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1. Historiku 

Në dhjetor të vitit 2015, Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) i financuar me 1.4 milionë 
CHF bashkërisht nga HELVETAS Swiss Intercooperation, Medicor Foundation, Julius Bär 
Foundation dhe Rieter Foundation e përmbylli fazën e tij të parë (2013-15).  

Qëllimi i APR-së ishte të kontribuonte në krijimin e të ardhurave dhe punësimit në zonat rurale, 
duke u përqendruar posaçërisht në katër komunat e largëta në Malet e Sharrit dhe në Kosovën 
Juglindore (Dragash, Shtërpcë, Novobërdë, Kamenicë). Grupi i shënjestruar i intervenimeve të 
APR janë të rinjtë dhe të rejat  (e brenda kësaj grup-moshe në veçanti femrat e reja), si dhe 
grupet e pakicave etnik, që janë ndër grupet më të pa-favorizuara në këto rajone. 

Faza I e APR-së ishte prezantimi i zgjidhjeve të reja dhe inovative, pilotimi dhe përshtatja me 
kontekstin, adresimi i kufizimeve të ndryshme të aftësive që e pengon krijimin e të ardhurave 
dhe punësimit.  

Metodologjia e grupeve të të nxënit (GN): Metodologjia është dëshmuar të jetë një instrument 
i dobishëm në përgatitjen e të rinjve dhe të rejave për punë (1,508 të trajnuar) apo për zhvillimin 
e aftësive të ndërmarrësisë për të nisur bizneset vetanake (945 të trajnuar të përfshirë në 
veprimtari ekonomike); kjo gjithashtu u ka treguar pjesëmarrësve mundësitë në kontekstin lokal 
ekonomik dhe se migrimi në qendrat urbane ose jashtë Kosovës jo domosdoshmërisht janë 
opsioni i vetëm.  

Sektori privat si shtytës i zhvillimit ekonomik lokal: Bashkëpunimi i APR-së me bizneset në 
gjashtë zinxhirë të përzgjedhur të vlerave ka dëshmuar rëndësinë e qasjes së integruar që 
gjithashtu adreson aftësitë e nevojshme të sektorit privat si shtytës i rritjes. Intervenimet e 
projektit e kanë përmirësuar pozicionin në zinxhirin e vlerave të prodhuesve të vegjël dhe të 
bizneseve lokale. Ata e kanë përmirësuar produktivitetin, cilësinë dhe konkurrueshmërinë për 
shkak të qasjes më të mirë në njohuri dhe informata, si dhe përmirësimit të aftësive të 
punonjësve.  

Përfshirja e grupeve të pa-favorizuara: Brenda grupit kryesor të synuar të të rinjve dhe të 
rejave, APR-ja ka arritur grupe të veçanta të pa-favorizuar: prej gjithsej numri i të trajnuarve, 
33% ishin femra (synimi: 50%) dhe 33% u përkasin pakicave etnike (synimi: 25%). Arritja e 
synimit ambicioz sa i përket femrave do të kërkojë përqendrim më të fuqishëm gjinor në fazën e 
dytë, pasi që barrierat e tilla si normat dhe perceptimet shoqërore është më e vështirë të 
ndryshohen dhe duhet një vizion më afatgjatë për intervenimin e projektit. 

Roli kritik i sektorit publik në caktimin e kornizës bartëse për ZHLE: Zhvillimi lokal 
ekonomik kërkon një partneritet publiko-privat dhe vetëdijesim të të dyja anëve për atë që 
nevojitet për nxitjen e rritjes lokale ekonomike. Intervenimet e APR-së kanë ndikuar në 
ndryshimin e perceptimit të autoriteteve lokale gjatë tre vjetëve të fazës 1: Papunësia tani shihet 
si sfidë që mund dhe duhet të trajtohet në nivel lokal në vend se të pritet që zgjidhjet të ofrohen 
vetëm nga qeveria kombëtare. Kështu komunat kanë nisur të bashkë-investojnë në zgjidhje të 
iniciuara nga projekti, duke shfrytëzuar burimet financiare ekzistuese dhe mbështetjen sipas 
nevojës (p.sh., zyrat dhe logjistika).  

Faza I është përmbyllur me sukses, synimet e vëna janë arritur dhe në disa raste tejkaluar. Disa 
prej të arriturave kryesore ishin; 4,896 persona u përkrahën me trajnime, duke arritur 94% të 

synimit (5,200). Monitorimi i projektit tregon që deri më sot 1,603 prej tyre kanë gjetur punë apo 
janë futur në veprimtari ekonomike shtesë. Me këtë, projekti ka përmbushur rreth 90% të qëllimit 
të përgjithshëm të punësimit. Përveç të dhënave sasiore, edhe të dhënat cilësore dhe mësimet 
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e nxjerra tregojnë që modelet dhe zgjidhjet për zhvillimin e aftësive të provuara nga APR-ja 
çojnë në arritjen e rezultateve të dëshiruara. 

 

2. Arsyeshmëria për Fazën II (2016 -18) 

Duke u bazuar në mësimet e nxjerra gjatë fazës I dhe duke marrë parasysh problemet e 
vazhdueshme me papunësi të lartë, mungesë të aftësive dhe rritje të vogël të bizneseve në 
zonat rurale, Helvetas dhe donatorët mbështetës vendosën të vazhdojnë me një fazë tjetër 3-
vjeçare. Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë i prek tre grupe në veçanti: 

 Të rinjtë: Shkalla e papunësisë së të rinjve është 61%. Një i ri në Kosovë ka dyfish më 
tepër gjasa të jetë i papunë krahasuar me të rriturit. Mbi një e treta e grup-moshave 15-
24 vjeç në Kosovë nuk janë në shkollë, punë apo trajnim: ata janë tërësisht të shkëputur 
nga sistemi arsimor dhe tregu i punës.1 

 Femrat: Vetëm një në pesë femra të moshës së punës janë të punësuara. Krahasuar 
me vendet fqinje, pjesëmarrja e femrave në fuqinë punëtore është shumë më e ulët. Në 
mesin e atyre që janë aktive në tregun e punës, papunësia është shumë më e lartë për 
gratë sesa për burrat (41.6% krahasuar me 33.1%).2  

 Pakicat: Rezultatet e tregut të punës janë të pafavorshme për pakicat. Krahasuar me 
shqiptarët, shkalla e papunësisë së serbëve është 15% më e lartë dhe në rastin e 
komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian (RAE) është 18% më e lartë.3 

Papunësia ka një numër shkaqesh. Shkaktarët më të rëndësishëm kanë të bëjnë me 
mossuksesin e duhur të sistemit arsimor dhe rritjen e dobët ekonomike.  

Sistemi kosovar i Arsimit dhe Trajnimit Profesional (ATP) nuk përshtatet me nevojat e 
sektorit privat: plan-programet janë të vjetruara, nxënësit  pothuajse nuk kanë fare trajnim 
praktik dhe mësimdhënësit nuk ndjekin pothuajse fare trajnim për mësimdhënës. Sektori privat 
i Kosovës nuk ofron vende të mjaftueshme të punës për fuqinë punëtore të të rinjve që është 
duke u rritur shumë shpejt.   

Në të njëjtën kohë, bizneset mundohen të rriten dhe zgjerohen edhe për shkak të bazës së 
kufizuar të burimeve njerëzore, si dhe klimës së pa-favorshme të investimit.  

Të gjithë këta faktorë janë edhe më të theksuar në viset rurale/të largëta dhe e pengojnë 
zhvillimin rural lokal. Të rinjtë, femrat dhe minoritetet në zonat rurale dhe të largëta përballen 
veçanërisht me vështirësi në gjetjen e vendeve të punës dhe në realizimin e mundësive për 
vetë-punësim. Jo gjithmonë sigurohet qasja në ATP-në formale. Ata që kanë braktisur shkollën, 
shumë prej të cilëve janë femra, nuk i plotësojnë kërkesat minimale për të hyrë në sistemin 
formal të ATP-së. Minoritetet përballen me sfida që ndërlidhen me pengesa të gjuhës, pasi që jo 
të gjitha mundësitë arsimore ofrohen në gjuhën e tyre. Gjithashtu normat sociale shpesh 
parandalojnë qasjen e femrave dhe minoriteteve në mundësitë për punësim dhe gjenerim të të 
ardhurave. Sektori privat është i dobët dhe i pazhvilluar në periferi; punësimi publik dhe privat 
përqendrohet në qendrat e qyteteve.  

3. Vizioni, qëllimi dhe ndikimi   

Vizioni i përgjithshëm i projektit të APR-së është që popullata rurale, në veçanti të rejat dhe të 
rinjtë e Maleve të Sharrit dhe të Kosovës Juglindore të kenë qasje në mundësi të punësimit dhe 
gjenerimit të të ardhurave në kuadër të kontekstit lokal ekonomik, si dhe të jenë në gjendje të 

                                                           
1
 Kosovo Agency of Statistics, Results of the Kosovo 2014 Labor Market Survey, p. 9 

2
 Kosovo Agency of Statistics, Results of the Kosovo 2014 Labor Market Survey, p. 9 

3
 ILO Young people’s transition to work: Evidence from Kosovo http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

emp_policy/documents/publication/wcms_113895.pdf, p. 65 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_113895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_113895.pdf
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përmbushin idenë e tyre të jetës kuptimplotë. Vizioni gjithashtu parasheh që femrat dhe 
meshkujt, shqiptarët dhe minoritetet të kenë qasje të barabartë dhe të tejkalohen kufizimet e 
diskriminimit në tregun aktiv të punës dhe pjesëmarrje ekonomike.  

Qëllimi i përgjithshëm i APR-së është “të përmirësojë mundësitë për punësim dhe të ardhura 
për të rinjtë, në veçanti për femrat dhe pakicat, si dhe për ekonomitë familjare rurale në 
komunat e Maleve të Sharrit dhe të Kosovës Juglindore.” 

Tre veçoritë kryesore të këtij qëllimi përfshijnë:  

 Së pari, përderisa projekti parasheh përfitime për popullatën e gjerë në rajonet e 
synuara, grupi i synuar aktualisht përfshin të rejat dhe të rinjtë e moshës 15-35 vjeçare. 
Vëmendje e posaçme duhet t’i kushtohet krijimit të mundësive të barabarta për meshkujt 
dhe femrat, si dhe për shumicën shqiptare ashtu edhe për minoritetet etnike si serbët, 
goranët, boshnjakët dhe romët, ashkalinjtë dhe egjiptasit (RAE). Femrat dhe minoritetet 
në veçanti përballen me një varg kufizimesh që ndërlidhen me normat dhe perceptimet 
shoqërore, të cilat e pengojnë qasjen në mundësitë e punësimit dhe të ardhurave.  

 Së dyti, formulimi i qëllimit thekson mundësitë e punësimit dhe të ardhurave, duke 
nënkuptuar se synimi është që të punësohen të rinjtë, por gjithashtu të nxitet 
ndërmarrësia dhe të rriten të ardhurat e ekonomive familjare në kontekstin lokal 
ekonomik.  

 Së treti, ndikimi përfundimtar i projektit në aspektin gjeografik përqendrohet në komunat 
e Maleve të Sharrit dhe të Kosovës Juglindore. Gjersa përqendrimi mbetet në katër 
komunat e përzgjedhura në fazën një (Dragash, Shtërpce, Novobërdë dhe Kamenicë), 
strategjia e projektit ka për qëllim të shtrihet në tetë komuna të tjera në dy rajone duke 
promovuar ofruesit e shërbimeve të përdorur në fazën një.   

4. Qasja dhe rezultatet e zbatimit të projektit 

Me qëllim të përmirësimit të qasjes në mundësi të punësimit dhe të ardhurave, qasja e integruar 
e APR-së synon të përmirësojë punësimin e të rinjve përmes shkathtësive më të përshtatshme 
dhe të orientuara nga tregu, lehtësimit të integrimit më të mirë të prodhuesve dhe bizneseve të 
vogla në zinxhirë të caktuar të furnizimit, si dhe nxitja e rritjes së konkurrueshmërisë të 
bizneseve me anë të investimit në arsim dhe trajnim joformal.   

Qasja lehtësuese e projektit në fazën e dytë do të përqendrohet fuqishëm në thellimin 
(qëndrueshmërinë) dhe zgjerimin (shkallën) e ndikimit të siguruar me anë të modeleve 
inovative dhe zgjidhjeve në fazën një. Më e rëndësishmja është që kjo përfshin intervenimin 
përmes tre rezultateve në fushat e mëposhtme:  

 Zhvillimi i aftësive: Metodologjia e grupeve të të nxënit është dëshmuar efektive në 
pajisjen e të rejave dhe të rinjve pjesëmarrës me aftësitë e nevojshme dhe përgatitjen e 
tyre më të mirë për të hyrë në tregun e punës. Institucionet lokale të tilla si Shërbimi 
Publik i Punësimit (SHPP) dhe Këshillave të Veprimit Rinor Lokal (KVRL) kanë shprehur 
interesimin e tyre për ta çuar përpara metodologjinë dhe të mundësojnë kështu zhvillimin 
e kapaciteteve dhe përkrahjen fillestare të APR-së, duke përfshirë përshtatjen e 
metodologjisë me mjedisin e tyre institucional.  

 Përfshirja e NVM-ve në zinxhirët e furnizimit: Brenda gjashtë zinxhirëve të 
përzgjedhur të furnizimit, APR-ja e ka lehtësuar (facilituar) me sukses përmirësimin e 
integrimit të prodhuesve të vegjël, duke çuar në rritjen e rendimentit dhe të cilësisë së 
prodhimit – si dhe në shtimin e të ardhurave të familjeve. Shumë prej njohurive dhe 
informatave janë siguruar përmes ofruesve të kontraktuar të shërbimeve, disa prej të 
cilëve tani vazhdojnë të ofrojnë shërbime për zhvillimin e aftësive. Megjithatë, mbetet 
akoma për t’u bërë për të përkrahur funksionimin e qëndrueshëm të këtyre shërbimeve, 
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ku nevojitet përkrahja e projektit, si për shembull në vlerësimin e nevojave të tregut, 
zhvillimin e produkteve, zhvillimin e modelit të biznesit dhe rritjen e 
kapaciteteve/ekspozimit.  
 

 Konkurrueshmëria e bizneseve përmes trajnimit joformal (në vend të punës): 
bizneset në komunat e synuara të APR-së kanë nisur të ndryshojnë perceptimin e tyre 
rreth nevojës për të investuar në burimet njerëzore. Shumë prej tyre i kanë investuar 
fondet e veta, përveç kontributit të projektit, në trajnim joformal për punonjësit aktualë 
dhe të ardhshëm. Duke parë ndikimin pozitiv në performancën afariste, disa prej këtyre 
bizneseve tani janë të gatshëm ta çojnë trajnimin joformal më tutje me shpenzimet e 
tyre. Nga ana tjetër, nga 61 ofruesit e trajnimit, 6 kanë përjetuar rritje të kërkesë nga 
akterët lokalë – ekziston potenciali për zhvillimin e një tregu efektiv për trajnim dhe arsim 
joformal me pjesëmarrjen e sektorit privat (si përdorues, kontribuues dhe ofrues të 
shërbimeve të trajnimit) dhe në partneritet me sektorin publik (të tilla si zyrat e ZHLE të 
SHPP-së). Megjithatë, mbetet akoma shumë për të bërë për ta zhvilluar këtë treg në 
mënyrë të qëndrueshme dhe për të siguruar përfshirjen e më shumë bizneseve lokal.   

5. Grupi i synuar dhe përqendrimi gjeografik 

Grupet e synuara janë të rinjtë, femrat dhe pakicat, si dhe fermerët dhe bizneset e moshës 
ndërmjet 15 dhe 35 vjeç (50% femrat dhe 25% minoritetet).  

Numri i përgjithshëm i popullatës së synuar në dy rajonet është 6,000, duke përfshirë i) të 
rinjtë, femrat dhe minoritetet e papuna, ii) akterët e zinxhirit të furnizimit, të tillë si prodhuesit e 
vegjël dhe pronarët e bizneseve dhe familjet e tyre, si dhe iii) punëtorët e bizneseve lokale. 
Numri i përgjithshëm i synuar i personave (përfituesve) të cilët do të gjejnë punë ose 
rrisin të ardhurat është 3,030.  

APR II vazhdon të përqendrohet në 4 komunat e fazës së I-rë (Dragash, Shtërpce, 
Novobërdë dhe Kamenicë), duke e thelluar ndikimin me përqendrim më të madh në 
kapacitetet e kornizës lokale institucionale dhe ekonomike për të ofruar ngritjen e shkathtësive 
dhe kapaciteteve themelore duke kërkuar që të zgjerohet edhe në tetë komunat e tjera në 
Malet e Sharrit dhe në Juglindje të Kosovës 

 

6. Partnerët  

APR-ja bashkëpunon me partnerë të ndryshëm: biznese, organizata publike dhe private, si dhe 
OJQ lokale dhe ndërkombëtare. Me qëllim të realizimit të ndryshimeve në kornizën ekonomike 
dhe institucionale brenda fushave të intervenimit të projektit, APR-ja i vlerësoi partnerët 
potencialë dhe pret të bashkëpunojë posaçërisht me komunat – Drejtoritë për Rini, Bujqësi dhe 
Zhvillim Ekonomik, shërbimet komunale të punësimit publik, bizneset lokale, ofruesit e 
trajnimeve, shoqatat e bizneseve, shoqatat e përpunuesve, këshillat e veprimit rinor lokal, 
grupet lokale të veprimit, etj. 

APR-së do t`i nevojitet një shkallë më e lartë e përkushtimit dhe pronësisë nga partnerët në 
fazën dy, duke zvogëluar mbështetjen e drejtpërdrejtë të projektit drejt një mbështetje më 
indirekte. Prandaj, marrëveshjet e bashkë-financimit do të kenë për qëllim shfrytëzimin e sa më 
shumë që të jetë e mundur të burimeve lokale (dhe më pak burime të projektit). Partneritetet do 
të bazohen më tepër në të kuptuarit gjithëpërfshirës të përbashkët dhe në rolet përkatëse ku 
partnerët lokalë gjithnjë e më tepër do të udhëheqin intervenimet dhe përkrahja financiare e 
projektit do të përfundoj. 
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