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1. Parathënie
Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) ka prezantuar qasjen grupi i mundësive për herë të parë 
në Kosovë në vitin 2013. Kjo qasje është dëshmuar të jetë një qasje mjaft e suksesshme për të 
arritur, aftësuar dhe fuqizuar të rinjtë e margjinalizuar të zonave rurale dhe t’i përgatisin ata për punë 
apo biznesin e tyre.

Qasja është zhvilluar me kalimin e kohës nga një program i orientuar drejt mësimit në një program 
të fokusuar në punësim dhe të ardhura. Për të reflektuar këtë ndryshim si dhe për të qenë më 
tërheqës tek të rinjtë dhe akterët vendorë, APR ka riemëruar qasjen nga Grupi i të Mësuarit në 
Grupi i Mundësive. Kjo qasje inkurajon të rinjtë të bashkohen në grupe me interesa të përbashkëta 
për të ndarë, mësuar dhe për të aplikuar shkathtësitë e marra teknike, sipërmarrëse dhe jetësore. 
Përmbajtja mund t’i përshtatet formimit të të rinjve dhe kontekstit të tyre lokal; gjithmonë duke marr 
në konsideratë burimet dhe mundësitë që ekzistojnë në nivel lokal.

Disa institucione vendore kanë shprehur interesimin në përvetësimin e kësaj qasje në mënyrë që 
të ofrojnë shërbime sa më të qëndrueshme për punëkërkuesit e rinjë. Për këtë arsye kemi zhvilluar 
këtë doracak i cili mund të zbatohet nga cilado organizatë ose iniciativë. Doracaku ka për qëllim të 
shërbej si mjet udhëzues për personat që i aftësojnë të rinjtë dhe të rejat dhe si mjet orientues për 
institucionet që informojnë dhe këshillojnë punëkërkuesit.
Ekipi që ka hartuar këtë Doracak përbëhet nga Katharina Walker dhe Mimoza Mirashi, të cilat janë 
autoret kryesore, si dhe anëtarët kontribut-dhënës Vesa Ibrahimi nga Këshilli Qendror i Veprimit 
Rinor (KQVR) dhe Këshillat e Veprimit Rinor Lokal (KVRL-të) nga komunat e Vitisë, Kamenicës, Dra-
gashit, Shtërpcës dhe Novobërdës. Ata testuan doracakun gjatë disa muajve dhe ndanë komentet e 
tyre gjatë një punëtorie tre-ditore me qëllim validimin e doracakut.

Shpresojmë që doracaku ofron udhëzim të qartë dhe praktik për organizatorët dhe trajnuesit lidhur 
me qasjen grupi i mundësive.

Luan Hoti
Menaxher i Projektit APR
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2. Falënderimet  
Burimi primar i doracakut është LearnNet – The Learning Network Approach nga Edda Grunwald, 
Marian Nell dhe Janet Shapiro zhvilluar në vitin 2004 dhe financuar nga BMZ/GTZ (Edda Grunwald, 
2004).

Autorët falënderojnë veçanërisht kontribuesit në vijim që kanë ndarë përvojat e tyre të vlefshme: 
Stefan Butcher, i cili përmes një interviste ka dhënë përshtypjet e tij për këtë qasje; Alain Cuvalier, i 
cili ka ndarë dokumente 15 vjet të vjetra por që janë ende relevante të cilat në vazhdimësi theksojnë 
rëndësinë e angazhimit në zhvillimin e komunitetit; Zenebe Uraguchi dhe Daniela Zimmermann, të 
cilët dhanë propozime të vlefshme në draftin përfundimtar. Luan Hoti, I cili si menaxher i projektit 
ka përkrahur vazhdimisht zhvillimin dhe implementimin e kësaj qasje dhe këtij doracaku. Zt. Xhevat 
Bajrami, Drejtor i Departamentit të Rinisë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe Zt. Ylber 
Aliu, Udhëheqës I Departamentit për Zhvillim të Politikave për Punë dhe Punësim në Ministrinë e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale për përpjekjet e tyre në promovimin e qasjes në nivel vendi dhe insti-
tucionalizimin e qasjes.
Dhe në fund, falënderim i veçantë për partnerët e projektit APR, KQVR, KVRL-të dhe Qendrat Rinore, 
të cilët testuan doracakun dhe ofruan propozimet e tyre gjatë punëtorisë për validimin e doracakut 
në tetor 2017.
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3. Hyrje 
Qasja Grupi i Mundësive është një proces që kërkon pjesëmarrje dhe që udhëheq pjesëmarrësit 
nëpër hapa të ndryshëm të vetëvlerësimit dhe zhvillimit të aftësive drejt orientimit në punë dhe inicia-
tiva sipërmarrëse. Qasja bazohet në qasjen LearnNet (Edda Grunwald, 2004), e cila thjeshtë bazohet 
në të kuptuarit se zotëruesit e problemit janë gjithashtu zotëruesit e zgjidhjes. Në këtë mënyrë të 
rinjtë janë në gjendje të forcojnë potencialin e njëri-tjetrit dhe së bashku të mësojnë dhe zbatojnë 
aftësi të reja teknike, sipërmarrëse dhe jetësore. Ofruesit e trajnimit në nivel lokal bëjnë përshtatjen 
e përmbajtjes së trajnimit me formimin dhe kualifikimin aktual të anëtarëve të grupit, duke marrë 
parasysh kontekstin dhe mundësitë e tregut që ekzistojnë në nivel lokal.

Doracaku përbëhet nga tre pjesë. Së pari, pjesa hyrëse jep një pasqyrë mbi të rinjtë në Republikën e 
Kosovës, prezanton qasjen dhe shpjegon pse e kemi zhvilluar këtë doracak. Vijon me thelbin e këtij 
doracaku, përshkrimi i qasjes së grupit të mundësive, duke shpjeguar hapat e ndryshëm të qasjes. 
Hapat e ndryshëm praktikisht janë të shoqëruara me kuti që ilustrojnë një grup mundësish në profe-
sionin e flokëtarisë në Dragash. Dhe pjesa e tretë, përshkruan tiparet kryesore të qasjes

3.1. Rinia në Kosovë

Kosova është një vend i ri me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se gjysma e popullsisë së 
Kosovës është më pak se 30 vjeç (55%) dhe 61% e moshës 15-24 vjeç janë të papunë. Migrimi 
nga zonat rurale në ato urbane, kryesisht në Prishtinë dhe në drejtim të mundësive më të mira në 
vende të tjera, kanë nxitur rritjen në kryeqytet. Ekonomia e Kosovës nuk ka qenë në gjendje të ofrojë 
vende të mjaftueshme pune për një forcë punëtore me rritje të shpejtë. Deri në 30,000 të rinj hyjnë 
në fuqinë punëtore çdo vit. Të dhënat demografike vazhdojnë të sugjerojë që ky numër do të rritet 
nga viti në vit.

Sektori rinor joqeveritar në Republikën e Kosovës organizohet nga Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmar-
rjen e Rinisë. Ky ligj ofron bazë për organizimin e të rinjve në nivel lokal përmes Këshillave të Veprimit 
Rinor Lokal (KVRL). Këto struktura lokale të të rinjve janë institucione rinore ombrellë, të cilat për-
faqësojnë organizata joqeveritare që fokusohen tek të rinjtë siç janë HAND-IKOS, Kryqi i Kuq dhe 
Këshillat e Shkollave të Mesme. Në nivel qendror, të rinjtë organizohen nëpërmjet Këshillit Qendror 
të Veprimit Rinor (KQVR), i cili është struktura më e lartë e përfaqësimit të të rinjve në nivel kombëtar.

Zbatimi i Ligjit për Rininë, respektivisht ngritja e KVRL-së në nivel komunal, ka provuar të jetë sf-
iduese. Kjo për shkak se Departamentet e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (DKRS) e shumicës së 
komunave kanë një buxhet të ulët dhe të pamjaftueshëm për të ofruar një mbështetje të tillë. Kjo 
është veçanërisht e dukshme në mesin e komunave të reja dhe të vogla.

Një nga fushat kryesore të KQVR-së është të ofrojë asistencë për KVRL-të e komunave të vogla. 
Mbështetja merr formën e shkëmbimit të përvojave për zhvillim të strategjisë, organizimit dhe ofrimit 
të programeve të trajnimit dhe rregullimit të mekanizmave të bashkëpunimit me akterë të ndryshëm 
vendorë dhe ndërkombëtarë.

Back to table
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KQVR bën përpjekje të vazhdueshme për krijimin e strukturave rinore në komunat me shumicë ser-
be, respektivisht në komunat veriore, duke e konsideruar këtë si një mundësi të mirë për të inkurajuar 
të rinjtë të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes në komunat e tyre. Për më tepër, KQVR-ja or-
ganizon aktivitete të ndryshme lokale dhe qendrore. Kjo mundëson integrimin e tyre të përgjithshëm 
dhe promovon aktivitete të përbashkëta.
Strukturat rinore në komuna janë pjesë aktive e proceseve të vendimmarrjes në nivel lokal, ato marrin 
pjesë aktivisht në debatet publike dhe në komisionet komunale, ndjekin seancat e kuvendit komunal 
dhe hartojnë dy herë në vit një Plan Veprimi Rinor. Pjesëmarrja e ulët e të rinjve nga zonat rurale 
mbetet sfiduese. Koordinimi më i mirë ndërmjet institucioneve rinore, komunës dhe Ministrisë së 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS) dhe programi i tyre mbështetës do të mbulonte edhe zonat e 
tilla në mënyrë që të rinjtë nga zonat rurale të kenë pjesën e tyre në vendimmarrje dhe idetë e tyre 
të jenë pjesë e vendimeve dhe strategjive të komunave të Kosovës.

3.2. Zhvillimi I aftësive profesionale

Zhvillimi i aftësive profesionale (ZHAP) përcakton suksesin në tregjet e punës. Është një parashi-
kues i fuqishëm për vende të punës të qëndrueshme dhe cilësore për të rinjtë. Të rinjtë me aftësi 
profesionale të zhvilluara janë më të përgatitur për një tranzicion të lehtë nga shkolla në punë. Ne i 
kuptojmë aftësitë si një komponentë të sistemit 
të njohurive që përfshinë njohuritë teknike, 
qëndrimet dhe kompetencat.  

Zhvillimi i aftësive profesionale shkon përtej 
arsimit dhe aftësimit formal profesional (AAP); 
përfshinë llojet joformale dhe informale (sht-
esë) të trajnimit. Të rinjtë kanë nevojë për llo-
je të ndryshme të aftësive për të kaluar sfidat 
e ndryshme në jetë: aftësitë bazë (numërim, 
shkrim, lexim), aftësi teknike, aftësi të ndërmar-
rësisë dhe aftësi jetësore. Duke pasur parasysh 
të kuptuarit tonë të arsimit joformal dhe zhvil-
limit të aftësive (shih kutinë), në klasifikojmë 
qasjen e grupit të mundësive si zhvillim joformal 
të aftësive profesionale.

Faktorët e ndërlidhur me qasjen e pabarabartë 
në arsim dhe ZHAP, si varfëria, gjinia, përkatë-
sia etnike dhe paaftësia, shpesh ndërlidhen me 
diskriminimin e tregut të punës. Kjo është ar-
syeja se pse shërbimet e qasjes në tregun e 
punës që fillojnë para procesit të trajnimit dhe 
vazhdojnë pas procesit të trajnimit janë jetike. 
 

Arsimi joformal është çdo veprim arsimor 
që ndodh jashtë sistemit të arsimit 
formal. Arsimi joformal është pjesë 
përbërëse e konceptit të të mësuarit 
gjatë gjithë jetës që siguron që të rinjtë 
dhe të rriturit fitojnë dhe ruajnë aftësitë 
dhe prirjet e nevojshme për t’u përshtatur 
me një mjedis që vazhdimisht ndryshon. 
Mund të fitohet me iniciativë personale 
të çdo individi nëpërmjet aktiviteteve të 
ndryshme të të nxënit që ndodhin jashtë 
sistemit të arsimit formal. Një pjesë e 
rëndësishme e arsimit joformal realizohet 
nga organizatat joqeveritare të përfshira 
në punën e komunitetit dhe të rinjve. 
[Këshilli i Evropës, Fjalorth për të Rinjtë]

EDUKIMI 
JO FORMAL
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3.3.  Kombinimi i parimeve themelore dhe qasjet specifike 

Në këtë doracak, fokusi është se si përdorimi i një qasje/mjeti specifik mund të ndihmojë për të 
mbështetur vërtetë gratë dhe burrat e rinj të angazhohen në aktivitete ekonomike/punësim. Është 
një qasje që mund të zbatohet nga cilado organizatë ose iniciativë duke marrë parasysh kontekstin 
dhe burimet në dispozicion. Megjithatë, për të arritur një ndikim të qëndrueshëm dhe në rritje për 
punësimin e të rinjve, është e rëndësishme që këto organizata të kombinojnë qasjen me parimet 
themelore kyqe që nga fillimi. Këto parime përfshijnë: 

a  Të ketë qartësi në vizion që nga fillimi se cili është qëllimi i përgjithshëm i një iniciative 
dhe se si një iniciativë e tillë synon të arrijë ndikim të qëndrueshëm dhe në rritje;

  

b  Të kuptuarit e shkaqeve kryesore dhe jo thjeshtë simptomave përmes analizës së duhur, 
analizë e cila merr për bazë nxitësit/interesat dhe kapacitetet e akterëve të përhershëm 
– që nga sektori privat, publik, shoqëria civile dhe komunitetet;;

 

c  Hartimi i zgjidhjeve bazuar në analiza dhe vendosja e zgjidhjeve në praktikë duke marrë 
një rol lehtësues pa u bërë pjesë e sistemit;

 

d  Të qenurit i mirë informuar se çfarë funksionon dhe çfarë jo, si dhe pse funksionon apo 
nuk funksionon, me ndihmën e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit i cili duhet të krijo-
het dhe të jetë i përshtatshëm dhe praktikë;

3.4. Arsyetimi i këtij doracaku 

Si filloj kjo qasje?
Aftësitë për Punësim Rural (APR) ka aplikuar dhe përshtatur qasjen e grupit të mundësive që nga viti 
2013. Qasja bazohet në përvojat e mëhershme të qasjes grupi i të mësuarit në disa vende. Në vijim, 
Stefan Butscher, Këshilltar Rajonal për Ekonomi dhe Punësim në Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (AZBZH) përmes një interviste tregon për përvojën e tij me këtë qasje. Ai ndihmoi në zh-
villimin e qasjes grupi I të mësuarit dhe shpjegon pse ai beson në qasjen si një mjet efektiv për të trajtuar 
mungesën e aftësive dhe papunësinë.

Si u zhvillua qasja?
Me kalimin e kohës, projekti APR ndryshoi nga qasja e “grupi i të mësuarit” në qasjen “grupi i mundësive”, 
duke e zhvendosur fokusin nga të të mësuarit në një qasje ku mundësia e të ardhurave ose punësimit 
është kryesore, dhe në bazë të kësaj mundësie është krijuar programi për zhvillimin e aftësive. Qasja në 
implementimin e këtyre programeve/qasjes gjithashtu ka ndryshuar me kalimin e kohës. Implementimi i 
qasjes grupi i mundësive dhe programeve për zhvillim të aftësive bëhet nga partnerët lokal që kanë interes 
dhe kapacitete për të përvetësuar qasjen, për dallim nga e kaluara kur projekti implementonte qasjen 
vetëm me burimet e veta. Partnerët e përfshirë në këtë qasje përfshijnë lehtësuesit lokalë, autoritetet ko-
munale, zyrat e punësimit, organizatat e të rinjve dhe grave si dhe bizneset. Mbështetja në burimet lokale 
kontribuon dukshëm në një ndikim pozitiv në aspektin e zotërimit të qasjes dhe pjesëmarrjes proaktive 
nga komuniteti. Në vitin 2017, projekti së bashku me KQVR dhe disa KVRL e përpunuan këtë doracak në 
bazë të përvojave të tyre. Doracak i cili duhet të shërbejë si një mjet udhëzues dhe orientues për ofruesit 
e ardhshëm të trajnimit dhe institucionet e përfshira në AAP.
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1. Cilat janë përvojat tuaja me qasjen “grupi i të mësuarit”?
Në Sri Lankë nga viti 2000 e tutje kemi filluar zbatimin e qasjes së ciklit të këshillimit për të rinjtë në kuadër 
të projektit Zhvillimi dhe Paqja – Sri Lanka (DPSL), projekt ky i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim (SDC). Komuniteti Singalez, Musliman dhe Tamil nga dy distrikte jetonin ndaras por në 
fshatra të ngjitura me njëri tjetrin. Projekti lehtësoi ndërveprimin midis të rinjve me prejardhje të ndryshme 
nëpërmjet këshillimit në grup dhe tubimeve shoqërore. Qasja kombinonte modulet e shkathtësive jetësore 
me module profesionale dhe sipërmarrëse. Cikli përfshinte orientimin në karrierë, zhvillimin e shkathtësive të 
orientuara drejt tregut, vizitat ekspozuese në lokalitete të tjera etnike dhe gjithashtu projekte të përbashkëta 
të komunitetit, këshillim individual si dhe mbështetje psiko-sociale. Të rinjtë i kemi këshilluar që të besojnë 
në vetvete dhe potencialin e tyre. Përfshirja e prindërve ishte çelësi i suksesit, sepse rriti ndërgjegjësimin, 
pranimin dhe përhapjen e ciklit të këshillimit. 
Prej vitit 2010 e tutje, e kam zbatuar këtë qasje në Tanzani, ku konteksti ishte krejtësisht i ndryshëm. Këtë 
qasje e kemi zbatuar në kuadër të projektit “Zhvillimi i Shkathtësive për Sektorin e Bujqësisë (SDAS) i finan-
cuar nga Swisscontact dhe SDC. Trajnimet për shkathtësi përfshinin Shkollat Fushore për Fermer ofronin 
shkathtësitë jetësore të tilla si ngritja e vetëbesimit, puna ekipore, planifikimi, çështjet shëndetësore dhe 
higjienike. Këshilltarët ishin zyrtarët rinor nga Ministria dhe OJQ-të. Pas përfundimit të ciklit, të diplomuarit 
pajiseshin me certifikatë nga Ministria. Qasja në financa ishte një tipar i rëndësishëm për zbatimin e ideve të 
biznesit. Rinia krijonte grupe kursimi për këtë. 

2.  Çka të pëlqen nga kjo qasje?
Qasja inkurajon të rinjtë të mblidhen në grupe të moshatarëve ku ndajnë, mësojnë dhe aplikojnë sh-
kathtësi të reja teknike, sipërmarrëse dhe jetësore, njohuri dhe qëndrim. Përmbajtja mund të përshta-
tet sipas kualifikimit të të rinjve, sipas kontekstit lokal dhe merr parasysh burimet në dispozicion në 
nivel lokal dhe mundësitë e tregut.         

3. Cilat janë sfidat?
Është e rëndësishme të përmbaheni nga grantet, gjë që nuk është e lehtë. Në varësi të kontekstit dhe 
objektivit, qasja është pothuajse një shërbim social. Institucionalizimi i kësaj qasjes dhe sigurimi i qën-
drueshmërisë, është sfidues.  

4. Cilat janë këshillat e juaja për përdoruesit e këtij doracaku?
-  Duhet të kuptojnë qasjen. Qasja ka dëshmuar të jetë efektive në kontekste të ndryshme. 
- Të mësojnë nga përvojat e kaluara. 
-  Lehtësuesit/Facilitatorët duhet patjetër të jenë nga zonat lokale dhe të investohet në zhvillimin e 

kapaciteteve të tyre 
- Jeni të vendosur dhe të prerë në ndërtimin e marrëdhënieve me bashkëpunëtorët lokal 
- Bëjeni proces gjithëpërfshirës ku marrin pjesë edhe prindërit
- Punoni me njerëz inovativ dhe entuziast 
 

5.  Cili është mesazhi juaj kryesor për anëtarët e ardhshëm të grupeve të mundësive në 
zonat rurale në Kosovë?

Besoni në veten tuaj. Aty ku ka kufizime, gjithmonë ka edhe mundësi. Ju mund të mësoni nga njëri-tjetri. 
Grupi është më shumë se shuma e pjesëmarrësve. 

Intervistë me  
Stefan Butscher Foto1: Z Stefan Butscher gjatë takimit me grupin e 

mundësive nga komuna e Shtërpcës.
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APR filloi në janar 2013 për të kontribuar në mundësitë e punësimit dhe gjenerimit të të ardhu-
rave në zonat rurale të Kosovës duke kombinuar zhvillimin ekonomik lokal dhe zhvillimin e aftësive. 
Projekti synon zonat dhe përfituesit që nuk janë të shërbyer në mënyrë të mjaftueshme nga sistemi 
formal i AAP. Vështirësitë e qasjes në AAP, duke përfshirë distancën, transportin, barrierat sociale 
dhe nivelin e kërkuar të arsimit si kusht për regjistrim në institucionet e AAP-së, kanë shkaktuar që 
një numër i madh I të varfërve nga zonat ruralë të jenë të përjashtuar nga mundësitë e punësimit. 
APR është e bindur që për t’u realizuar një ndryshim të qëndrueshëm rreth mundësive për punësim 
dhe gjenerim të të ardhurave në zonat rurale, përveç ZHAP-it, një theks i veçantë duhet të vihet në 
përmirësimin e zhvillimit të sektorit privat. Vetëm rritja e aftësive tek të papunët nuk krijon mundësi 
të reja për punësim.

APR ka për qëllim që të kontribuojë në gjenerimin e të ardhurave dhe punësimit në zonat rurale, 
duke u fokusuar veçanërisht në komunat e largëta në malet e Sharrit dhe në Juglindje të Kosovës 
(Dragash, Shtërpcë, Novobërdë, Kamenicë, Viti). Grupet kryesore që APR synon të ndihmoj janë 
të rinjtë dhe të rejat (dhe në kuadër të grup moshave ne veçanti të rejat), si dhe grupet e pakicave 
etnike, të cilët janë në mesin e grupeve më të pafavorizuara në këto rajone.

Në fazën e parë (2013-2015) projekti iu përgjigj problemit të papunësisë dhe mori funksione kyçe 
siç është ofrimi i trajnimeve dhe mbështeti drejtpërdrejt grupet e synuara, duke arritur rezultate të 
shpejta me 1,508 pjesëmarrës të organizuar në 150 grupe. Mbi 60% e të diplomuarve janë an-
gazhuar në veprimtari ekonomike ose në agrobiznes, si kultivimi i frutave dhe bletari; në tregti apo 
agrobiznes, të tilla si parukeri, rrobaqepësi, ngrohje qendrore dhe IT. Në fazën e dytë (2016-2018) 
roli i projektit kërkoi një ndryshim për të siguruar që iniciativat dhe ndikimet e tyre të vazhdojnë 
përtej jetëgjatësisë së projektit. Projekti synon të marrë mësimet kryesore nga faza e parë dhe të 
ndryshoj qasjen e implementimit nga ofrimi i zgjidhjeve të drejtuara nga projekti në

a  Fuqizimin dhe institucionalizimin e pronësisë lokale duke nënkuptuar partneritet me akterët 
lokalë për të siguruar përvetësimin e qasjes dhe shkallëzim. Këtu, APR stimulon akterët 
lokalë që programet e aftësimit dhe trajnimit të ofrohen në përputhje me strategjitë lokale të 
zhvillimit ekonomik, duke I pajisur ata me metoda për të zhvilluar strategji inovative dhe 
gjithëpërfshirëse për krijimin e vendeve të punës

b
 Zhvillimi i kapaciteteve dhe këshillimi i partnerëve – është treguar e nevojshme për 
projektin, që së bashku me partnerët, të identifikojë dhe zhvillojë modele biznesi që 
mundësojnë ofrim të qëndrueshëm të programeve të trajnimit për të rinjtë, dhe më pas të 
ofroj mbështetje partnerëve për të vendosur bazën – zhvillimin e kapaciteteve përmes 
këshillimit për të konsoliduar modelet e biznesit.  

Financues të projektit APR janë Fondacionet Medicor dhe Helvetas.

Projekti APR 
në pak fjalë
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12

OPPORTUNITY GROUP APPROACHA STEP-BY-STEP MANUAL

4.   Qasja grupi i mundësive
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4.1. Qasja grupi i mundësive në pak fjalë

Qasja Grupi I Mundësive është një proces që 
siguron pjesëmarrje që udhëzon grupet e syn-
uara përmes hapave të ndryshëm të vetëvlerë-
simit dhe zhvillimit të aftësive drejt orientimit për 
punësim dhe iniciativave sipërmarrëse. Qasja 
bazohet në qasjen LearnNet (Edda Grunwald, 
2004), e cila thjesht bazohet në të kuptuarit se 
pronarët e problemit janë gjithashtu pronarët 
e zgjidhjes. Në këtë mënyrë të rinjtë janë në 
gjendje të forcojnë potencialin e njëri-tjetrit 
dhe së bashku të mësojnë dhe zbatojnë aftë-
si të reja teknike, sipërmarrëse dhe jetësore. 
Ofruesit e trajnimit në nivel lokal ofrojnë tra-
jnimin bazuar në gjendjen aktuale të anëtarëve 
të grupit, duke marrë parasysh kontekstin dhe 
mundësitë e tregut në dispozicion.

4.1.1. Grupi i mundësive
Struktura themelore organizative e qasjes është 
grupi i mundësive, i cili përcakton procesin e vet 
të mësimit. Nëse krahasohet me format e tjera 
të të mësuarit, grupi i mundësive kujdeset vet 
për shumicën e funksioneve që ofrohen zakon-
isht për të trajnuarit. Grupi i mundësive është përgjegjës për përmbajtjen e trajnimit, planifikimin dhe 
organizimin e procesit të trajnimit, identifikimin, grupi mund edhe të negocioj dhe kontraktoj ofruesit 
e trajnimit, siguroj mjetet financiare të nevojshme. 

4.1.2. Facilitatori
Facilitatori është një ekspert në të gjitha aspektet që ndërlidhen me qasjen por jo detyrimisht është 
ofrues i trajnimit. Detyrat e tij/saj përfshijnë:

• Mobilizon rininë dhe komunitetin;
• Nxitë dhe përcjell krijimin e grupit të mundësisë;
•  Mbështet grupin e mundësive në identifikimin e ideve të tyre për biznes krahas resurseve 

dhe mundësive të tyre;
• Ndihmon në mobilizimin e resurseve dhe financimit;
• Ndihmon në identifikimin e trajnerëve/ekspertëve;
• Ndihmon/përcjell trajnerët në takimin e parë me grupin e mundësive. 

•  Grupet e mundësive janë në një shkallë 
të madhe vetëqeverisëse, identifikojnë 
dhe zhvillojnë mundësi ekonomike 
lokale dhe përfitojnë nga to. 

• Pranimi i të rinjve pa kërkuar para-
kushte dhe pa ndonjë diskriminim
• Të rinjtë fitojnë aftësi sipas kërkesave 
të tregut të punës 
• Të rinjtë mund të identifikojnë zonat ku 
ka kërkesë për biznese dhe të krijojnë 
një biznes të qëndrueshëm 
• Bizneset vendore dhe sektori privat 
kanë qasje në fuqinë punëtore sipas 
kërkesë së tyre 
• Përdoret njohuria dhe ekspertiza lokale 
• Fuqizimi i grave 
• Trajnimi është I bazuar në përvojë 
praktike dhe përfshin vetëm njohuri dhe 
shkathtësi relevante

DOBITË E QASJES
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Shembull nga Dragashi: 
Si filloi (pjesa I)
Të rejat që jetojnë në zonat rurale në Kosovë, veçanërisht në rajonin e Dragashit, përballen me 
vështirësi që ndikojnë negativisht në pjesëmarrjen e tyre në jetën publike. Dragashi është komuna 
që gjendet në rajonin më pak të zhvilluar, ku gjendja ekonomike dominohet nga shkalla e lartë e 
papunësisë, humbja e popullsisë për shkak të emigrimit, qasja e kufizuar në shërbimet publike, si 
arsimi, transporti dhe shëndetësia. Shkalla e papunësisë tek femrat është zakonisht më e lartë se 
sa tek meshkujt, me një shkallë mbi 40%. Numri i femrave që punojnë në Dragash është shumë 
i vogël, ku nuk ka asnjë femër në pozitë vendimmarrëse. Për të kuptuar shkakun si dhe për të 
nxitur një proces për identifikimin e zgjidhjeve të mundshme, organizohet një takim nga facilitatori. 
Shumica e ekonomive familjare marrin disa të ardhura nga aktivitetet e vetë-punësimit, kryesisht 
në bujqësi. Femrat këtu kalojnë shumicën e kohës në punë të shtëpisë, kryesisht për shkak 
arritjes së ulët arsimore dhe mungesës së aftësive. 

Për shumë vite ajo ka qenë e angazhuar si 
vullnetare në avokimin për çështjet e të rinjve 
Në vitin 2016 ajo është zgjedhur kryetare 
e Këshillit Lokal të Veprimit Rinor në Viti. 
Studion në Fakultetin e Edukimit, drejtimi 
edukim fillor. Është aktive në mobilizimin dhe 
informimin e të rinjve në lidhje me mundësitë 
që ekzistojnë në komunitetin lokal. Sadia 
është e vlerësuar dhe e respektuar nga të 
rinjtë, autoritetet komunale dhe komuniteti.  
Angazhimi i saj aktivë për të mirën e të rinjve 
e bën atë një faciltatore të suksesshme në 
procesin e krijimit, këshillimit dhe orientimit të 
grupeve për marrjen e aftësive të nevojshme.

SADIE LUTFIU –
KRYETARE E KËSHILLIT TË 
VEPRIMIT RINOR LOKAL 
NË VITI
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Promovimi 
dhe  

mobilizimi

Monitorimi 
dhe përcjellja

Informimi i 
të rinjve dhe 
komunitetit

Zhvillimi 
i idesë 

biznesore për 
grupin

Qasja në 
financa

Fitimi i 
aftësive 

praktike dhe 
certifikimi

Përcaktimi i 
objektivave

Mbështetja e 
fillimit të biznesit

Përpilimi i planit 
të biznesit

Krijimi i grupit të 
mundësisë

Trajnimi për 
ndërmarrësi

Identifikimi i 
trajnerit vendor

Zhvillimi i 
DACUM për 

trajnim

 Trajnimi teknik 
dhe për aftësi 

jetësore

1 8

7

6

2 5

3 4

3 4

Takimet 
vetëdijesuese 

për identifikimin 
e ideve dhe 
mundësive

2

2

Lehtësimi i 
VSHT për idetë 

biznesore

Praktikimi dhe 
fillimi i aktivitetit

4.2. Procesi i grupit të mundësive
Në vijim, ju tregojmë hapat e ndryshëm të procesit të grupit të mundësive. 
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4.2.1. Organizimi, promovimi dhe mbajtja e takimeve mobilizuese/informuese 
Hapi i parë në këtë proces është planifikimi, organizimi dhe zbatimi i takimeve mobilizuese/
informuese me të rinjtë dhe komunitetin. Qëllimi i këtij takimi është informimi dhe nxitja, krijimi i 
ndjeshmërisë së pronësisë midis akterëve lokalë dhe inicimin e ideve. Këto takime janë veçanërisht 
të rëndësishme për të kuptuar nevojat e të rinjve dhe potencialin e tregut lokal dhe për të kuptuar 
barrierat për të hyrë në tregun e punës për punëkërkuesit e rinj, veçanërisht gratë dhe minoritetet 
(mentaliteti dhe forcat kulturore).

Facilitatori cakton datën dhe vendin (p.sh. zyra komunale) të këtij takimi dhe promovon në media 
(p.sh. gazeta lokale, media sociale). Ai/ajo informon Zyrat e Punësimit për takimin dhe i këshillon ata 
që të informojnë punëkërkuesit për takimin. Facilitatori e organizon takimin, paraqet qasjen, përfshin 
pjesëmarrësit dhe u përgjigjet pyetjeve të rinisë dhe komunitetit.

Shembull nga Dragashi:
Përfshirja e akterëve lokalë që nga 
fillimi (pjesa II)
Për të siguruar që idetë për zgjidhje të jenë të ndërtuara në të kuptuarit dhe njohuritë ekzistuese 
lokale, si dhe rrjetet e shoqërisë, në takim përfshihen sa më shumë akterë vendorë të mundshëm 
relevant, siç është zyrtari komunal i rinisë, zyrtari komunal për barazi gjinore, përfaqësuesit e 
organizatave të grave, zyra e punësimit etj. Akterët lokalë përfshihen gjithashtu për të siguruar 
pronësinë e procesit. Gjatë takimit diskutohen mundësitë dhe idetë për gratë lokale, ide të cilat 
janë kryesisht bazuar në perceptime për potencialin në komunitetin lokal. Pastaj, pjesëmarrësit 
grupohen me ndihmën e facilitatorit rreth mundësive të identifikuara, duke ndarë interesin e 
përbashkët për të mësuar dhe fituar aftësitë që do t’ju mundësojnë gjenerimin e të ardhurave. 
Gjatë këtij takimi të mbajtur në Dragash, gratë këmbëngulën se rritja e shkathtësive në parukeri, 
rrobaqepësi dhe zejtari do të siguronte gjenerimin e të ardhurave për ta, qoftë duke punuar nga 
shtëpia ose duke hapur bizneset në grup.

Më pas, facilitatori mund edhe të informoj për përshtypjet nga takimi në mediat sociale.

4.2.2. Përcaktimi i nevojave dhe objektivave 
Secili anëtar kompleton një pyetësor vlerësues fillestar për të vendosur bazën për nevojat e trajnimit. 
Në këtë faze është shumë e rëndësishme përfshirja e shërbimeve publike të punësimit për të sigu-
ruar që të rinjtë të kenë qasje në masat aktive të punës. Facilitatori mbështet grupin e mundësive për 
të definuar objektivat e të mësuarit (shih seksionin 4.2.7).
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4.2.3. Identifikimi i ideve dhe mundësive 
Vlerësimi i Shpejtë i Tregut (VSHT) është një mjet i cili përdoret para fillimit të trajnimit për të vlerë-
suar boshllëqet e aftësive dhe për të identifikuar potencialin e tregut për punësim dhe gjenerimin e 
të ardhurave. VSHT-ja angazhon të rinjtë në mbledhjen e të dhënave të tregut për t’i ndihmuar ata 
të fitojnë informacion dhe të kuptojnë mundësitë dhe sfidat ekzistuese të tregut. Përmes VSHT-së 
synohet të:

•  Identifikohet numri i punëtorëve të disponueshëm në një profesion të caktuar në një zonë të 
paracaktuar 

•  Identifikohet numri i punëtorëve të kërkuar në një profesion të caktuar në një zonë të para-
caktuar 

•  Identifikohet aftësitë shtesë të dëshiruara 
nga punëdhënësit 

•  Identifikohen ofruesit e trajnimit në dis-
pozicion

Qasja hap pas hapi e VSHT-së sugjeron që të 
fillojë nga analiza e profesionit dhe të dhënave 
sekondare mbi ekonominë, tregun e punës dhe 
demografinë e vendit të paracaktuar. Në hapin e 
dytë, të dhënat kryesore grumbullohen nga një 
gamë e gjerë akterësh duke zbatuar metodën 
hulumtuese cilësore: (a) intervista gjysëm të 
strukturuara, (b) diskutime në grupin e fokusit, 
dhe (c) vëzhgim.

VSHT është një hap i rëndësishëm për të sigu-
ruar që sektorët/profesionet e zgjedhura trego-
jnë një potencial për gratë dhe minoritetet.

Foto 2: Takim informues me të rinjtë

Shembull nga Dragashi:
vlerësimi i shpejtë i tregut (pjesa III)
Idetë e mbledhura gjatë takimeve informuese shërbyen për të krijuar grupe të mundësive. Po-
tenciali i tregut nuk përbënte një çështje, pasi këto grupe ishin ndër grupet e para të mundësive 
që u krijuan me ndihmën e projektit. Megjithatë, në vitin e dytë, për të adresuar sfidën e ngopjes 
së tregut, projekti paraqiti VSHT-në për të vlerësuar hendekun e aftësive për idetë që dolën nga 
takimet si dhe për të konfirmuar përceptimin e pjsëmarrësve në takim. Grupi i mundësive dhe 
facilitatori intervistojnë informatorët kryesorë në një nënsektor të caktuar si psh. për parukeri, 
kryesisht intervistohen parukierët ekzistues, pastaj zyra e punësimit dhe informatorë të tjerë lokalë 
privatë dhe publikë.

BURIMET:

Video për VSHT nga Fondi i punësimit në Nepal: https://youtu.be/f3LPQcYLs08
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4.2.4. Identifikimi dhe krijimi i grupeve me të rinj të interesuar
Facilitatori udhëzon procesin e krijimit të grupit dhe mbështet të rinjtë nëse është e nevojshme. Grupi 
i përcakton fushat kryesore të potencialit për të mësuar dhe aplikuar aftësi të reja teknike, sipërmar-
rëse, jetësore, dhe vlerëson pritjet e tyre në lidhje me trajnimin. Për të siguruar efektivitetin, grupet e 
mundësive përbëhen nga 10 deri në 20 anëtar (varet nga profesioni). Facilitatori duhet të nxisë në 
mënyrë aktive një përzierje të pjesëmarrësve në aspektin e përkatësisë gjinore dhe etnike. Arsyetimi 
i krijimit të grupeve qëndron në këto arsye:

Ekonomike: duke e mbajtur koston për person deri në minimum, duke ndarë koston 
 Menaxheriale: marrjen e vendimeve dhe organizimin e trajnimit dhe përfaqësimit të grupit, 
mobilizimin e burimeve
Sociale: vlerësimi i ndërsjellë, besimi dhe mbështetja, lidhja e interesave, 
Didaktike: rritjen dhe mbështetjen e të mësuarit individual dhe kolektiv

Është e rëndësishme të kihet parasysh se përkrahja e krijimit të grupeve nuk duhet të çojnë në kri-
jimin e varësisë apo krijimin e strukturave paralele. Qasja është e suksesshme vetëm nëse të rinjtë 
vetë shohin përfitimet e punës në grupe. Pasi grupet të organizohen në bazë të arsyeve, shanset për 
vazhdimësinë / qëndrueshmërinë e aktiviteteve janë të larta, pasi do t’i mundësojë grupit të lobojë 
më mirë me komunitetin lokal dhe institucionet, të krijojë lidhje të përshtatshme dhe të rrisë fuqinë 
e marketingut dhe të negocimit.

4.2.5. Identifikimi dhe kontraktimi i ofruesve të trajnimit 
Grupi i mundësive, i përkrahur nga facilitatori, identifikon ofruesit e trajnimit në dispozicion në nivel 
lokal. Ideja është që të përdoren burimet në dispozicion në nivel lokal. Ata mund të jenë privatë 
ose publikë. Zyrat e Punësimit shpesh kanë një listë të ofruesve të trajnimit në dispozicion. Grupi i 
mundësive vlerëson ofruesit e mundshëm të trajnimeve, negocion shërbimet dhe çmimet e tyre me 
ta dhe arrin marrëveshje me ta. Anëtarët e grupit të mundësive ndajnë një pjesë të kostove mes 
tyre. Një tjetër kontribut financiar vjen nga komuna. Grupi i mundësive zbaton qasjen e financimit të 
bazuar në rezultate: kjo do të thotë që ofruesi i trajnimit merr vetëm një pjesë të tarifës pas ofrimit të 
trajnimit dhe pjesa tjetër pas realizimit të rezultateve për aktivitet ekonomik.    

Shembull nga Dragashi:
ofruesit e kontraktuar të trajnimit 
(pjesa IV)
Pas një rezultati pozitiv të VSHT-së, grupi i mundësive tani ka vendosur të fitojë aftësi. Identifikimi i of-
ruesve të trajnimit është një hap tjetër. VSHT është një ndihmë e madhe për ti gjetur trajnerët. Megjithatë, 
grupi i mundësive dhe facilitatori duhet të përdorin njohuritë e tyre dhe të identifikojnë trajnerin në mesin e 
anëtarëve të komunitetit. Gratë në Dragash kanë përdorur ekspertizën lokale, kanë angazhuar me ndihmën 
e projektit një grua lokale e cila ishte një mësuese dhe një parukiere, duke drejtuar një biznes të vogël në 
Dragash. Ajo ishte e gatshme të transferonte njohurinë dhe ekspertizën e saj për grupin, e gatshme për 
të udhëtuar dhe për të bërë mësimin aty ku banonin gratë. E njëjta parukiere u zgjodh nga grupi i dytë i 
mundësive për parukieri. Me grupin e dytë, projekti paraqiti kontratat e trajnimit të bazuar në rezultate për 
të siguruar që trajnerët ofrojnë trajnim në bazë të kërkesë dhe me cilësi të lartë që do të çonte në 60% të 
pjesëmarrësve të angazhohen në aktivitete të gjenerimit të të ardhurave.

Back to table



19Helvetas – Doracak për Qasjen Grupit i Mundësive

QASJA GRUPI I MUNDËSIVE DORACAKU HAP PAS HAPI 

Foto 3: Ofruesi i trajnimeve duke diskutuar me anëtarët 
e grupit të mundësive për vendin e trajnimit dhe 
objektivat e trajnimit

4.2.6. Zhvillimi i programeve të trajnimit  
Ofruesi i trajnimit së bashku me grupin e mundësive zhvillon programe trajnimi që përputhen me nevojën e 
grupit të mundësive. Në varësi të profesionit, kurrikulat janë në dispozicion. Nëse nga ciklet e mëparshme 
të trajnimit, programet e trajnimit të bazuara në teknikën DACUM1  janë në dispozicion, ato mund të për-
doren. Kartat e analizës së punës të prodhuara në bazë të procesit të teknikës DACUM përdoren për të 
përcaktuar kompetencat që duhet të adresohen në një program mësimor për një profesion të veçantë. 
Nëse duhet të zhvillohen programe të reja të trajnimit, ndiqet procesi i mëposhtëm i analizës së punës:

Punëtoria për analizën e vendeve të punës:
•  Facilitatori organizojnë sesione të analizës së punës me grupin e ekspertëve të profesionit (së paku 

katër ekspertë)
•  Facilitatori udhëzon grupin e ekspertëve nëpërmjet brainstorming/diskutimeve për arritjen e kon-

sensusit për të përshkruar vendin e tyre të punës në aspektin e detyrave kryesore dhe punëve 
specifike

•  Facilitatori udhëzon grupin e ekspertëve që të dakordohen për qëndrimet përkatëse, njohuritë, 
aftësitë dhe mjetet primare të vendeve të tyre të punës

•  Rezultati i sesionit të punës të DACUM është një diagram apo profil që paraqet detyrat që kërkon 
profesioni, qëndrimet e punonjësit, aftësitë dhe njohuritë e përgjithshme dhe mjetet dhe pajisjet që 
i përdorë punonjësi. 

Punëtoria për miratimin e diagramit/profilit:
• Ekspertët tjerë të profesionit shqyrtojnë diagramin/profilin e DACUM për saktësi.

Përkufizimi i rezultateve të të mësuarit:
•  Procesi përfundohet me zhvillimin e rezultateve të të mësuarit për çdo detyrë specifike. Këto rezul-

tate të të mësuarit shërbejnë gjithashtu për zhvillimin e testit të bazuar në kompetenca pas trajnimit

1 DACUM është shkurtesë për Developing a Curriculum, dhe është një proces që përfshin përdorimin e grupeve të fokusit në realizimin e një procesi të 
vizualizuar në sekuenca për të paraqitur detyrat dhe punët, si dhe, njohuritë, shkathtësitë dhe tiparet që i përkasin një profesioni. Është metodë produktive 
që mundëson analizë të shpejtë dhe të plotë të çdo pune/profesioni.

BURIMET:

Lista e ofruesve të trajnimit 
http://helvetas-ks.org/s4re/ofruesit-e-trajnimit/personat-buri-
mor/

Financimi i bazuar në rezultate në aftësimin teknik dhe profesional, 
Udhëzues për zbatim hap pas hapi 
http://www.employmentfund.org.np/wp-content/up-
loads/2015/05/Results-based-Financing_Implementa-
tion-Guide.pdf dhe https://youtu.be/95mLE-kyJ0I 
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Programi i trajnimit duhet të plotësojë nevojat e të rinjve, veçanërisht të grave dhe minoriteteve. Kjo 
mund të nënkuptojë që programi i trajnimit mbahet në gjuhën amtare të pakicave apo që kohëzgjatja 
e programit të trajnimit planifikohet në atë mënyrë që nënat e reja mund të marrin pjesë gjithashtu.

BURIMET:

Profilet e zhvilluara të DACUM: http://www.dacum.org/ 

DACUM – zhvillimi i kurrikulës
http://www.dacum.org/ 
How to increase access of women to employment opportunities – an implementation guide:
https://assets.helvetas.org/downloads/how_to_increase_access_of_women_to_training_and_employment.pdf 
Fletë-udhëzuesi i SDC: Gender and Vocational Skills Development, Inclusive access to VSD
Fletë-udhëzuesi i SDC: Mainstreaming Women’s Economic Empowerment (WEE) in Market Systems Development

4.2.7. Aranzhimi  i trajnimit
Grupi i mundësive merr një vendim të përbashkët për vendin e trajnimit. Nëse është e nevojshme, 
lokacioni i trajnimit përshtatet sipas nevojave. Grupi vendos për liderin e grupit, kohën dhe shpe-
shtësinë e trajnimit. Ajo që është shumë e rëndësishme, grupi i mundësive përcakton objektivat e 
trajnimit (shih seksionin 4.2.2). 

4.2.8. Organizimi dhe realizimi i i trajnimit 
Aftësitë teknike: Ofruesit e trajnimit në nivel lokal ofrojnë përmbajtjen e trajnimit duke marrë para-
sysh kualifikimin e anëtarëve të grupit të mundësisë dhe në përputhje me kërkesat e tregut lokal të 
punës. 

Shembull nga Dragashi:
zhvillimi i programeve të trajnimit 
(pjesa V)
Profesioni i floktarisë ishte i ri për zonën, por një trajnim që kërkohet shumë. Gratë gjithnjë e më 
shumë po tregonin interes që të trajnohen pasi që ishte një profesion që do të mund të siguronte 
disa të ardhura për ato dhe familjet e tyre. Projekti identifikoi katër ekspertë rajonal në floktari 
dhe zhvilloi modulin e trajnimit gjatë një punëtorie një ditore. Gjatë kësaj punëtorie, është analizuar 
puna e floktares dhe janë përcaktuar aftësitë që një e trajnuar duhet t’i fitojë gjatë një trajnimi. 
Moduli i trajnimit, duke shfrytëzuar teknikën DACUM, pastaj shërbeu për dizajnimin e trajnimin të 
përshtatur për grupe specifike të mundësive.  
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Aftësitë jetësore/Shkathtësitë e buta: Aftësitë 
jetësore formojnë një pjesë të rëndësishme të 
programit të trajnimit. Këto trajnime shtesë nuk 
janë të rëndësishme vetëm për zhvillim person-
al tek të rinjtë, mirëpo edhe shumë të kërkuara 
edhe nga punëdhënësit, si dhe janë të rëndë-
sishme për të realizuar pagë apo vetëpunësim. 
Fatkeqësisht, shumë të rinj, e sidomos grupet e 
cenueshme kanë mungesë sigurie në aftësitë 
dhe njohuritë e tyre dhe kjo ndikon në sigurim-
in e një vendi pune. Ofruesit e trajnimeve pra, 
jo vetëm që trajtojnë aftësitë teknike por ata 
gjithashtu synojnë të zhvillojnë aftësitë perso-
nale duke përfshirë edhe aftësitë prezantuese, 
komunikuese dhe të rrjetëzimit, si dhe trajnime 
për çështje sociale siç janë trajnime për barazi 
gjinore, përfshirje sociale si dhe të drejtat per-
sonale. Aftësitë jetësore mund të ofrohen duke 
shfrytëzuar shërbimet komunale, psh. zyrtarët 
komunal për barazi gjinore që kanë të dizajnuara programe trajnimi për këto qëllime.

Koha e trajnimit ndryshon varësisht nga profesioni. Në sektorin e bujqësisë, trajnimi ndjek një cikël 
sezonal dhe prandaj mund të zhvillohet në dy module. I gjithë cikli zgjatë deri në 9 muaj.  

Foto 4: Trajnimi teknik

Shembull nga Dragashi:  
trajnimi holistik (pjesa VI)
Grupi i mundësive në parukeri përshtati mjediset e ofruara nga njëri prej anëtarëve të grupit si 
vend trajnimi. Trajnerja pranoi të kryente punën e saj në atë vend. Ishte një lokacion që ishte afër 
anëtarëve të grupit dhe kjo mundësonte eliminimin e vështirësive financiare dhe sociale. Përveç 
trajnimit të aftësive teknike, cikli tre mujor i trajnimit, pjesëmarrësit ndjekën edhe trajnim për aftësi 
jetësore bazuar në nevojat e tyre, me qëllim përforcimin e aftësive të tyre sociale dhe ndërperso-
nale. Me grupin e grave të parukerisë, trajnerja është dedikuar shumë dhe ka punuar me anëtaret 
në ngritjen e vetëbesimit. Kurse, zyrtarja për barazi gjinore gjithashtu ka ofruar trajnime për rritjen 
e ndërgjegjësimit për të drejtat e grave të barabarta në shoqëri me fokus të drejtën e pronës dhe 
kundër dhunës në familje.
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4.2.9. Vlerësimi dhe certifikimi  
Facilitatori organizon testime në fund të ciklit të 
trajnimit. Rezultatet e të mësuarit shërbejnë si 
bazë e testimit pas trajnimit të bazuar në kom-
petenca. 

Për të siguruar objektivitetin e vlerësimit, ofruesit 
e trajnimit të grupeve tjera të mundësisë (por në 
profesionin e njëjtë) veprojnë si vlerësues.
Për të siguruar cilësinë e trajnimit, projekti bash-
këpunon me Qendrat e Aftësimit Profesional 
(Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) në 
profesione të caktuara për të monitoruar tra-
jnimin dhe për të kryer testin e kompetencës. 

Shembull nga Dragashi:
vlerësimi dhe certifikimi (pjesa VII)
Procesi i certifikimit është bërë në bashkëpunim me Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP) 
në fund të trajnimit, për të siguruar cilësinë e trajnimeve të parukerisë. Një trajner me përvojë i 
emëruar nga QAP-i monitoron rregullisht trajnimin dhe në fund të trajnimit zhvillon një test kom-
petence. Pastaj lëshohet një certifikatë e njohur në nivel kombëtar. Në profesionet ku QAP nuk 
kanë zhvilluar module trajnimi, testet e kompetencës janë kryer nga trajnerë të grupeve të tjera të 
mundësive

Foto 5: Anëtarët e GM në trajnimin për aftësi jetësore 
– shkrimi i CV dhe kërkimi i punës

Foto 6: Anëtarët e GM pas testit të kompetencës dhe gjatë certifikimit
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4.2.10. Lehtësimi i tranzicionit në aktivitetin ekonomik 
Pas përfundimit të trajnimeve, anëtarët e grupit do të përpiqen që të aplikojnë aftësitë e tyre në prak-
tikë dhe të fillojnë (apo të zhvillojnë më tej) veprimtarinë ekonomike për të mbështetur të ardhurat e 
tyre. Megjithatë, të rinjtë nga zonat rurale zakonisht kanë pak ose aspak qasje në kapitalin financiar 
për të investuar në aktivitete ekonomike. Për të ndihmuar grupet e të rinjve të marrin materialin/
inputet kryesore për aktivitetet që gjenerojnë të ardhura, facilitatori organizon iniciativa bashkë-finan-
cuese me bizneset lokale, komunat, ofruesit e trajnimeve dhe vetë të trajnuarit.

4.2.11. Organizimi dhe mbikëqyrja e mentorimit
Për të siguruar që trajnimet të rezultojnë në mundësitë reale të punësimit, qasja e grupit të mundë-
sive ndjek një sistem kontraktimi të bazuar në rezultate me ofruesit e trajnimit. Në praktikë kjo do 
të thotë se trajneri merr 40% të tarifave të tyre kur 60% (ose më shumë) e anëtarëve kanë hyrë në 
një aktivitet ekonomik pas përfundimit të trajnimit (vetëpunësim ose të punësuar). Kjo marrëveshje 
siguron që trajnerët ofrojnë mbështetjen e domosdoshme të mentorimit pas trajnimeve. Gjatë men-
torimit i kushtohet vëmendje e veçantë çështjeve të mëposhtme

• Mbështetja e grupit për të zhvilluar më tej qëllimet profesionale/afariste 
• Vëzhgimi, vlerësimi dhe informimi mbi ecurinë ekonomike të grupit 
• Ofrimi i këshillave teknike dhe profesionale për grupin bazuar në vlerësimin 
• Mbështetja e grupit për të vetëanalizuar dhe reflektuar 
• Të rinjtë informohen për gjendjen dhe ecurinë e tyre 
• Identifikimi dhe zbatimi i aktiviteteve të tjera që kontribuojnë në arritjen e qëllimit të grupit 

Shembull nga Dragashi: 
aktiviteti ekonomik pas trajnimit (pje-
sa VIII)
Është shumë e rëndësishme që grupet të fillojnë zbatimin e të mësuarit dhe të shohin rezultatet e 
angazhimit të tyre duke filluar aktivitetin ekonomik. Të qenurit rural, veçanërisht rinia dhe gratë, e 
kanë të kufizuar shumë qasjen në financa. Prandaj, ata kanë nevojë për mbështetje fillestare.

Facilitatori ndihmon dhe udhëzon grupet për ta bërë këtë proces më të lehtë, duke mobilizuar 
komunën, grupet dhe donatorët e tjerë për të mbështetur grupet. Grupet këshillohen të fillojnë 
me kursime kur fillon trajnimi, i nevojshëm për të siguruar fuqinë bashkëfinancuese të grupit pas 
përfundimit të trajnimit. Përveç kësaj, grupet mësohen mbi rëndësinë e mobilizimit të burimeve, 
financiare dhe fizike, duke përfshirë kontributin e familjes dhe të afërmve. Pastaj, idetë e tyre të 
biznesit  mund të sigurojnë fonde edhe nga komuna dhe donatorë të tjerë që mbështesin të rinjtë 
në ndërmarrësi.
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Cikli i mentorimit:
• Mbështetja teknike
• Mentorimi joformal dhe formal
• Mentorimi individual dhe grupor
•  Mentori dhe i mentoruari plotësojnë një formular vlerësimi për të bërë vlerësimin e mar-

rëdhënies dhe procesit.

Shembull nga Dragashi:  
mentorimi (pjesa IX)
Për të siguruar një punësim të qëndrueshëm, ofruesit e trajnimit do të veprojnë si ndërmjetë-
sues në punësim (logjika e një ndalese) dhe do të ofrojnë mbështetje për rininë (në kuptimin e 
post-trajnimit). Derisa dy muajt e parë në një vend pune janë vendimtare për punësim të qëndrue-
shëm, përkrahja shtesë do të zvogëlojë rrezikun e dështimit, veçanërisht për të rinjtë që synojnë 
sipërmarrjen. Mentorimi përfshin mbështetje teknike, mentorim informal dhe formal, mentorim 
veç e veç dhe grupor. Trajnuesi i mbështet grupet për të kapërcyer sfidat me të cilat mund të 
ballafaqohen kur fillojnë të aplikojnë aftësitë. Trajneri në Dragash vazhdon të mbështesë grupin 
e grave me këshilla për drejtimin e biznesit, marrëdhënien me klientët, pyetje teknike lidhur me 
parukeri. Shumica e këshillave janë dhënë përmes një grupi të mbyllur të krijuar në Facebook që 
përfshin anëtarët e grupit.

Foto 7: Nurije Hetemi - e diplomuar dhe e vetëpunësuar
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5.   Elementet kryesore  
të qasjes 
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Qasja përmban disa elemente kryesore të cilat janë vendimtare për sukses: 

5.1. Qasja universale

Qasja siguron që çdokush të ketë qasje në të mësuarit e organizuar. Kjo përfshin të rinjtë që kanë 
braktisur sistemin e arsimit formal, të papunët, pakicat që kanë qasje të kufizuar në sistemin formal, 
akterët e zinxhirëve të furnizimit (p.sh. fermerët) dhe të rriturit që dëshirojnë të përvetësojnë aftësi 
specifike. Zhvillimi i aftësive realizohet në terren, atje ku nxënësit (të trajnuarit) jetojnë, duke u sigu-
ruar që qasja nuk pengohet nga distanca dhe kufizimet financiare ose sociale që anëtarët e grupeve 
mund të kenë. Nuk nevojitet ndonjë infrastrukturë e veçantë.

5.2. Qasja holistike

Pjesëmarrësit përveç përvetësimit të aftësive të caktuara për një periudhë të shkurtër kohore, mëso-
jnë gjithashtu edhe mënyrën e përdorimit të burimeve të tyre në mënyrë që të bëhen ekonomikisht 
të pavarur dhe të fuqizohen në aspektin social.

5.3. Pranimi nga ana e komunitetit dhe autoriteteve lokale 

Që nga fillimi, vëmendje e veçantë i kushtohet përfshirjes dhe pranimit nga ana e autoriteteve dhe 
komunitetit lokal. Prandaj, është e rëndësishme të analizohen dhe të kuptohen stimujt dhe kapac-
itetet jo vetëm të të rinjve, por edhe ekosistemin e zhvillimit të aftësive që përfshijnë anëtarë të 
komunitetit, autoritetet e qeverisjes vendore, komunat, ndërmarrjet e sektorit privat dhe organizatat 
e shoqërisë civile (siç përmenden në seksionet 3.3 dhe 4.2). Ata duhet të mbështesin procesin dhe 
të kenë një funksion siç është bashkëfinancimi, duke siguruar burime të tilla si token/vendin, vegla 
dhe material për grupet e të rinjve. Grupet e mundësive përpiqen që të arrijnë marrëveshje bashkëfi-
nancimi me autoritetet lokale dhe komunitetin edhe me ndihmën e facilitatorit

5.4. Lidhjet dhe rrjetet

Cikli nuk përfundon me ofrimin e trajnimit, 
nëse pjesëmarrësit dëshirojnë të gjejnë punë 
ose të vetëpunësohen pas trajnimit. Për këtë 
qëllim, është e domosdoshme që ata të krijo-
jnë rrjete, të cilat lehtësojnë qasjen e tyre në 
tregun e punës për të gjetur një punë ose për 
t’u vetëpunësuar. Përvoja tregon se muajt e 
parë në një punë janë vendimtare për punësim 
të qëndrueshëm. Përkrahja e ofruar nga men-
torët mund të zvogëlojë rrezikun e dështimit 
gjatë kësaj periudhe. Kjo është shumë e rëndë-
sishme për grupet e nevojave të veçanta dhe 
në veçanti për ata që zgjedhin vetëpunësimin. 
Mentorimi gjithashtu mundëson kontakt të vazhdueshëm të ofruesve të trajnimit me të rinjtë që kanë 
përfunduar trajnimin.

Udhëzimet, këshillimet dhe 
mbështetja e ofruar në mënyra 
të ndryshme për një të ri ose 
fillestar (dikush që I bashkohet 
një komuniteti të ri të të mësuarit 
ose organizatës) nga një person 
me përvojë i cili vepron si model, 
udhëzues, mësues, këshilltar ose 
njeri i besuar.  
(CEDEFOP Fjalori, 2011).

MENTORIMI
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Grupi i mentorëve
Facilitatori krijon një grup mentorësh, nga të cilët mund të zgjidhen mentorët. Këta janë kryesisht 
ofruesit e trajnimit, por detyra e tyre ndryshon nga ofrimi i trajnimit. Ndërsa rekruton mentorë të rinj, 
vlen të konsiderohen kriteret e mëposhtme të përzgjedhjes:

• njohuri mbi temën, organizimin dhe komunitetin 
• përvoja e mësimdhënies 
• angazhim dhe entuziazëm për rolin 
• aftësi të mira komunikimi dhe dëgjimi 
• gatishmërinë për të reflektuar dhe përmirësuar 
• një angazhim për mundësi të barabarta/përfshirje 

Çështjet rreth përshtatjes së mentorëve me të trajnuarit në aspektin e moshës, vullnetit, ekspertizës, 
gjinisë dhe kulturës janë gjithashtu çështje të rëndësishme që duhet të merren parasysh (CEDEFOP, 
The Mentor Handbook: A Practical Guide for VET Teacher Training, 2013).

Gjatë gjithë ciklit të programit të mentorimit, facilitatori ofron mbështetje për mentorët në formë 
të sigurimit të cilësisë gjatë bashkëpunimit. Mentorët stimulohen dhe shpërblehen për kohën dhe 
përpjekjet e tyre shtesë. Në përputhje me sistemin e financimit të bazuar në rezultate, pjesa e tyre e 
pagesës është e lidhur me atë nëse 60% e të trajnuarve qëndrojnë në punë 3-6 muaj më vonë (në 
sektorin jo-bujqësor), respektivisht 12 muaj më vonë (në sektorin bujqësorë).

5.5. Monitorimi dhe matja e rezultateve 

Monitorimi është çelësi për sukses të qasjes. Patjetër duhet të zhvillohet dhe përshtatet një plan 
matjeje për grumbullimin e të dhënave. Plani i matjes specifikon

Çka: përkufizim i saktë i treguesit
Kur: afatin kohor për grumbullimin e të dhënave
Si: Mjetet dhe mostrat e përdorura për mbledhjen e informacionit mbi treguesin
Nga kush: një përshkrim i përgjegjësive për mbledhjen e të dhënave.

Facilitatori është përgjegjës për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave. Është e rëndësishme të 
bëhet grumbullimi dhe analizimi i tyre i ndarë sipas gjinisë dhe përkatësisë etnike.  

Gjatë mbledhjes së të dhënave mbi fuqizimin e grave dhe pakicave, është e rëndësishme të merren 
parasysh si në vijim:

•  Bisedoni në mënyrë të drejtpërdrejtë me gratë mbi fuqizimin e tyre, por edhe me meshkujt 
gjithashtu.

•  Bisedat e hapura ose gjysmë të strukturuara funksionojnë më mirë se pyetësorët kur hulum-
tojnë fuqizimin e grave  (ILO, 2015).2  

Siç është cekur në seksionin 4.2.2, para se të filloj trajnimi plotësohet pyetësori vlerësues fillestar, 
kurse pyetësori për vlerësimin e ndikimit të trajnimit, plotësohet 6 muaj pas përfundimit të trajnimit, 
varësisht nga profesioni dhe sezonaliteti i aktivitetit ekonomik.

2    Për më shumë këshilla, shih ILO, Value chain development for decent work: how to create employment and improve working conditions in targeted 
sectors, 103
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6. Mësime të rëndësishme
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Dhe në fund theksojmë pjesët më të rëndësishme të këtij doracaku:

a Qasja është dëshmuar që funksionon në vende dhe kontinente të ndryshme dhe mund t’i 
përshtatet kontekstit lokal.

b  Për të arritur rezultate të qëndrueshme, kjo qasje duhet të kombinohet me parime të caktuara 
të rëndësishme siç është zotërimi i një vizioni të qartë që nga fillimi, të bëjë një analizë të 
duhur të interesave dhe kapaciteteve të akterëve në sistem, të ndjekë një rol lehtësues, dhe 
zhvillimi i një sistemi të monitorimit me qëllim drejtimin dhe të mësuarit.

c Qasja vetë është një cikël i bazuar në disa hapa.

d  Qasja ka në vete karakteristika kryesore të cilat janë vendimtare për suksesin. Ato janë qasje 
universale, qasja holistike, pranimi/miratimi nga akterët lokal, lidhjet dhe rrjetet, dhe moni-
torimi.

e  Roli i facilitatorit është thelbësor, për të nxitur pjesëmarrjen e të gjithë akterëve potencialë 
dhe për t’i mundësuar atyre të japin kontributin e tyre në këtë bashkëpunim në bazë të kapac-
iteteve, burimeve dhe interesave të tyre.

f Qasja përdor dhe vlerëson mundësitë dhe resurset e individëve dhe komuniteteve
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8. Fjalorthi

DACUM

DACUM është shkurtesë për Developing a Curriculum, dhe është 
një proces që përfshin përdorimin e grupeve të fokusit në realizimin 
e një procesi të vizualizuar në sekuenca për të paraqitur detyrat dhe 
punët, si dhe, njohuritë, shkathtësitë dhe tiparet që i përkasin një 
profesioni. Është metodë produktive që mundëson analizë të shpejtë 
dhe të plotë të çdo pune/profesioni.

Rezultatet e 
të mësuarit

Njohuritë, aftësitë dhe/ose kompetencat që një individ ka fituar dhe/
ose është në gjendje të demonstrojë pas përfundimit të një procesi 
mësimor, qoftë formal, joformal ose informal.

Aftësitë 
jetësore

Aftësi psiko sociale për sjellje adaptive (përforcuese) dhe pozitive që 
u mundësojnë individëve të përballojnë me efikasitet kërkesat dhe 
sfidat e përditshmërisë. Ato grupohen në tri kategori të gjera aftë-
sish: aftësi njohëse për analizimin dhe përdorimin e informacionit, 
aftësi personale për zhvillimin e agjencisë personale dhe menax-
himin e vetvetes, si dhe aftësi ndër-personale për të komunikuar dhe 
për të bashkëvepruar në mënyrë efektive me të tjerët.

Arsimi  
joformal

Çdo veprim arsimor që zhvillohet jashtë sistemit formal të arsimit.
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