-
puthje ndërmjet arsimit dhe rezultateve të trajnimeve si dhe aftësive të kërkuara 
nga tregu i punës.

• Rekomandimet: Vendosja e sistemit të trajnimit të dyfishtë që kombinon 
punën dhe mësimin, me qëllim të sigurimit të kualifikimeve profesionale brenda 
sistemit arsimor apo aftësimit profesional për të punësuarit dhe të papunët. Tra-
jnimet duhet të mbahen edhe në kompani edhe në qendra të aftësimit njëkohë-
sisht. Sektori i bizneseve duhet të marrë pjesë në mënyrë më aktive në procesin 
e të mësuarit, si dhe aftësimi profesional duhet t’i adaptohet më shumë kërke-
save të bizneseve dhe industrisë dhe nevojave specifike të kompanive. Sistemi i 
dyfishtë duhet të synojë të afrojë lidhjet ndërmjet punëdhënësve dhe ofruesve të 
aftësimit profesional. Kosova duhet të përshtasë sistemin e dyfishtë të trajnimit e 
arsimimit në bazë të praktikave më të mira nga vendet e suksesshme si Gjerma-
nia, Zvicra, Austria e Danimarka.

2) Mungesa e informatave të tregut të punës: Mungesa e informatave në lidhje 
me zgjedhjet e karrierës, mundësive të punësimit, si dhe kurseve në dispozicion, 
kanë sjellë një valë transformimesh edhe për gjeneratat e reja dhe të vjetra. Ata 
që hyjnë rishtas në tregun e punës dështojnë të kuptojnë dhe të jenë të infor-
muar për mundësitë që janë në dispozicion për ta, sidomos në kuptimin e prakti-
kave dhe/ose punëve vullnetare që do të mund të çonin drejt një pune. 
• Rekomandime: Të krijohet një qendër karriere në sistemin shkollor të 
mesëm dhe universitar, me konsulentë specialë që këshillojnë studentët. Të 
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shpërndahen informatat në lidhje me vendet e punës dhe/ose praktikat tek stu-
dentët, si dhe të përgatiten ata për procedurat e përzgjedhjes. Të ndihmohen 
studentët me zgjedhjen e specializimeve/orientimeve të ardhme. Këto qendra 
karriere mund t’i orientojnë të rinjtë drejt vendimeve më mirë të informuara për 
karrierën e ardhshme, duke përfshirë përzgjedhjen e programeve akademike/pro-
fesionale, vendimet për të kryer shkollën e mesme, si dhe kombinimin e duhur të 
arsimimit dhe punës. Qendra e Karrierës duhet të ndërtojë partneritete me sek-
torin privat për t’i ofruar studentëve mundësi cilësore të praktikës, ose me of-
ruesit privatë të shërbimeve të punësimit për të pasuruar informatat e ofruara për 
studentët. 
• Rekomandime:  të mundësohet krijimi i sistemeve gjithëpërfshirëse të infor-
matave të tregut të punës në kohë reale, që mund të ndihmojnë pjesëmarrësit në 
treg dhe atyre që bëjnë tregun të baraspeshojnë ofertën dhe kërkesën për aftësi.
• Rekomandime: të shfrytëzohen rolet e ndërmjetësve në tregun e punës 
duke krijuar mjedis të favorshëm rregullativ për funksionimin e tyre, si dhe duke 
iu ndihmuar të ofrojë udhëzime karriere dhe trajnime, por edhe qasje në pu-
nësim.

3) Mungesa e përvojës së punës:  Ka mungesë përvoje praktike që nuk ofrohet 
nga sistemi aktual arsimor. Respondentët tek komuniteti afarist theksojnë që 
është më mirë të rekrutohet një person pa përvojë për një vend që kërkon af-
tësi të forta, sesa një me kualifikim akademik, pasi që këta të fundit nuk janë të 
përgatitur dhe shkollat nuk i mësojnë se si të aplikojnë teorinë në praktikë. Këta 
studentë shpesh hyjnë në treg të punës pa përvojë dhe nganjëherë me njohuri të 
“gabueshme” dhe qëndrim të “gabueshëm” të fituar në universitet dhe/ose forma 
tjera shkollimi. Të papunët gjithashtu ngurrojnë të marrin mundësi praktike që 
ofrohen nga sektori privat, pasi që shumë kompani ofrojnë pozita praktike, por i 
trajtojnë në fakt si punëtorë me orar të plotë pa pagesë, si dhe nuk ofrojnë mje-
dise ku praktikantët mund të fitojnë aftësi e të përfitojnë nga ajo përvojë pune. 

Kushtet që përballen nga të papunët në tregun e punës janë më të pafavorshme 
për individët e rinj, pasi që ka një prirje të angazhohen vetëm kandidatët me 
përvojë dhe kualifikime të larta. Punëdhënësit nuk janë të gatshëm të angazho-
jnë të rinj për shkak se e shohin rininë si sinonim i mungesës së përvojës, si dhe 
për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, e kanë të mundur të angazhojnë 
punëtorë me përvvojë e të kualifikuar më lehtësisht. Përveç këtyre, ka stereotipa 
që promovojnë diskursin që rinia nuk ka përvojë, si dhe të rinjtë janë më pak të 
vlefshëm si punëtorë.
• Rekomandime: Të promovohet punësimi i të rinjve përmes mundësive të 
praktikës. Praktika i ofron të rinjve përvojë të vlefshme të punës dhe ndihmon në 
avancimin e aftësive të tyre profesionale, duke iu mundësuar edhe punëdhënësve 
të mundshëm të shohin kontributin që personi i ri mund të ofrojë për suksesin e 
asaj organizate. Programet e mirë-projektuara të praktikave duhet të promovojnë 
programe që sjellin dobi të ndërsjellë për të dyja palët – praktikantët dhe punëd-
hënësit. Udhëzimet për procesin efektiv të praktikave duhen krijuar edhe për të 
papunët edhe për punëdhënësit, ashtu që të sigurohet praktika cilësore.
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• Rekomandime: Të zvogëlohet diskriminimi moshor ndaj rinisë duke ofruar 
stimuj financiarë për firmat që angazhojnë punëtorë të rinj. Programi duhet të 
shënjestrojë kryesisht rininë e pafavorizuar - 16 deri në 24 vjeç – që kërkon pu-
nësim, por nuk ka përvojë paraprake në sektorin formal, si dhe që ndjek shkol-
limin fillor apo të mesëm. Ofrimi i stimujve për punëdhënës për të angazhuar të 
rinj dhe për t’iu dhënë mundësi për praktika pune do të luftonte besimin e punëd-
hënësve që rinia është e papërvojë apo të papjekur. Stereotipat negativë të këtillë 
shpesh kanë ndikim të madh tek rinia.

• Rekomandime:  Të ndërmerren masa ligjore për të mbrojtur të drejtat e 
praktikantëve. Këto përfshijnë nënshkrimin e kontratave trepalëshe ndërmjet 
punëdhënësit, praktikantit dhe ofruesve të AP, vendosjen e kufizimeve në kohëzg-
jatjen e praktikave, pushimi i detyrueshëm ndërmjet dy periudhave të njëpasn-
jëshme të praktikës në të njëjtën pozitë, përcaktimi i pagesës mujore, etj.

2)  Refuzimi i punës në pozita të ulëta: Të rinjtë që janë më të kualifikuar ngur-
rojnë të hyjnë në tregun e punës, përveç nëse aplikojnë për pozita të niveleve 
të larta. Sipas punëdhënësve, ka perceptime që pozitat e ulëta konsiderohen të 
turpshme, si dhe individët e rinj nuk do të pranojnë të punojnë në ato pozita, 
përveç nëse janë të papunë për shumë vite dhe nuk kanë opsione të tjera. Niveli 
aktual i pagave gjithashtu rezulton me motivim të ulët të rinisë për të punuar në 
disa pozita të niveleve mesatare apo të ulëta. 

• Rekomandime: Papunësia rinore mund të adresohet efektivisht vetëm nëse 
vetë të rinjtë bëjnë një lloj ndryshimi në kulturë/qëndrime/perceptime nga orien-
timi kah gjetja e punës, tek orientimi kah ndërtimi i karrierës. Është me rëndësi 
që të rinjtë të zhvillojnë kulturën e durimit për të mbetur në vend pune derisa 
vazhdojnë të kërkojnë për vende më të mira pune e ngritje në detyrë, edhe nëse 
puna në të cilën angazhohen nuk përputhen me pritjet e tyre. 

3) Angazhimi rinor në aktivitete sociale: Organizatat rinore mund të rrisin pu-
nësueshmërinë e rinisë, duke ofruar mundësi rrjetëzimi, informata për vende 
pune, mundësitë e granteve, si dhe trajnimet për aftësim. Ka nivel të ulët të an-
gazhimit të të rinjve në punë vullnetare, por edhe puna vullnetare nuk çmohet si 
përvojë pune nga sektori privat. 

Rekomandime: 

• Ligji për fuqizimin e rinisë e vlerëson punën vullnetare si përvojë pune. 
Megjithatë, puna vullnetare nuk pranohet si përvojë pune nga sektori privat kur 
ata punësojnë njerëz. Qendrat rinore duhet të bëjnë më shumë në promovimin 
e punës vullnetare, e gjithashtu të jenë në gjendje të dokumentojnë përvojën e 
punës, e jo vetëm kohën e kaluar si vullnetar. Dokumentimi i përvojës vullnetare 
duhet të përfshijë aftësitë e fituara, trajnimet e kryera dhe arritjet e suksesshme.
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• Fuqizimi i organizatave rinore për ofrim të shërbimeve të punësimit: or-
ganizatat rinore, përmes ofrimit të aktiviteteve edukuese joformale (si projektet 
e shërbimit në komunitet, punës vullnetare) apo trajnimeve formale, mund të 
adresojnë mungesën e përvojës dhe aftësive, duke rritur kështu potencialin e të 
rinjve për punësim. Për më tepër, organizatat rinore mund të ofrojnë edhe af-
tësi të tjera përveç atyre që ofrohen përmes sistemit formal arsimor, si aftësitë e 
intervistave, përgatitja e CV-së, kultura organizative, puna ekipore, të menduarit 
kreativ dhe shkathtësitë e komunikimit. Organizatat rinore gjithashtu mund të 
luajnë rol të rëndësishëm në ofrimin e ndihmës për të rinjtë për të qenë më të 
përgatitur për tregun e punës, përmes ofrimit të udhëzimeve për karrierë, shër-
bime punësimi dhe ndërmjetësimi. Këto shërbime mund të ofrohen në partner-
itet me shërbimet publike të punësimit, qendrat e aftësimit profesional, projektet 
donatore dhe organizatat tjera, për të rritur ndikimin dhe ndarjen e resurseve.

4) Ndërmarrësia dhe vetë-punësimi:

Ndërmarrësia është zgjedhje realiste e rritjes së punësimit në Kosovë. Megjithatë, 
për të nxitur ndërmarrësinë, duhet të ketë përmirësime në mjedisin e mundësimit 
të bizneseve, promovimin e programeve ndërmarrëse, si dhe të mësuarit për 
ndërmarrësinë.

Rekomandime: 
• Promovimi i ndërmarrësisë – programet e promovimit të ndërmarrësisë nga 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë si dhe organet tjera qeveritare apo organizatat 
donatore, duhet të bashkëpunojnë me QP-të, QAP-të dhe qendrat rinore. Edukimi 
për ndërmarrësi duhet të integrohet në sistemin arsimor, si dhe kurrikulat e tra-
jnimeve formale dhe joformale.
• Të përcaktohen me kujdes sektorëët afaristë në të cilët përkrahja është në 
dispozicion, të përkrahen sektorët në bazë të specifikave rajonale. 

• Të dizajnohen më mirë shumat e granteve për të mbuluar koston e krijimit 
dhe investimeve të nevojshme në biznese, si dhe të ofrohen veprimtari të vazh-
dueshme për të siguruar qëndrueshmërinë e bizneseve.
• Të ofrohen grante të kombinuara me trajnime, mentorim e monitorim.
• Shpërndarje më transparente dhe meritore e granteve. 
• Të angazhohen qendrat rinore në procesin e shpërndarjes së grant-
eve, sepse si të angazhuar me rininë, ato mund të ndihmojnë në projektet e 
përkrahjes së bizneseve, bashkë me QP-të dhe QAP-të. 

5)  Ofruesit e shërbimeve të punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional:
Zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional në Kosovë ende nuk konsi-
derohen si pikë primare e kontaktit për punëkërkues në Kosovë. Prioritet i duhet 
dhënë ZP-ve dhe qendrave të aftësimit profesional për të rritur rolin e tyre në 
punësimin e të rinjve.
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  RECOMMENDATIONS:
• Partneriteti ndërmjet ZP-ve, QAP-ve dhe agjencive private të punësim-
it dhe trajnimit. Ka shembuj praktikash në vendet e BE-së për partneritet e 
bashkëpunim ndërmjet ZP-ve dhe agjencive private të punësimit. Marrëveshjet e 
partneritetit mund të përfshijnë edhe këmbimin apo dhënien e informatave mbi 
vendet e lira të punës, por edhe për kontraktimin e disa shërbimeve e masave për 
grupet e cenueshme.
• Rritja e cilësisë së aftësimit profesional dhe kapaciteteve të QAP-ve për të 
përmbushur standardet e akreditimit dhe validimit për module trajnimi më pro-
fesionale. Standardet e zbatuara për akreditim duhet të jenë të përputhshme me 
ato të Bashkimit Evropian.
• Rritja e numrit të trajnimeve dhe moduleve që ofrohen nga QAP-të. Qasja e 
lehtë në QAP duhet të vihet në dispozicion ose duke ofruar trajnime në largësi për 
module të zgjedhura, ose duke ofruar transportin.
• Të rritet bashkëpunimi ndërmjet QAP-ve dhe punëdhënësve. Punëdhënësit 
mund të kontribuojnë me trajnimet e veta dhe resurset tjera, si dhe të rrisin për-
puthshmërinë e trajnimeve me kriteret e veta të vendeve të caktuara të punës.
• ZP-të dhe QAP-të duhet të krijojnë praninë në internet duke ndërtuar faqet 
e internetit dhe duke freskuar informatat për përdorim nga publiku i gjerë.
• ZP-të duhet të ofrojnë shërbime konsulentë për punëdhënës në lidhje me 
specifikimin e vendeve të punës, përputhshmërisë me pozitat e punës dhe kuali-
fikimet e nevojshme për potencialin e punësimit.
• Siç parashihet me Ligjin për Agjencinë e Punësimit, QAP-të duhet të jenë në 
gjendje të krijojnë të ardhurat e tyre duke shitur produktet e QAP-ve, si dhe të 
veprojnë si më të pavarura në kuptimin e reagimit ndaj nevojave të tregut.  
• QAP-të duhet të ofrojnë edhe module të aftësive “të buta” si pjesë e të gji-
tha moduleve, përveç trajnimeve teknike, të papunët duhet të mësojnë aftësi që 
rrisin aftësitë e tyre sociale të punësimit.
• Qeveria e Kosovës duhet të funksionalizojë Agjencinë e Punësimit si dhe të 
marrë përsipër përgjegjësitë sipas Ligjit për Agjencinë e Punësimit të Republikës 
së Kosovës.
• Fushata promovuese për të rritur vetëdijen tek publiku i gjerë për rëndësinë 
e aftësimit dhe trajnimeve profesionale.

6) Grupet e margjinalizuara:

Të rinjtë me shkathtësi të dobëta dhe pa kualifikime, të cilët për shkak të 
gjendjes ekonomike e kanë të kufizuar qasjen në trajnime apo mundësi punësimi, 
që mbeten të përjashtuar në shoqëri dhe janë të varur nga skemat e asistencës 
sociale. Komunitetet që jetojnë në zona të pazhvilluara (fshatra) kanë nevojë të 
udhëtojnë për punë dhe nuk mund të përballin koston e udhëtimit. 



Njerëz me aftësi të kufizuara që nuk përkrahen nga sektori afarist në lidhje me 
punësimin. Ka mungesë të stimujve nga qeveria apo institucionet tjera për sek-
torin privat, që të punësojë njerëz me aftësi të kufizuara. Sektori afarist gjithash-
tu nuk ka mirëkuptimin se si njerëzit me aftësi të kufizuara do të mund të an-
gazhoheshin në mënyrë produktive në vende të punës.

Gratë kryefamiljare dhe gratë tjera shpesh veçohen për shkak të normave kul-
turore, në kuptimin e roleve gjinore brenda familjes e shoqërisë, p.sh. pritja që 
gratë duhet të bëjnë punët e shtëpisë, të kujdesen për fëmijë e të moshuar, apo 
perceptimi që disa lloje të punëve nuk janë të përshtatshme për gratë. 
Komunitetet romë, ashkali dhe egjiptas (RAE) kanë nivele të larta të analfabet-
izmit, si dhe zakonisht jetojnë në varfëri.  

Rekomandime: 

• Shërbimet publike të punësimit (QP) dhe qendrat e aftësimit profesional 
(QAP) duhet të kenë drejtori (shërbime) të veçanta për të shërbyer grupet e 
margjinalizuara dhe duhet të punojnë me organizata tjera që shënjestrojnë gru-
pet e tilla në veçanti.

• Të promovohet përfshirja në tregun e punës e të rinjve të pafavorizuar, 
përmes masave aktive të tregut të punës, duke ofruar programe të reja e të 
veçanta për grupet e margjinalizuara (duke përfshirë, e pa u kufizuar tek to, rinia 
e pakualifikuar dhe shkathtësi të mangëta, njerëzit me aftësi të kufizuara, ko-
munitetet RAE, gratë kryefamiljare, si dhe gratë në përgjithësi). Programet për 
grupet relevante të cenueshme duhet të përfshijnë ofrimin e planeve të punësimit 
dhe trajnimit, shërbime konsulente të punësimit dhe karrierës, teste të ndryshme 
të aftësive, testet e vlerësimit profesional, si dhe subvencionet në paga.

• Të shumëfishohet modeli ekzistues i inkubatorëve socialë të bizneseve që 
është ofruar në Komunën e Mitrovicës nga DRC (Këshilli Danez për Refugjatë) 
për komunitetet romë, ashkali e egjiptas. Inkubatorët socialë të bizneseve duhen 
krijuar si Partneritete Publiko-Private (PPP) me pushtetin lokal dhe qendror për 
aftësime profesionale dhe shërbime tjera që ofrohen nga Inkubatori.

• Implementimi i strategjive dhe ligjeve ekzistuese të cilat mbulojnë grupet 
e cenueshme, implementimi i pjesshëm i strategjive qeveritare si Strategjia Ko-
sovare e Rinisë 2013-2015  dhe Plani i Veprimit 2013-2015, Strategjia Sektorale 
2014-2020, Strategjia për Integrimin e Komuniteteve Romë, ashkali dhe egjiptas 
2009-2015.
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