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                                    Përshkrimi i projektit  
 
 

 
 

 
Titulli i projektit Aftësitë për Punësim Rural (APR) 

Zona ku zbatohet 
projekti 

Malet e Sharrit & rajoni verilindor, Kosovë 

 

Qëllimi i projektit Zvogëlimi i varfërisë në zonat rurale të Kosovës  përmes trajnimit dhe 
zhvillimit të fokusuar të aftësive, që do të rezultojë me rritjen e 
mundësive për punësim 

 

 
Rezultatet e projektit 

1.    Grupet Mësimore që synojnë të rinjtë e papunë 

2.    Programe të trajnimit për sektorin privat për punonjësit e rinj dhe për 
punonjësit aktualë 

3.    Fuqizimi i lidhjeve të zinxhirit të furnizimit 

4.    Zhvillimi i kapaciteteve të ofruesve vendorë të shërbimeve 

 
Përfituesit 

Një numër i përgjithshëm i 5,200 personave të papunë (apo të punësuar 
rrallë) në rajonet e synuara 

Përveç kësaj,  bizneset,  ofruesit e trajnimeve, qendrat për të papunët dhe 
agjencitë qeveritare do të përfitojnë nga aktivitetet e projektit 

Kohëzgjatja e projektit Faza I: 2013-2015 

Buxheti i CHF-së (2013-
2015) 

1.44 milion 

 

Për më tepër informata: 
 

Uebfaqja: www.helvetas-ks.org 
 

Emaili: Kosovo.info@helvetas.org 

http://www.helvetas-ks.org/
mailto:info@helvetas.org
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1   Historiku dhe Arsyeshmëria 
 

Në shkurt të vitit 2008, Kuvendi i Kosovës shpalli 
pavarësinë, duke shënuar kështu një kapitull të ri në 
historinë moderne të Kosovës. Katër vjet pas pavarësise, 
papunësia dhe varfëria vazhdojnë të jenë ndër problemet 
më të mëdha për Kosovën. 

Sipas raportit për zhvillim të UNDP-së nga viti 2010 është 
vlerësuar se papunësia është rreth 48%. Më shqetësues 
është fakti se papunësia ka tendencë të jetë afatgjate, me 
një përqindje prej 82% e të papunëve që nuk janë të 
punësuar për më tepër se 12 muaj. 

Një rezultat i papunësisë së lartë në zonat rurale është 

tendenca e të rinjve të shpërngulen në qendra urbane për të 

kërkuar punësim, por me ekzistimin e papunësisë së lartë 

edhe në këto qendra kjo nuk është strategji e suksesshme. 

Edhepse të rinjtë përbëjnë rreth 60% të fuqisë së 
përgjithshme punëtore aktive në Kosovë, papunësia në 
mesin e të rinjve mbetet në nivele shumë të larta – 
UNDP e ka vlerësuar me një përqindje prej 73%. Tri grupe 
janë prekur në mënyrë disproporcionale: 

 •Të rinjtë që kërkojnë punë dhe që jetojnë në zona rurale 

•Femrat e reja 

   • Ata që kanë braktisur shkollën 

Shkalla e lartë e papunësisë në mesin e të rinjve është pjesërisht rezultat i kapacitetit absorbues të 
kufizuar të tregut të punës. Zakonisht, në kohën kur punësojnë të rinj, punëdhënësit përmendin si 
çështje edhe pritjet joreale për pagat dhe kushtet e punës. 

Sipas raporteve, 40,000 studentë janë të regjistruar në drejtimet universitare, dhe kjo është tregues i 
qartë se qasja në edukim të lartë në zonat urbane nuk është çështje. Megjithatë, punëdhënësit 
theksojnë se përderisa ata janë të gatshëm të punësojnë më shumë njerëz, ata poashtu e kanë të 
vështirë të identifikojnë të rinj me aftësitë e duhura. 

Sistemi aktual i Arsimit dhe Trajnimit Profesional (ATP) në Kosovë bazohet në strukturën e zhvilluar në 
kohën e ish Republikës Federale të Jugosllavisë, me ndryshime që janë bërë në dekadën e fundit 
nëpërmjet ndërhyrjeve të shumta të donatorëve. Sistemi bazohet në pothuajse 100 programe mësimore të 
veçanta që mësohen në 56 shkolla teknike. Sipas raporteve, aktualisht 60,000 studentë janë të regjistruar 
në këto shkolla, shifër kjo që përfaqëson 55% të të gjithë studentëve në klasët 10, 11 dhe 12 (15 deri në 17 vjeç). 

Në sistemin e ATP-së është bërë një investim i rëndësishëm nga një gamë donatorësh, duke përfshirë 
edhe progresin në përmirësimin e kapaciteteve dhe funksionimin e këtyre shkollave gjatë 10 viteve të 
fundit. Megjithatë, ekzistojnë ende sfida të konsiderueshme me të cilat përballet sistemi formal i ATP-
së, duke përfshirë edhe kritikat më të shpeshta se nuk është duke i’u shërbyer nevojave të sektorit 
privat. Shumë programe mësimore të këtyre drejtimeve janë të vjetëruara apo të parëndësishme, dhe 
trajnimi zakonisht është i bazuar në atë që shkolla ofron, e jo në atë që kërkon tregu. 

Ky hendek në mes të asaj që ofron sistemi formal i ATP-së dhe  s is temi  j o fo rma l  p ër  t r a j n im in  

p ro fes i ona l  për  zhv i l l im in  e  a f t ës i ve  që do të rezultonte me rritjen e mundësive për punësim dhe të 

ardhura për të varfërit në viset rurale është identifikuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation si një mundësi 

e rëndësishme për një projekt. Kjo është konfirmuar edhe në diskutimet me projektet tjera që mirren 

me përmirësimin e zhvillimit rajonal. 

Duke u referuar posaçërisht në zonat rurale/të largëta të Kosovës, ekzistojnë barriera tjera për inkuadrimin e 
meshkujve dhe femrave të reja në sistemin formal të ATP-së. Kjo mund të jetë e lidhur me qasjen 
fizike, ose edhe për shkak të distancës apo mungesës së transportit, apo mundësive për akomodim në 
qendrat rajonale ku ndodhen shkollat për ATP. 

Një tjetër çështje kritike në lidhje me qasjen në trajnimet formale të ATP-së është niveli i lartë i braktisjes së 
shkollës (sidomos i femrave të reja) dhe cilësia e dobët e arsimit të mesëm në disa zona, dhe kështu standardi 
minimal i edukimit  për t’u kyçur në sistemet formale të ATP-së mund të mos arrihet. 

 

Persa i perket pakicave etnike ne zonat rurale, ata mund te mos kene qasje ne trajnim adekuat te ATP si 
dhe ne nivelet tjera te edukimit ne gjuhen e tyre amtare . Ekzistojne disa iniciativa te donatoreve per 
te adresuar kete boshllek, si per shembull Kolegji Nderkombetar I Biznesit ne Mitrovice, por keto nuk jane ne 
dispozicion ne te gjitha rajonet. 
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2 Ideja e 
projektit 

 

Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) do të rrisë mundësitë për punësim dhe të ardhurat në zonat 
rurale të Kosovës, nëpërmjet një varg ndërhyrjesh që kanë për qëllim përmirësimin e aftësive, trajnimin 
dhe zhvillimin ekonomik. 

APR është një projekt pro-të varfërve i cili ka për synim një qasje ndaj komunitetit të gjërë, por megjithatë 
duke vënë në rend të parë të rinjtë, femrat dhe pakicat përbrenda qëllimit të përgjithshëm të rritjes së 
punësimit dhe të ardhurave. 

Është zhvilluar nje strategji për projektin për të adresuar të dyja anët e tregut të punës, ofertën dhe 
kërkesën. Qasja përfshin tri hapësira kyçe për ndërhyrje: Grupet Mësimore me synim meshkujt dhe 
femrat e reja të cilët janë të papunësuar, Trajnimi për Sektorin Privat dhe Zhvillimin e Aftësive me synim 
të punësuarit e rinj dhe ata aktualë duke i vënë në fokus femrat dhe rrjetet e Zinxhirit të Furnizimit dhe 
poashtu duke synuar familjet rurale. Pakoja për këtë ndërhyrje do të përshtatet përkundrejt nevojave të dy 
rajoneve rurale të Kosovës, dhe do të përfshijë një grup të përbashkët të aftësive jetësore që do t’u 
ofrohen të gjithë pjesëmarrësve.  

Projekti APR synon përfshirje arsimore dhe shoqërore në mes të një game përfituesish. Numri i 
përgjithshëm i përfituesve të drejtëpërdrejtë të projektit do të jetë 5,200 me së paku 50% femra. 

Është paraparë që projekti APR të zhvillojë aftësitë edhe në mes të partnerëve të projektit brenda 
rajoneve ku është përqëndruar (bizneseve lokale dhe trajnerëve) që mund të përdoret mëtutje për 
zgjerimin e ndërhyrjeve nga projekti. Ashtu si me këto aftësi lokale, projekti APR do të prezantojë një 
metodologji për zhvillimin e aftësive duke pasur për synim të dyja anët e tregut të punës, ofertën dhe 
kërkesën që të mund të shërbejë si shembull për strategjitë e së ardhmes për të vënë në shënjestër 
papunësinë në më shumë rajone të Kosovës. 

Zbatimi apo aktivitetet e trajnimit dhe zhvillimit të aftësive do të ndërmerren nga ofruesit vendorë të 
shërbimeve, të mbikqyrur nga stafi i projektit APR. Kjo do të përfshijë ofruesit e aftësive themelore, 
bizneset lokale, dhe trajnerët nga shkollat për ATP, si dhe konsulentët atëherë kur kërkohet trajnim për 
aftësi më të përparuara. 

Bashkëpunimi me bizneset ekzistuese, projektet dhe iniciativat është në qendër të strategjisë së 
projektit. 
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3   Ndikimi i projektit & 
Rezultatet

 

Rritja e mundësive të punësimit dhe të ardhurave 
do të rezultojë në zvogëlimin e varfërisë në zonat 
rurale në Kosovë. Për t’u arritur kjo, duhet të 
adresohen edhe aspekti i ofertës  (duke bërë 
zhvillimin e aftësive) edhe aspekti i kërkesës (duke 
zhvilluar sektorin privat) të sistemit të tregut. 

Sistemi formal i ATP-së në Kosovë mbështetet 
fuqishëm nga donatorët dhe në vazhdimësi është 
duke u përmirësuar, por ky sistem nuk i 
përmbushë të gjitha nevojat e të papunëve, 
sidomos në zonat rurale. Projekti APR do të 
adresojë këtë boshllëk duke ofruar programe të 
trajnimit joformal dhe të zhvillimit të aftësive  në 
rajonet e përzgjedhura, duke përdorur tri strategji 
kryesore të ndërhyrjes – Grupet Mësimore, 
Trajnimin për Sektorin Privat dhe Lidhjet e Zinxhirit 
të Furnizimit. 

Kur ndërlidhet me projektet ekzistuese dhe iniciativat lokale, kjo qasje me shumë objektiva konsiderohet 
si alternativa më e mirë për zvogëlimin e varfërisë në zonat rurale. 

Në mënyrë që ndërhyrjet e projektit APR të kenë qëndrueshmëri, duhet të arrihet një ndryshim i 
sistemuar i strukturave aktuale të zhvillimit të aftësive në zonat rurale. Prandaj, qëllimi i projektit përfshin 
adresimin e mundësive për grupet e interesit të sektorit publik dhe atij privat për të bashkëpunuar me 
projektin për të ofruar shërbime më të mira për komunitetet rurale. 

Qëllimi i projektit APR është zvogëlimi i varfërisë në zonat rurale të Kosovës përmes rritjes së mundësive për 
punësim dhe të ardhurave, që do të arrihet duke adresuar boshllëqet e identifikuara në sistemin formal të trajnimeve. 

Tek qëllimi i përgjithshëm i zvogëlimit të varfërisë, 
projekti APR përcakton katër rezultate:

 Femrat e reja në projektin APR 

Projekti APR do të promovojë përfshirjen e 
femrave të reja në zhvillimin ekonomik. 

Në Dragash, gati 50% të vajzave 14 
vjeçare braktisin shkollën,  përkundër 
dëshirës së tyre për të vazhduar shkollimin 
dhe përmirësojnë mundësitë e tyre për 
punësim. 

Të dhënat për papunësinë në Kamenicë 
tregojnë se femrat janë të mbi-
përfaqësuara në aspektin e mungesës së 
shkollimit dhe aftësive për të përmirësuar 
perspektivën e tyre për punësim. 

Përderisa përmirësimet e pergjithshme 
ekonomike në këto rajone do të ndihojnë 
femrat e reja që të arrijnë të punësohen, 
dihet mirë poashtu se ‘diskriminimi pozitiv’ 
mund të jetë një mjet i dobishëm në 
tejkalimin e disadvantazheve nga të cilat 
femrat e reja vuajne zakonisht zakonisht. 

Trajnimi i Aftësive Jetësore do të përfshijë 

një modul në përfshirjen shoqërore dhe 

shëndetin personal. 

Një nga facilitatorët e projektit APR do të jetë 
femër, dhe synimi është që femrat e reja të 
angazhohen si ofruese vendore të 
shërbimeve a t ëh e r ë kur kjo është e 
mundur (është përcaktuar synimi prej 25% 
të ofruesve vendore të shërbimeve). 

Rezultati 1: 

Projekti APR do të nxisë dhe mbështesë grupet e të 
rinjve të papunë (prej moshës 16 deri në 30 vjeç) për 
të zhvilluar aftësitë e kërkuara teknike, të 
ndërmarrësisë si dhe  ato jetësore; që do të rezultojë 
me përmirësimin e mundësive të  punësimit dhe të 
ardhurave. 

Rezultati 2: 

Projekti APR do të bashkëpunojë me bizneset 
ekzistuese (duke përfshirë edhe të vetë-punësuarit) 
për zhvillimin e programeve të trajnimit të cilat 
synojnë përmirësimin e produktivitetit, punësimit dhe 
kushteve të punësimit. 

Rezultati 3: 

Integrimi i Zinxhirit të Furnizimit nëpërmjet zhvillimit të 
aftësive për ndërmarrje të vogla në dy zona të 
përqëndruara me kompanitë vendore dhe rajonale që 
do të përmirësojë mundësitë e vetë-punësimit. 

Rezultati 4: 

Projekti APR do të mbështesë ofruesit vendorë të 
shërbimeve ekzistuese me qëllim që të ofrojnë aftësi 
dhe shërbime trajnimi që janë më shumë të bazuara 
në trajnimin praktik dhe aktivitetet e ndërlidhura me 
sektorin privat, dhe që janë pjesë përbërëse me 
sistemin formal të ATP-së. 
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4 A k t i v i t e t e t  e  z b a t i m i t  
 

Për të arritur këto 4 rezultate, projekti APR do të zbatohet nga një ekip vendor i facilitatorëve, duke 
angazhuar ofrues të shërbimeve për të marrë pjesë në aktivitetet e trajnimit. Menaxhimi i projektit do të jetë 
nën udhëheqjen e stafit vendor, me mbështetjen e konsulentëve ndërkombëtare. 

Projekti APR do të fokusohet në përputhjen mes ofertës së aftësive me kërkesat e tregut, për të rezultuar me 
përmirësim të zhvillimit ekonomik në rajonet ku është përqendruar. Gjithashtu, edhe pa e stimuluar zhvillimin e 
sektorit privat në rajonet e përqëndruara, nuk do të jetë e mundur të arrihet ndryshim i qëndrueshëm në 
mundësitë për punësim dhe për të ardhura. 

 

4.1Rajonet  ku  është  
përqëndruar  pro j ekt i  

 

Për fazën e parë të projektit APR janë zgjedhur dy 
rajone të Kosovës. 
 
Rajoni 1 (i rrethuar me të kuqe në hartë) ndodhet në 
Malet e Sharrit në jug të Kosovës. Diskutimet me 
UNDP-në që vepron në Dragash kanë theksuar një 
mundësi  për të ndërlidhur aktivitetet e programit të 
tyre me fokus më të përforcuar në zhvillimin e 
aftësive  të ofruara nga projekti APR. 
 
Rajoni 2 (i rrethuar me të kaltër) është në lindje të 
Kosovës përreth komunave të Kamenicës dhe 
Novobërdës.  Këto dy rajone janë vise malore me 
hapësira të mëdha pyjesh dhe tokë bujqësore dhe 
disa qytete të mëdha. 
 
Vlerësohet se numri i popullsisë në këto dy rajone 
është rreth 100,000. Këto dy rajone kanë potencial 
për të përmirësuar aktivitetin ekonomik, në veçanti 
duke përdorur burimet natyrore vendore përmes 
aktiviteteve bujqësore, pyjore dhe të turizmit, por 
poashtu edhe me industritë e prodhimtarisë dhe të 
shërbimeve. 

 

4.2   Grupet  Mës i more  
 

Modeli i Grupeve Mësimore ka për qëllim të arrijë punësimin për rininë rurale, ose të bazuar në pagë 
ose në formë të vetë-punësimit, sidomos për femrat e reja dhe pakicat. Ai mund të konsiderohet 
si një ndërhyrje në aspektin e ofertës, përmes zhvillimit të kapaciteteve të përfituesve  për t’u kyçur 
në ekonomi. 

Qasja e Grupeve Mësimore bazohet në parimin se programet e trajnimit për aftësi të cilat mirren 
vetëm në ofrimin e aftësive teknike  nuk do t’iu mundësojnë njerëzve të vazhdojnë procesin e të 
mësuarit të tyre drejtë vetë-punësimit  dhe zhvillimit ekonomik. Anëtarët e Grupeve Mesimore do të 
fitojnë aftësi të zgjidhjes së problemeve dhe do të mësojnë se si të mobilizojne resurset e tyre 
vetanake, si dhe të dinë se si të kenë qasje në burimet dhe informatat e jashtme, nëpërmjet marrjes 
së aftësive teknike, dhe aftësive të ndërmarrësisë si dhe aftësive sa më të gjëra jetësore siç janë 
komunikimi, njohuria për financa dhe aftësitë shoqërore. 

Grupet Mësimore do të formohen në bashkëpunim me projektin aktual dhe ofruesit e shërbimeve të 
sektorit publik. Grupet formohen përmes një faze të ‘para-trajnimit’ në të cilën grupet e synuara 
informohen për procesin, marrin këshilla dhe konsulencë në lidhje me mundësitë dhe përgatisin 
veten nëpër grupe që bazohen në preokupimet dhe intereset e përbashkëta. Atëherë grupet  

 

përcaktojne rregullat dhe pritjet e tyre, dhe bashkëpunojnë me bizneset lokale dhe ofruesit e trajnimeve 
në mënyrë që të përfitojnë aftësi praktike, të ndërmarrësisë dhe jetësore të cilat kërkohen për t’u kyçur 
në punësim me pagë apo duke u vetë-punësuar. 

Mundësia e përfshirjes së Grupeve të Kursimit në fazën e trajnimit të projektit APR do të shqyrtohet 
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poashtu. Grupet e Kursimit bazohen në idenë se anëtarët i kontribuojnë grupit me një sasi të vogël të 
hollash (një lloj mbështetjeje), me resurse të mbledhura që përdoren për të ndihmuar anëtarët (ose 
individët ose grupet e vogla) në aktivitetet e biznesit. Kjo është posaçërisht efektive në grupet me 
resurse shumë të vogla individuale, dhe mund të jetë e përshtatshme për grupet e femrave të reja. 

Përveç kësaj, një fond i vogël për mundësitë mund të përfshihet në projekt për të inkurajuar 
iniciativat për fillim të biznesit të cilat mund të shfaqen  nga pjesëmarrësit e grupeve mësimore. 
Një alternativë për një fond të brendshëm është ndërlidhja me projektet tjera të kësaj natyre të cilat 
aktualisht ofrojnë mbështetje financiare për ndërmarrjet e vogla biznesore. 
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4.3   Partneriteti me Akterët e Sektorit Privat 
 

4.3.1    Trajnimi dhe Zhvillimi i Aftesive 
 

Zhvillimi i sektorit privat, duke bashkëpunuar me 
akterët ekzistues të sektorit privat në veçanti, 
ofron një nga mundësitë më të mira për 
përmirësime afatshkurta në punësim. 
Përmirësimi i aftësive të të punësuarve 
aktualë dhe inkurajimi i bizneseve për të 
punësuar punonjës të rinj janë shtyrësi kyç i 
projektit. 

Kjo ndërhyrje do të përfshijë dy aktivitete të 
veçanta. Aktiviteti i parë do të ketë për 
shënjestër kompanitë ekzistuese të mesme  
dhe ato të mëdha të rajonit, të cilat nëpërmjet të 
një pakoje trajnimi të përshtatur,   mund të rrisin 
edhe produktivitetin e fuqisë së tyre punëtore 
aktuale (duke e lidhur me përmirësimin e të 
ardhurave) si dhe të inkurajojnë shtimin e fuqisë 
punëtore aktuale duke punësuar njerëz të 
papunë të cilëve i’u ofrojnë trajnimin përkatës 
për vendin e punës. 

Aktiviteti i dytë do të ndërlidhë bizneset e vogla ekzistuese me drejtimet adekuate të ATP-së apo 
programet e trajnimit joformal për të përmirësuar aftësitë aktuale të punëtorëve si dhe do të inkurajojë 
punësimin e punëtorëve të rinj nga bizneset e vogla. Shembuj mund të mirren një grup i bizneseve (si 
restorantet, ofruesit e shërbimeve apo edhe agjencitë publike) që kanë nevojë të ngjashme për trajnim 
vetëm për një numër të vogël të punëtorëve. Këta do të formojnë grupet  të cilave do t’iu ofrohet trajnimi 
përkatës. Mundësite për t’u lidhur me programet ekzistuese me këte lloj nderhyrjeje janë të mëdha. 

Të dyja këto aktivitete do të kërkojnë një përkushtim nga bizneset partnere për të mbeshtetur 
punëtorët në trajnimin e tyre. Një kusht i trajnimit dhe mbështetjes së ofruar bizneseve të sektorit 
privat do të jetë që punëtorët e trajnuar rishtazi të marrin paga më të larta apo t’iu përmirësohet 
siguria për vendin e punës. Një pjesë e të trajnuarve do të duhet të jenë punëtorët e rinj. 

 
4.3.2   Lidhjet dhe Rrjeti i Zinxhirit të Ofertës 

 

Rajonet e përzgjedhura për projektin APR aktualisht ofrojnë një gamë të produkteve (shumë prej tyre bazohen 
në bujqësi dhe pylltari) bizneseve që ndodhen jashtë rajonit ku është përqëndruar projekti. Zakonisht këto janë 
ndërmarrje të vogla familjare të cilat furnizojnë me produkte themelore bizneset përtej zinxhirit të vlerës. Aftësia 
për të sjellë këto familje së bashku dhe për t’u ofruar trajnim për përmirësimin e rezultateve të biznesit është e 
fortë. 
 
Shumë projekte ekzistuese tashmë bëjnë këtë (duke përfshirë HPK, zbatuar nga HELVETAS Swiss 
Intercooperation) por ende ka shumë mundësi për të zgjeruar këtë aktivitet. Pjesëmarrësit e rinj do të 
inkurajohen të kyçen në këtë sistem. 
 
Ekzistojnë mundësi jashtë bujqësisë dhe mbledhjes së produkteve jo-pyjore. Sektorët tjerë mund të përfshijnë 
industritë e shërbimeve siç janë teknologjia informative, shëndetësia, arsimi dhe financat të cilat aktualisht kanë 
struktura me kosto të lartë për të mbështetur zonat rurale. Ofruesit vendorë të shërbimeve të cilët janë trajnuar, 
të ndërlidhur me bizneset ekzistuese jashtë rajonit të tyre, janë një hapësirë për të përmirësuar efikasitetin si 
dhe shërbimet lokale. 
 
Një tjetër mundësi është të zbatohen modele biznesi te quajtura ‘micro-franchising’  brenda rajonit. Ky sistem i 
bizneseve të vogla që lidhen përmes partnerit kryesor është duke u përhapur në shumë vende në zhvillim.  
Mundësitë për të përhapur këtë model të zhvillimit të biznesit dhe ndërmarrësisë do të hulumtohet më tej në 
fazën e planifikimit. 


