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PËRMBLEDHJE 
 
Strategjia e zhvillimit të burimeve njerëzore për rritjen e punësueshmërisë në rajonin e Pejës 
2020 – 2025 (referuar si “Strategjia”) është një dokument strategjik afatmesëm i shoqëruar me 
planin e veprimit i përqendruar në Komunën e Pejës, me inputet kryesore të Këshillit Lokal për 
Punësim në Komunën e Pejës (KLP) që është zhvilluar në kuadër të projektit rajonal “SEED hapi 
II”, por përfshin edhe komunat Istog dhe Klinë sipas organizimit rajonal të Zyrës së Punësimit 
(referuar si “Rajoni i Pejës”) pasi që ato posedojnë kapacitete komplementare si shkolla 
profesionale, etj. dhe kanë nëvojë për përfshirje si lokalitete më të vogla me papunësi të lartë. 
 
Qëllimi i strategjisë është zhvillimi i burimeve njerëzore, krahas proceseve tjera, për përgatitjen 
e fuqisë punëtore sipas kërkesës së tregut, e cila pritet të rris punësimin pasi që një nga arsyet e 
forta të papunësisë ne Kosovë dhe rajon është fuqia punëtore e pa kualifikuar apo jo mirë 
orientuar kah tregu i tanishëm i punës dhe trendet, mundësitë dhe sfidat në të ardhmen e afërt.  
 
Ndërkaq, zhvillimi i burimeve njerëzore pritet të kontribuoj edhe në rritjen e kualitetit të 
produkteve dhe shërbimeve të bizneseve në rajon si burim kryesor punësimi që pritet të luajn 
rol në ofrimin e ekspertizës në procesin mësimor dhe praktikën profesionale, sidomos për 
arsimin profesional ku kërkohen pajisje, ekspertizë e burime tjera që sistemi i arsimimit nuk i 
posedon apo janë të limituara. 
 
Strategjia është e ndërtuar në 3 shtylla kryesore, në bazën e së cilave është (1) vlerësimi i 
gjendjes së punësimit dhe nevojave, përfshi nevojat e KLP si entitet i ri konsultativ për 
konsolidim dhe zhvillim kapacitetesh pë përmbushjen e rolit të synuar - ndikimin në rritjen e 
punësimit në komunën e Pejës. Strategjia u hartua me asistencën e konsulentit (HROD) të 
angazhuar që hartoi këtë strategji duke konsultuar të dhëna të ndryshme lidhur me tematikën, 
në vecanti (2) rekomandimet e UNDP (Programi i Kombeve të Bashkuara për Punësim në 
Kosovë) për plotësimin e hendekut të shkathtësive bazuar në hulumtimin e kërkesës së tregut të 
punës në 6 industritë kryesore prodhuese dhe shërbyese në Kosovë në vitin 2016. Po ashtu, 
konsultimin e dokumeteve strategjike vendore dhe ndërkombëtare si (3) Strategjia dhe plani i 
punësimit të rinjve në Kosovë 2018-2020 dhe Strategjia Europeane 2020 që përfshin rritjen e 
punësimit, si dhe të raporte, statistika dhe të dhëna tjera në nivel lokal si kombëtar, Agjencia e 
Statistikave te Kosoves, hulumtimet periodike te opinionit “Pulsi Publik” nga UNDP, etj.  
 
Sipas praktikave të gjithmbarshme të politikë bërjes dhe planifikimit strategjik, dokumenti është 
konceptualizuar në bazë të praktikave ndërkombëtare për zhvillimin e burimeve njerëzore për 
punësim dhe modele kontributi të palëve në formë të organizuar si këshilla apo partneritete 
lokale për punësim në bazë të cilavë është krijuar edhe KLP si një entitet gjithëpërfshirës, i 
krijuar me vendimin e Kuvendit të Komunës Pejë në vitin 2017, me funksion këshilldhënës.  
 
KLP shërbeu si fokus grup në gjenerimin e të dhënave parësore, ku anëtarët e tij kontribuan me 
informata në dispozicion, si regjistri i bizneseve, punëkërkuesit. etj. dhe në vlerësimin e gjendjes 
lokale të tregut të punës perms analizës “SWOT” që sherbeu si bazë e orientimit strategjik, 
shoqëruar me hulumtimet me student dhe biznese realizuar në kuadër të kësaj strategjie.   
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Për realizimin e strategjisë, janë konsideruar disa opsione. Opsioni i zhvillimit të kapaciteteve 
njerëzore - përgatitja e ofertës së fuqisë punëtore sipas tregut të punës duke u pajisur me 
shkathtësi të përgjithshme “buta” apo “esenciale” bazike me aplikueshmëri të gjerë, nga 
gjuhësore deri teknike siç rekomandon UNDP, etj., krahas njohurive specifike në profile me 
standarde ndërkombëtare dhe sipas kërkesave të punëdhënësve.  
 
Paralelisht me hartimin e strategjisë ishte konstituimi dhe si pjesë integrale e saj është zhvillimi i 
KLP përmes prezantimit të praktikave të mira rajonale rreth rolit dhe funksionimit të entiteteve 
të tilla lokale, ceshtjet për veprim të suksesshëm, prezantimit të rasteve studimore nga 
veprimtaria e KLP/partneriteteve për punësim nga shtete të BE-së dhe rajonit, si dhe ofrimit të 
trajnimit dhe këshillimit në procesin e planifimit lokal për punësim, si dhe asistenca në 
përgatitjen dhe adoptimin e rregullores së punës dhe dokumenteve tjera administrative të KLP.   
 
Si e tillë, Strategjia dhe Plani i Veprimit shërbejn për KLP dhe palët tjera të interesuara si  
orientim strategjik, vlerësim arritjesh dhe gjendjes si dhe bazë planifikimi në të ardhmen për 
trajtimin e sfidave lokale për rritjen e punësueshmërisë dhe punësimit në rajonin e Pejës.  
 
Ky është një orientim me mundësi administrimi uniform përmes sistemit të arsimimit dhe 
aftësimit profesional, që konsiderohet me koston më të ulët dhe ndikimin më të lartë 
afatshkurtë dhe afatgjatë. Ky opsion mund shoqërohet me aspekte të tjera komplementare si 
kultivimi i ndërmarrësisë, subvencionimi i vetëpunësimit, terheqja e investimeve të huaja 
përmes partneriteteve publiko private (PPP) si dhe levizja e fuqisë punëtore të kualifikuar 
përmes migrimit duke evituar “humbjen e trurit”, tërheqjen dhe mbajtjen e burimeve njerëzore 
me experience sipas avantazheve rajonale duke ofruar mundësi dhe përfituar nga kapitali dhe 
ekspertiza e diasporës dhe investimeve të huaja.  
 
Strategjia me 3 objektiva dhe 20 masa të propozuara është detajuar në Planin e Veprimit me 40 
aktivitete, si një instrument për implementimin dhe monitorimin e strategjisë, i cili identifikon 
përgjegjësit, kohën dhe burimet e nevojshme për realizimin e saj, i përdorshëm për KLP dhe 
palët e përfshira dhe të interesuara. Tre objektivat e kësaj strategjie dhe plan veprimi janë: 
 

 Zhvillimi i sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore për punësim në rajonin e Pejës; 

 Zhvillimi i burimeve njerëzore në rajonin e Pejës; 

 Krijimi i një tregu të qëndrueshëm dhe funksional të punës në rajonin e Pejës. 
 
Detaje rreth masave, aktiviteteve dhe aspekte tjera të implementimit janë paraqitur në Planin e 
Veprimit për implementimin e Strategjisë. 
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I. PROFILI i RAJONIT të PEJËS 
 
Për nevoja të kësaj strategjie, rajoni është definaur sipas organizimit rajonal të Agjencisë së 
Punësimit, ku Zyra e Punësimit në Pejë mbulon komunat Pejë, Istog dhe Klinë. Sipas këtij 
organizimi, në vijim është bërë një përmbledhje tekstuale, tabelare dhe në formë grafikonesh 
me të dhëna më të detajuara krhasuese të përdorshme në tematikën e strategjisë për zhvillim e 
burimeve njerëzore për punësim në Komunën e Pejës në përgjithësi me përfshirje të dy 
komunave tjera të rajonit Istogu dhe Klina. 

 
Rajoni i Pejës (Vikipedia) 

 
Këto të dhën përfshijnë sipërfaqen dhe përbërjen e territorit të rajonit, popullsinë, lëvizjet 
demografike me theks të veçant emigrimi ndërkombëtar, të dhëna socio ekonomike, arsimimi, 
transporti dhe aspekti ndërkufitar, privatizimi dhe punësimi/papunësia dhe tregu i punës si 
fokus i kësaj strategjie që ndërlidh në vete, varet nga dhe ka ndikim në mirëqenje dhe stabilitet 
socio ekonomik dhe politik të rajonit. 
 
Rajoni i Pejës gjendet në pjesën veri-perëndimore të Kosovës dhe sipas përcaktimit të lartëcekur 
përfshinë komunat Pejë, Istog dhe Klinë me 199 vendbanime (3 qytete si qendra administrative 
komunale dhe zuna rurale e malore përeth organizuar në bashkësi lokale) të shtrira në pjesën 
veri-perëndimore të Rrafshit pjellor të Dukagjinit deri në lartësitë e Bjeshkëve të Nemuna që 
rrethojnë Pejën dhe Istogun në formë kurore si dhe Ujvarat e Mirushës që shtrihet mes Klinës e 
Malishevës.  
 
Shtrirja e rajonit është në përputhje me organizimin rajonal të Agjencisë së Punësimit dhe disa 
institucione tjera vendore e ndërkombëtare, pa ndikuar në pavarësinë vetëqeverisëse lokale të 
komunave pasi që rregullimi shtetëror në Kosovë është dy nivelesh: niveli lokal dhe ai qendror, 
pa rajone administrative. Gjithësesi, organizime planifikimi si kjo strategji krijojnë parakushte të 
favorshme për zhvillimin e hershëm rajonal në linjë me programet zhvillimore rajonale 
europiane edhe në kuadër të integrimeve dhe fondeve europiane dhe atyre të bashkëpunimit 
ndërkufitare pasi rajoni i Pejës, i Gjakovës dhe Prizrenit kanë karakter ndërkufitar. 
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1.1 Sipërfaqja dhe Demografia  

Sipas të dhënavë statistikore, sipërfaqja e rajonit të Pejës duke përfshirë komunat Pejë, Istog 
dhe Klinë është 1364km2 sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, nga cila rreth 72,224ha 
(60%) janë tokë bujqësore dhe 48,484ha (40%) pyje dhe kullota, kurse pjesa tjetër zonë urbane – 
rrugë dhe vendbanime e hapsira publike dhe private ku funksinon jeta në qytete dhe fshatra.  

Numri i popullsisë në rajonin perëndimor sipas regjistrimit të vitit 2011 është 174,232 banorë 
ndërsa në vlerësimin e vitit 2017 është rritur për 4000 banorë (2.3%). Në rajon është evident 
emigrimi i brendshëm nga periferia rurale në qendrat urbane dhe drejt kryeqytetit Prishtina, si 
dhe jasht vendi. Numri i emigrantëve nga rajoni jasht Kosovës në 2017 u trefishua nga viti 2011. 
E njëjtë me rajonin është rritja e emigrimit ndërkombëtar në komunën e Pejës, më pak se dyfishi 
në Istog ndërsa pesëfish më e lartë në Gjakovë (ASK 2011, 2017).  

Sipas ASK migrimi i brendshëm ndodh për arsye studimi, punësimi, ndrrimi vendbanimi me 
rastin e martesës, etj. por se ekziston edhe ardhje në këto komuna nga vendi dhe jashtë tij, duke 
përfshi riatdhesimet e vendasve dhe ardhjen e të huajve për arsye pune (organizatat 
ndërkombëtare) si dhe azili – mundësi pune si nga vendet fqinje, etj., gjithësesi në masë shumë 
më të vogël dhe pa ndonjë ndikim real apo të pritshëm në punësimin lokal.  

Të dhëna lidhur me komunat përbërëse të rajonit si sipërfaqja, lloji tokës, numri i vendbanimeve, 
popullsia dhe emigrimi ndërkombëtar sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011 dhe vlerësimit 
të popullsisë 2017 krahasuar janë paraqitur në tabelën vijuese.  

Komuna dhe  
vendbanimet 

Sip. 
km

2
 

Tokë bujqësore/  
pyje, kullosa (ha) 

Emigrimi ndërkom-
bëtar 2011/2017 

Popullsia 
2011/2017 

Pejë 
(95 vendbanime) 

603 31252ha bujqësore 
25709ha pyje, kullosa 

113 (0.11%) /  
300 (0.30%) 

96,450/ 98,676 

Istog 
(50 vendbanime) 

453 23,238ha bujqësore  
20,732ha pyje, kullosa 

46 (0.11%) /  
75 (0.18%) 

39,289/ 40,026 

Klinë 
(54 vendbanime) 

308 17,734ha bujqësore 
2,043ha pyje, kullosa 

45 (0.11%) /  
221 (0.55%) 

38,496/ 39,528 

3 komuna  
199 vendbanime 

 
1364 

72,224ha bujqësore  
48,484ha pyje, kullosa 

204 (0.33%)/ 596 
(1.03%) 

174,233/ 178230 

Burimi: Raporti mbi vlerësimin e popullsisë sipas regjistrimit 2011 (ASK, Mars 2012, ASK 2017) 

Imigrimi gjatë dekadës së parë të administrimit të drejtëpërdrejt ndërkombëtar të vendit, pas 
luftës, si në periudhën e emergjencës dhe rindërtimit ashtu dhe me programe tjera rehabilituese, 
edukative, zhvillimore, të sigurisë, pranisë diplomatike, etj. përfshinë nje numër të 
konsiderueshëm personeli vendor nga roje, shofer, përkthyes e deri te inxhinier e punonjës 
profilesh të ndryshme me kualifikime të larta në programe të ndryshme me donacione 
ndërkombëtare. Kjo pati ndikim direkt në rritjen e punësimit si dhe indirekt në ekonomi përmes 
blerjes së produkteve he sherbimeve përfshi qira, etj. Ky trend vie ulet me reduktimin e 
misioneve dhe programeve ndërkombëtare duke zvogëluar në masë punësimet, ndërkohë që 
mungojnë investimet e huaja direkte për shumë arsye, përkundër procedurës së shpejtë të 
regjistrimit të bizneseve dhe politikave fiskale favorizuese, por duket ndikuar nga mungesa e 
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stabilitetit, nivelit të funksionnimit të gjyqësorit dhe mbrotjes së investuesve në procese 
gjyqësore dhe me fonde garantuese qeveritare, informaliteti dhe praktikat grey, korrupsioni i 
lartë dhe transparenca e ulët sipas raporteve të institucioneve qeveritare dhe jo qeveritare 
vendore, BE-së, pranisë diplomatike si SHBA, Mbretëria e Bashkuar, etj. institucionet 
ndërkombëtare financiare si FMN, ato zhvillimore si Banka Botërore, që masin nivelin e 
qeverisjes së mirë, gjyqsorit, fjalës së lirë, transparencës, etj. 

Në një prezantim televiziv fundvitin 2018, lidhur me emigrimin e lartë dhe në rritje në Shqipëri, 
një ekspert çështjesh migrimi vlerësoi se emigrimi ndërkombëtar në masë mund të ketë ndikim 
socio politik dhe destabilizimin e tregut lokal të punës si rezultat i “emigrimit të trurit” ku 
krijohet mungesë në fuqinë punëtore lokale pasi vendet më të zhvilluara sidomos në Bashkimin 
Europian, SHBA, Kanda, etj. po tërheqin, përmes vizave të punës, kuadro me kualifikime të ulta 
por me shkathtësi specifike si mekanik, hidro dhe elektro instalues, ajustator, etj. dhe me 
shkathtësi – kualifikime të larta si inxhinier, ndërtimtar, e doktor në mes tjerash.  

Ky trend vie rritet edhe në rajon e Kosovës, dhe sic parashihet, “e ardhmja e punës nuk do të 
jetë për diplomat e kolegjit, do të jetë e shkathtësive të punës” (SNBC, shkurt 2019), andaj mund 
të pritet mungesë fuqie punëtore me shkathtësi pune, pasi që ata me diploma janë të bollshëm 
por të pa nevojshëm për bizneset – punë ofruesit të cilët veq kan nisur të identifikojn mungesë 
si agjustator e profile tjera.   

 
1.2 Lëvizjet Demografike – emigrimi vendor dhe ndërkombëtar  

Sipas raportit të fundit të vlerësimit të popullsisë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), 
në vitin 2017 vlerësohet se numri i banorëve të rajonit të Pejës ishte 178,230, Gjakovës 199,489 
dhe Prizrenit 288,655 banorë, ndërsa popullsia e gjithmbarshme e Kosovës vlerësohet të ketë 
qenë 1,798,506 banorë. 

Numri i emigrantëve kosovarë gjatë vitit 2016 ishte 22,012 veta, në vitin 2017 u përgjysmua në 
11,263 veta së shumti emigrantë legalë. Nr. i imigrantëve në Kosovë gjatë vitit 2016 ishte 13,072 
banorë duke përfshirë të rikthyerit dhe azilkërkuesit në Kosovë me drejtë shtëtësie/lejeqëndrimi 
më tëpër se 1 vjet ndërsa në vitin 2017 numri 5,832 veta ishte shumë më i ulët po ashtu (MPB, 
IOM, UNHCR, Komunat). Motivet e emigrimit sipas raportit ishin bashkimit familjar, martesa, 
punësimi, shpërngulje e përhershme, studime afatgjata me punësim, etj. “Po ashtu, gjatë vitit 
2017 një numër i konsiderueshëm emigruan duke kërkuar azil” (ASK 2016, 2017). 

Sipas te dhënave të migrimit kombëtar dhe ndërkombëtar në vitin 2016, Komunat me bilanc më 
pozitivë renditur ishin Prishtina (395 persona), Fushëkosova (268), Novobërda (70), Gracanica 
(66) si dhe Juniku me një numër më të vogël prej 12 vetash, por një tregues signifikant për 
preferencën e njerëzve për të jetuar në këtë komunë të re, të vogël dhe të pastër nga sa mund 
të sheh syri i lirë dhe të dhënat e gejndjes së mjedisit.  

Po ashtu, bilanci i migrimit kombëtar për komunën e Prizrenit është mjaft pozitiv ku 279 banor 
kanë imigruar nga komuna tjera të Kosovës në këtë komunë e cila megjithatë ka një bilanc 
negativ migrimi ndërkombëtar (341 emigrant) për vitin 2016 sic raporton (ASK 2017). 
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Komuna me bilancin pozitiv më të lartë të migrimit kombëtar është Prishtina me 1074 banorë të 
cilët kan imigruar në këtë komunë gjatë vitit 2016, po ashtu si Prizreni etj. me numër të lartë 
emigrantësh ndërkombëtar prej 679 veta. Nëse merret për bazë vetëm emigrimi ndërkombëtar 
(pa marrë në konsideratë nr. e të ardhurve në Kosovë si dhe bilancin e migrimit kombëtar) gjatë 
vitit 2016, Komunat sipas përqindjes së popullatës (mbi 1000 veta) të emigruar jashtë Kosovës 
gjatë vitit 2016 janë: Gjilani 2166 (2.7%), Ferizaji 2,349 (2.3%), Vushtrria 1,188 (1.85), Mitrovica 
1,231 (1.82%), Podujeva 1,167 (1.4%), Prishtina 2,117 (1%) dhe Prizereni 1676 (0.9%) emigrant 
ndërkombëtarë.  

Emigrimi ndërkombëtar në rajonin e Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit - krahasuar  
Në vitin 2016, niveli i emigrimit ndërkombëtar më të lartë e kishte rajoni i Prizerenit (4.51%), 
pasuar me të Gjakovës (2.93%) dhe rajonin e Pejës (2.74%). Kurse në vitin 2017, rajoni i Gjakovës  
ka emigrimin më të lartë (5%) krahasaur me dy rajonet tjera (Prizereni 2.35% dhe Peja 1.03%) të 
cilat shënuan ulje të nivelit të emigrimit. Sipas ASK, 2.74% e popullsisë së rajonit të Pejës emigroi 
jashtë Kosovës, ndërsa në vitin 2017 emigrimi ishte 1.03% apo 63% më i ulët krahasuar me vitin 
paraprak 2016. Detajet janë paraqitur në grafikonet vijuese.  

                     

Emigracioni në Rajonin e Pejës                        (ASK, 2016, 2017)                 Emigracioni në Rajonin e Prizerenit 

Sipas ASK, ashtu si në rajonin e Pejës, niveli i emigrimit ndërkombëtar në rajonin e Prizrenit 
përgjysmohet nga 4.51% e popullsisë së këtij rajoni sa ishte në vitin 2016 në 2.35% në vitin 
pasues 2017. Ndryshe nga të dy rajonet, niveli (5%) i emigrimit ndërkombëtar në rajonin e 
Gjakovës në vitin 2017 është rritur për 41.4% krahasuar me 2.93% sa ishte në vitin 2016. 

 
Fig. Emigracioni në Rajonin e Gjakovës (ASK, 2016, 2017)           

Numri i të migruarve jashtë Kosovës eshte shprehur në përqindje në raport me popullatën e 
komunës/rajonit pa llogaritur nivelin e imigrimit kombëtar dhe ndërkomëtar.  
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1.3 Transporti në rajonin e Pejës 
 
Përgjatë komunave Pejë dhe Klinë kalon autostrada që lidh rajonin me kryeqytetin dhe 
aeroportin “Adem Jashari” si dhe me Malin e Zi. Rruga rajonale Pejë – Mitrovicë përshkon 
Istogun ku gjendet baza rajonale e FSK-së kurse në Pejë ndodhet baza rajonale e KFOR-it. Ndërsa 
rruga rajonale Pejë – Prizren përshkon Decanin. Në këtë rajon ekziston edhe transporti 
hekurudhor Pejë – Pristhinë që kalon nëpër Klinë nga ky ekziston linja hekurudhore Klinë - 
Prizren por jasht funksioni. Derisa hartohej kjo strategji sipas vendim të Qeverisë është duke u 
bërë studimi i realizueshmërisë (fizibiliteti) për ndërtimin e autostratës së Dukagjinit, nga Istogu 
në Prizren që pritet të përmirësoj rrënjësisht transportin rrugor në këtë aks të rëndësishëm 
socio ekonomik lokal dhe rajonal.  
 
Ndërlidhja e Dukagjinit nga Istogu në Prizren do të bëhet me autostratedën e Dukagjinit të cilën 
Qeveria ka vendosur ta bëj, ndëkohë po bëhen studime arsyeshmërie dhe shpejtë pritet 
realizimi i saj. Kjo autostradë pritet të lehtësoj lëvizjen e mallrave dhe njerëzve, mirëqenjen dhe 
zhvillimin e zonës së Dukagjinit e që pritet të ndikoj edhë në punësim perms mobilitet më të 
shpejtë e përshtatshmëm në shkollim dhe punësim në komuna të ndryshme të rajonit. 
 
1.4 Dimensioni ndërkufitar i rajonit të Pejës 
 
Pjesa perëndimore dhe veriore e territorit të komunës së Pejës ku ndodhet Rugova shtrihet deri 
në kufirin shtetëror me Malin e Zi ku dhe ekzistojnë dy pika kalimi kufitar (Kulla aktive dhe 
Cakorri jo funksionale që nga 1999), kurse pjesa veri-perëndimore e Istogut shtrihet deri te kufiri 
shtetëror me Serbinë pa ndonjë vendkalim kufitar, kurse Klina ndodhet në brendësi të vendit. Si 
i tillë, ky rajon ka dimension ndërlidhës nga lëvizin njerëz dhe mallra si dhe zhvillimi ndërkufitar 
me disa iniciativa komerciale, mjedisore e turistike në trekëndëshin me Shqipërinë.  
 
Vlen të përmendet se kësaj zone ndërkufitare i është dedikuar “Çmimi i parë për përkujdesje 
destinacioni” për 2013 nga Këshilli Botëror i Udhëtimit dhe Turizmit për projektin e shtegut 
trekufitar malor “Majat e Ballkanit” prej 192 km gjatësi me sinjalizim. Ky projekt/iniciativë e 
pavarur në kuptimin praktik por me vizionin e Parkut të Paqes është realizuar në vitin 2012 nga 
Komuna e Pejës me shoqatat mjedisore lokale në partneritet me autoritetet dhe shoqatat e 
zonave të përfshira të Shqipërisë veriore dhe Malit të Zi të mbështetur me ekspertizë dhe 
donacione ndërkombëtare.  
 
 
1.5 Trashëgimia natyrore dhe kulturore në rajonin e Pejës 
 
Natyra  
 
Tiparet gjeografike të rajonit janë Rrafshi i Dukagjinit, Bjeshket e Nemëuna dhe Ujvarat e 
Mirushës:  

 Parku Kombëtar Bjeshkët e Nemuna (Alpeve Shqiptare): vargmale kodrinore malore 
me fshatra të banuara (Rugova karakterizuar me dyndje masive drejt qytetit vecanërisht 
gjatë stinës së dimrit por pas luftës ka një numër të ulur banorësh rezident, duke mos 
llogaritur vizitorët dhe të kthyerit vendas e të tjerë me investime në hotelieri. Kjo zonë 
është e përshtatshme për blegtori dhe turizëm që përshkojnë në formë hëne komunat 
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Pejë dhe Istog. Këto bjeshkë shtrihen përtej trekëndëshit kufitar me Shqipërinë dhe 
Malin e Zi dhe janë zona të mbrojtura. Ky është parku i dytë kombëtar i shpallur në 
Kosovë (26 dhjetor 2012) pas Sharrit. dhe përfshinë zonat e mbrojtura si “Parku Pyjor 
Pishat e Deçanit” dhe Monumentet Natyrore “Kanioni i Rugovës” dhe “Burimi i Drinit të 
Bardhë me Ujëvarën dhe Shpellën e Radacit”;  
  

 Rrafshi i Dukagjinit: është një rrafshin ku ndodhen 3 komunat me vendbanime urbane e 
rurale karakterizuar me tokën e plleshme bujqësore me nivelin më të lartë të ujitjes në 
Kosovë falë rrjetit ujor të prrockave dhe lumenjëve dhe lumit më të madh Drini i Bardhë 
që buron në Radac dhe përshkon rajonin e Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit dhe pasi 
përshkon veriun e Shqipërisë derdhet në detin Adriatik. Uji  termal në Banjë të Pejës së 
bashku me 30 monumente tjera natyrore në rajon përbën një vlerë të shtuar për  të. 
 

 Parku rajonal Ujvarat e Mirushës: atraksion turistik me vlera mjedisore mbrojtur me ligj 
i cili shtrihet në jug-lindje të komunës Klinë dhe një pjesë në komunën e Malishevës dhe 
përbëhet nga 13 liqene dhe 12 ujëvara të mbrojtura me ligj. 

 
Këto tipare janë ngushtësisht të lidhura dhe plotësojnë njëra tjetrën të gërshetuara me 
trashëgiminë kulturore të prekshme dhe të pa prekshme, traditën mikëpritëse, gatimit dhe 
artizanale, objektet kulturore si kullat muzetë, etj. dhe ato të kultit me njerëzit e zellshëm 
përgjithësisht të arsimuar. 

Lartësia mbi-detare në qendrat e mëdha urbane ndryshon duke filluar prej 357m deri 520m, 
kurse pika më e lartë në rajonin e Pejës është Guri i Kuq 2522m. Karakteristikat klimatike të 
rajonit janë pothuajse të njëjta si në tërë territorin e Rrafshit të Dukagjinit, përvec Gjakovës që 
nga hapja e “Autostradës së Kombit” në vitin 2009 karakterizohet me një klimë me temperaturë 
më të ngrohtë rreth +3°C krahasuar me rajonin e Pejës dhe pjesën tjetër të Kosovës. Kosova ka 
klimë kontinentale e ndikuar nga klima Mediterane, vecanërisht në rajonin e Gjakovës dhe 
Prizrenit. Temperaturat relativisht të larta me vlerë mesatare vjetore prej 11°C, Gushti dhe 
Korriku janë muajt më të nxehtë të vitit me temperatura prej 21.7°C deri 40°C në vitet e fundit, 
ndërsa Janari është muaji me ftohtë i vitit që karakterizohet me temp shumë të ulta nën zero.  

Rajoni është i njohur për një densitet të lartë të ujërave si lumenj, kroje, liqene malore, maja si 
Guri i Kuq, Maja e Hajlës (rrëzë saj ndodhen varrezat e dëshmorëve të luftës clirimtare të vitit 
1999) dhe Bjeshkët tjera te Rugovës (komuna Pejë) dhe ato të Istogut me peizazhe piktoreske 
mahnitëse dhe kullota me fshatra kodrinore malore ku njerëzit jetojnë dhe mbijetojnë me 
bagëtitë e tyre në përgjithësi në harmoni me natyrën si dhe fusha të gjelbra të kultivueshme në 
Rrafshin e Dukagjinit. Kjo përbën një potencial të lartë për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, 
agrobiznesit dhe agroturizmit, turizmit malor dhe rural. Në rajonin e Pejës janë të zhvilluara 
kulturat bujqësore, pemëtaria, blegtoria, fermat e pulave, bletaria, zeje, prodhimi dhe sherbime. 
 
Kultura 
 
Pjesë e mozaikut të rajonit është dhe trashëgimia kulturore materiale, historike, arkeologjike, 
religjioze, arkitektonike, etnologjike, zejtare etj. si dhe ajo jo materiale si mikpritja, tradita, 
historia në legjenda dhe këngë, këngët dhe vallet e jetës dhe vdekjes me ritualet e tyre. Në rajon 
janë të njohura rreth 130 objekte të identifikuara dhe sistemuara nga IMM në Pejë dhe Gjakovë 
të cilat janë të prezentueshme me nivele të ndryshme infrastrukture, sigurie, sinjalizimi dhe 
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shërbimi. Më tepër se kaq janë të pa hulumtuara dhe pa infrastrukturë si të tilla aktualisht të pa 
prezentueshme, por që përbëjnë një potencial për zhvillimin e turizmit kulturor i cili kërkon 
planifikim, zhvillim dhe investime.  
 
Që nga paslufta, janë bërë investime të agjencive ndërkombëtare në bashkëpunim me 
autoritetet lokale dhe ndërtues të shkathtë privat në konservim, restaurim dhe revitalizim e 
objekteve kulturore të mbrojtura 16 objekteve vetëm në Pejë dhe Gjakovë si Çarshitë e Gjata, 
kullat e Dukagjinit, objekte kulti, hamame, muze, etj. Çarshia në Pejë është në proces të 
ngadalshëm dhe bazuar në fonde investuese private nga pronarët e dyqaneve zejtare dhe 
shitëse, tanimë pothuajse e rindërtuar. Në vitin 2017, rrugicat dhe sheshi i Çarshisë u shtruan 
me pllaka në kuadër të një projekti revitalizimi mbështetur nga Komuna dhe fondet e Europiane. 
Dyqanet e Çarshisë së Pejës dhe Gjakovës u djegën plotësisht gjatë luftës.  
 
Shumica e pronarëve privat të tyre janë të limituar në fonde dhe me qasje të pafavorshme në 
kredi bankare dhe mungesë fondesh zhvilluese dhe subvencionesh komunale dhe qeveritare, 
përveç planifikimit hapësinor dhe kadastral dhe arkitekturor në bashkëpunim të Komunës me 
IMM  si dhe mbështetjes simbolike në vitin 2013 të zejeve në shuarje nga komuna e Pejës. Ka 
dhe investime të tilla tjera në rajon si restaurimi dhe revitalizimi i disa kullave dhe mullinjve në 
Deçan dhe Junik si dhe të tjera në proces apo të planifikuara (Mullinjtë në Radac dhe Vrellë, etj). 
Gjithsesi, këto masa konsiderohen të pakta, shumë të kushtueshme, të ngadalshme, me kualitet 
dhe dokumentim të niveleve të ndryshme.  
 
Për ilustrim, disa nga objektet e njohura kulturore dhe të vizituara në rajon janë: Muzetë 
Etnografik, Qarshitë dhe disa restorante muze në komunat Pejë dhe Gjakovë, kishat dhe 
manastiret katolike dhe ortodokse, xhamitë e vjetra, teqetë në Gjakovë dhe Junik, Muzeu Mulliri 
i Haxhi Zekës me Objektin e transformuar të hambarit, Hamami në Pejë, Medresetë, banesat e 
vjetra qytetare në rajon, urat e vjetra me harqe në Gjakovë, kullat me muret fortifikuese në tërë 
Rrafshin e Dukagjinit disa prej tyre të kthyera në bujtina familjare me shërbim akomodimi dhe 
ushqimi njohur ndërkombëtarisht si “Bed & Breakfast” (shkur “B&B”) si psh.  
 
Kulla e  revitalizuar si Qendër Turistike Rajonale në Junik, pastaj mullinjtë me ujë njëri nga të 
cilët “Mulliri i Shabanajve” në qendër të Deçanit është revitalizuar si qendër ekspozimi dhe 
shitje të veshjeve, dekorimeve dhe zeje tjera, punë dore të grave të Deçanit dhe rrethinës, 
“Mullini i Bërdynajve” në Radac është revitalizuar funksionon si mulli me ujë dhe me përgatitje 
bazike infrastrukture për bujtinë, kurse Milliri i Vrellës ishte planifikuar të revitalizohen 
pjesërisht si bujtinë “B&B” dhe të vazhdojnë veprimtarinë e tij kryesore – bluarjen e drithërave 
në mënyrë tradicionale me gurë dhe burim energjie ujin. Varrezat tumulare dhe rrënojat e 
vjetra, zonat dhe ansamblet arkeologjike si Seperanti, Rakoshi, Dresniku, etj., shpellat si ato të 
Princeshës, e Madhe dhe e Radacit në Pejë, e Dushit dhe Mirushës në Klinë, shumë të tjera të 
njohura por pak të eksploruara në Bjeshkët e Nemuna e gjetiu në rajon.  
 
Andaj pozita gjeografike e rajoni të Pejës, trashëgimia natyrore dhe kulturore dhe dimensioni 
ndërkufitar përbën një potencial strategjik konkurrues për rajonin në Kosovë dhe Ballkan 
sidomos për zhvillimin e turizmit malor, tregtisë dhe shkëmbimeve kulturore dhe profesionale 
përfshi menaxhimin e integruar të mjedisit, pyjeve, ujërave, etj. dhe trajtimit të përbashkët të 
çështjeve mjedisore, bujqësi, blegtori, peshkim, etj. dhe zhvillimin e qëndrueshëm në 
përgjithësi, si parakushte për mirëqenje dhe stabilitet socio-ekonomik e mjedisor të këtj rajoni. 
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II. IDENTIFIKIMI i PROBLEMIT 
 
2.1 Punësimi – papunësia në rajonin e Pejës 
 
Për të kuptuar gjendjen në nivel lokal, duhet të dimë atë të përgjithshëm vendor e t’i referohemi 
të dhënavë që së shumti janë në nivel të Kosovës, por janë orientuese edhe për nivelin lokal për 
çështje të ndryshme socio ekonomike, përfshi punësimin. Sipas statistikave, papunësia në 
Kosovë varion në mes 30 – 55% varësisht nga burimi i informatave. Sido që të jetë, këto janë të 
dhëna orientuese dhe iu referohen deklarimeve në regjistrimin e popullsisë, regjistrimin e 
punëkërkuesve në Zyra lokale - Agjencia e Punësimit dhe MPMS, anketës së fuqisë punëtorve 
nga Agjencia e Statistikore e Kosovës, Fondi Pesional, ATK, etj., por vlerësohet gjerësisht së 
numri i të papunëve në vënd është më i lartë se cilado statistikë e papunësisë.  
 
Papunësia në Kosovë është e lartë historikisht vecanërisht pas suprimimit të autonimisë dhe 
largimin masiv të fuqisë punëtore nga ndërmarrjet shoqërore e institucionet gjatë viteve 90-ta, 
pas luftës 1999 e në vijimësi me një përmirësim në rritje gjithësesi jo knaqshëm në raport me 
nevojat e aspiratat e popullatës dhe fuqinë punëtore. Papunësia e lërtë vecanërisht e të rinjve 
përbën një shqetësim serioz siocio kenomik për vendin me ndikime edhe në rajon, pasi në vitin 
2004 reagimi masovik i rinisë ndaj administratës ndërkombëare UNMIK dhe asaj lokale 
Komunave në  kuadër  të  Institucioneve të Pavarura Vetë Qeverisëse (IPVQ) dhe gjendjes së 
përgjithshme socio ekonomike u vlerësua nga zyrtar të MRKS, etj. si "bombë sociale" potenciale 
të shpërthej çdo moment tjetër në forma të ndryshme që variuan nga protesta deri tek emigrimi 
masiv duke rrezikuar "humbjen e trurit" pra largimin nga vendi të potencialit të 
kualifikuar/kualifikueshëm siç ndodhi me eksodin më të madh në kohën më të shkurtër të të 
rinjëve në vitin 2014-2015.  

 
Fig. Të dhëna statistikore punësimi i të rinjëve në Kosovë 2012 – 2016 (ASK, MPMS) 

 
Kjo përbën edhe rrezikun e humbjes së gjeneratës së parë plotësisht të edukuar pas vitit 1999 e 
cila sic tërheq vëmendjen Banka Botërore në një raport të vitit 2014 nëse nuk integrohet në 
punë, Kosova rrezikon humbjen e kësaj gjenerate vlerësuar si më produktiven duke patur 
parasysh shkollimin e mirëfilltë në paqe dhe liri i cili deri në vitin 1999 ishte një sistem paralel 
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shkollimi, shumë i kufizuar që u zhvillua në "shtëpi shkolla" por megjithatë ishte mjet i fortë 
transitor për ruajtjen dhe motivimin e substancës së popullatës shumicë deri në liri e pavarësi.  
 
Pas luftës, përkundër progresit në shumë fusha, prapambetja zhvillimore si rezultat dhe shkak, 
mes tjerash, i papunësisë është sfidë që vie e rritet për institucionet shtetërore, ajo kërkon 
politika zhvillimi të qëndrueshëm që synojnë rritjen e mirëqenjes dhe sigurisë njerëzore, 
vecanërisht uljen e papunësisë dhe rritjen e besimit të popullatës për të jetuar të shëndetshëm, 
për t'u mirë arsimuar, punësuar dhe pasuruar shpirtërisht dhe kulturalisht duke eksploruar dhe 
arritur potencialet zhvillimore individuale e kolektive në Kosovë duke ruajtur dhe pasuruar vlerat 
dhe burimet natyrore dhe kulturore pa kompromituar nevojat zhvillimore të gjeneratave që 
vijnë – pra rritje mirëqenje.     
 
Reagimi i qeverisë ndaj kësaj situate i pasqyruar në Strategjinë e Kosovës për Rininë 2013-2017 
ishte: "Krijimi i mundësive për punësimin e të rinjve përmes programeve trajnuese [formale dhe 
jo formale] dhe mbështetjes financiare për ndërmarrësit e rinj" duke përfshi zhvillimin e 
shkathtësive jetësore e të punsueshmërisë.  
 
Sipas MPMS, në fundvitin 2015 ishin 110 mijë punëkërkues (Lajmi.Net 2016). Sipas strategjisë 
aktuale për rritjen e punësimit të të rinjve 2018-2020 të MKRS, trendi i papunësisë së të rinjve 
(15-24 vjeç) mbetet pothuajse i njëjtë me një rënje 3% nga 55.3% në 2012 në 52.2% në vitin 
2016 ku mbi 60% përbëjn femrat. Gjithësesi, më shqetësues se sa vetë papunësia është fakti se 
anketa e fuqisë punëtore në vitin 2016 referuar në Strategji thekson se "afër një e treta e të 
rinjve (26.5% e djemve dhe 34.2% tek vajzat) nuk ishin as të punësuar, as në arsim dhe as në 
trajnim, në krahasim me 10.2% sa ishte në Bashkimin Evropian", pra 10% më shumë në total që 
ulë shanset reale të punësueshmërisë së këtyre të rijnve në të ardhmen, kurse fondi pensional 
llogarit 42% te pa punë (INDEP 2014). Andaj, integrimi i kësaj pjese të rinisë në shkollim/trajnim 
profesional në sektor sipas kërkesave të trtegut do ta shpëtonte nga varfëria dhe efektet e saj 
dhe rriste shanset e punësimit e mirëqenjes duke kombinuar veprimet me informim e këshilla.  
 

Ndërsa raporti i një kompanie konsulente “MMC Kosova” 
në bazë hulumtimit te saj në vitin 2017, paraqet gjendje 
shumë më optimiste të punësimit vetëm 15.6% të papunë 
në nivel vendi (Kosovë) që është përgjysëm më pak nga sa 
raportojnë statistikat e institucioneve qeveritare të 
Kosovës. Ndërsa në nivel rajoni, ky hulumtim rendit 
Gjakovën me papunësinë më të ulët (9.5%) nga 7 rajonet 
paraqitur në këtë hartë, pas saj renditet Prizereni (14.2%) 
dhe Peja me 15%, ku përafërsisht njësoj janë dhe tre 
rajonet tjera, kurse Prishtina ka papunësinë më të lartë 
prej 24.3% (“Buletini Eknomik”). 
 
Sido që të jetë, duket se këto shifra janë shumë më 

optimiste krahasuar statistikat e institucioneve relevante qeveritare të Kosovës dhe perceptimit 
dhe ndjeshmërisë së populates,  vecanërisht duke konsideruar numrin masovik e të rinjëve që 
hyn në tregun e punës çdo vit pas shkollimit të mesëm dhe universitar, numrin më të madh në 
bazë të papunëve të pa shkollë, dhe në masë më të ulët por sërish shqetësuese të atyre me 
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shkollim të lartë dhe në moshë të mesme dhe shtyrë (sipas të dhnave të MPMS),atyre në zona 
rurale dhe gjinisë femërore.  
 
Meqenëse në nivel lokal nuk ka statistika lidhur me papunësinë, duhet referuar gjendjes së 
përgjithshme vendore dhe konsideraur të dhënave të kufizuara lokale si Zyrat e Punësimit në 
Komuna të cilat janë një burim informacioni i besueshëm për aq sa të papunët regjistrohen në 
këto qendra si punëkërkues, ndonëse shumë nga të papunët nuk regjistrohen në këto zyra e 
nëse regjistrohen nuk ka të dhëna nësë e sa janë punësuar pasi ka nga ata që janë punësuar por 
jo domosdo janë lajmëruar në këto zyra për të informuar rreth statusit të tyre të punësmit, jo 
pse ka ka ndonjë përfitim monetary sit ë papunë apo tjetër, thjeshtë neglizhencë a mungesë 
vetëdije që një azhurnim I të dhënave është me rëndësi për statistika papunësimi, etj.  
 
Në përmbushje të funksionit ligjor - mbledhje e raportim të dhënash lidhur me punëkërkuesit 
dhe si anëtare e Këshillit Lokal për Punësim në Komunë e Pejës, Zyra e Punësimit në Pejë (ZPP) 
raportoi statistikat në dispozicion rreth papunësisë në Komunën e Pejës deri në Gusht 2018. 
Sipas këtyre të dhënave, në këtë zyrë janë të regjistruar gjithësejt 14,637 punëkërkues, prej të 
cilëve shumica janë pasiv 8467 (apo 58%) dhe 6170 (42%) aktiv, si në tabelen vijuese.  

Fig.  Numri i punëkërkuesve të regjistruar në Zyrën e Punësimit në Pejë (deri gusht 2018) 
 
Nga kjo e dhënë, del se fuqia punëtore është shumë pasive në Pejë, andaj duhet të aktivizohet 
në kërkimin aktiv të tregut të punës dhe vetëpunësim. Aktivizimi i punëkërkuesve përmes 
formave të ndryshme të veprimit të koordinuar, e pa u limituar, si njoftimi, këshillimi, orientimi 
dhe riorientimi në karrierë, aftësimi professional, referimi, etj. është cështje për trajtim nga Zyra 
për Punësim, Qëndra e Arsimit Profesional (QAP) dhe palë tjera të përfshira dhe interesuara, 
përfshi KLP veçanerisht në aspektin konsultativ dhe planifikimi lokal për rritje punësimi.  
 
Zyra e Punësimit në Pejë informon në mënyrë statistikore lidhur me nivelin e shkollimit dhe 
demografinë e punëkërkuesve aktiv. Lidhur me nivelin e arsimimit, rreth 25% e punëkërkuesve 
aktiv janë të pa shkollë, përgjysëm më pak nga niveli kombëtar prej 57% të pa shkollë (INDEP, 
2014), 21% me shkollim fillor, ndërsa shumica prej 33% janë me arsim mesëm professional, e 
shumë më pak me shkollim të mesëm gjimnaz rreth 5%, shkollim të lartë (bachelor) 13% dhe 
rreth 1% nivel master, të dhenat paraqitur në tabelen vijuese.   
 
Në kuptim demografik, raporimi i ZPP tregon se mëshkujt kanë një epërsi të pa përfillshme 
(rreth 2%) në raport me femrat punëkërkuese. Lidhur me moshë, nga të dhënat e kësaj zyre 
(fig.4), rreth 50% e punëkërkuesve aktiv janë të grupmoshës 25-39 vjec, 22% të grupmoshës 39-
54 vjec, 19% mosha 18-24 vjec dhe 7% mbi 55 vjeç. 
 

Arsimimi i punëkërkuesve aktiv Nr. % Grupmosha vite Nr. punëkërkuesve  

Pa shkollë 1585 25 18-24  1233 (20%) 

Klasa I-IX (Shkolla fillore) 1301 21 25-39  3077 (50%) 

Arsimi I mesem profesional 2065 33 39-54  1385 (22%) 

Punëkëkuesit  aktiv Punëkërkuesit pasiv Total 

M F Gjithësejt M F Gjithësejt M F Gjithësejt 

 
3206 2964 6170 4445 4022 8467 7651 6986 14637 
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Shkolla e mesme gjimnazi 348 5 Mbi 55  475 (8%) 

Bachelor 813 13   

Master 58 1   

Gjithsejt: 6170    

Fig.  Nivelet e arsimimit dhe grupmosha e punëkërkuesve aktiv në Pejë (ZPP, gusht 2018) 
Ndërsa nga të dhënat e ZPP lidhur me përkatësinë etnike të punëkërkuesve aktiv, paraqitur në 
tabelen vijuese, rreth 84% janë shqiptar, 7.7% REA, 5% boshnjak, 2.5% të pa deklaruar, dhe në 
përqindje shumë më të vogël punëkërkues të entitetit serb, turq dhe një punëkëkrues kroat. 
 

Numri dhe etniteti i punëkërkuesve aktiv në Pejë 

Shqiptar 5207  Egjiptas 220 Serb 22 

Boshnjak 307     Rom 177 Turk 3 

Tjerë 156  Ashkali 77 Kroat 1 

Fig.  Numri i punëkërkuesve aktiv sipas etnisë (ZPP, gusht 2018) 
 

Ndonëse Zyrat e Punësimit janë “përgjegjëse për të konsultuar dhe drejtuar kandidatët tek 
programet e qendrave të trajnimit, të mbledhin të dhëna dhe monitorojnë kualifikimet e ofruara 
përmes Qendrave të Arsimit Profesional (programe të shkurta 3 javore menaxhuar nga MPMS) 
apo programeve të Arsimit Profesional (AP) (shkolla profesinale 3 vjecare menaxhuar nga MSHT) 
për punëkërkuesit e regjistruar”, në nivel kombëtar, vetëm 8% e praktikantëve të QAP dhe AP 
anë referuar apo kan ndëgjuar për këto programe nga zyrat/qendrat e punësimit, shumica 
përmes miqëve, familjes, internet, etj. siç informon hulumtimi “Aftësimi Profesional në Kosovë: 
Specifikat, Marrëdhëniet dhe Problemet” nga Institutit për Politika Zhvillimore – INDEP, 2014). 
 
Nga Zyra e Punësimit në Pejë dhe QAP priten të dhëna lidhur me sherbimet e ofruara si nr. e 
keshillimeve dhe referimeve tek QAP/AP, llojet e trajnimeve te kryera nga te referuarit, kërkesat 
e punëdhënësve per profile - shkathtesi te punetorve, ndermjetesimet ne punesim, etj.  
 
2.1.1 Analiza e fuqisë punëtore në Pejë 
 
Është marrë në konsideratë hulumtimi “Analiza e situatës për zhvillimin e fuqisë punëtore në 
Pejë” fokusuar në katër sektorët subject i programit “Proskills” pubikuar nga Solidar Suisse në 
vitin 2017. Ndërkaq, mbështeten rekomandimet për ndryshim në bazë të kësaj analize sa i 
përket shkollave AAP në vecanti atë teknike dhe ekonomikë në Pejë, pasi subjekt analize tregu 
ishin sektorët që zhvillohen në këto dy shkolla, por edhe QAP vecanërisht për profilin “përpunim 
metalesh”, pasi ekziston kërkesë e lartë por për shkak limitesh punësimi nga MPMS është 
rekomanduar ngritje fondesh nga donator, përfshi (shtuar propozimit) edhe kompanitë e 
sektorit për sigurimin e pagesës së trajtnerit për punë praktike në këtë qendër si dhe në shkollën 
teknike pasi është identifikuar mungesë e njëjtë.  
 
QAP në Pejë ofron 12 programe të akredituara trajnimi 3-mujor, 4 prej të cilave njihen në BE. 
QAP rekomandohet të bashkëpunoj ngushtë me bizneset, sikurse shkollat dhe qeverisja lokale.  
 
Vecanërist, meqë ka të bëj me përgatitjen e fuqisë punëtore, në nivel lokal i rekomandohet DKA-
së forcim i bashkëpunimit strategjik dhe ndërlidhjes me bizneset, pasi që DKA “konsiderohet 
proaktive por pa strategji të shkruar” sistematike veprimi për këtë aspekt, siç thekson analiza.  
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Në raportin e kësaj analize, është rekomanduar shkollave të AAP të përshtasin planprogramet 
në masën e lejuar deri 20% (respektivisht 30% të lejuar nga MASHT) me kërkesat e tregut dhe në 
bashkëpunim me kompanitë e sektorëve përkatëse, përfshi praktikën profesionale, si dhe të 
zhvillojnë fushatë vetëdijësimi dhe këshillimi në karrierë për rritjen e numrit të regjistrimeve në 
numër dhe kualitet (pasi kualiteti i prirjeve në shkollat profesionale len për të dëshiruar, siç 
është shprehur shumë herë se “këto shkolla i vijojnë nxënësit që nuk mund regjistrohen në 
gjimnaze”) si dhe diplomim të suksesshëm të tyre.  
 
Po ashtu, për zvoglimin e problematikës së sigurimit të fuqisë punëtore të mirëpërgatitur, 
mbështetet sugjerimi kompanive për bashkëpunim strategjik me shkollat profesionale përfshi 
praktika profesionale, shkëmbim experience nga kompanitë në shkolla, prezantime motivuese të 
kompanive në shkolla për nevojat/planet e tyre  dhe perspektivën për praktikantë e punëtor, 
pastaj vënjen në përdorim të makinerive më të avancuara që kompanitë prodhuese e shërbyese 
kan sesa ato të shkollave me një program të mirëfillt mentorimi dhe vlerësimi të punës praktike.    
Sipas kësaj analize, e përbashkëta e të katër sektorëve ishte se janë pak ndërmarrje nga 3-20 për 
sektor, shumica biznese të vogla, me paga njësoj “300€ min., 500€ mesatare, 1000€ max por me 
trend të ndryshëm perspektive rritje të numrit të punëtorëve të kualifikuar në të ardhmen. 
Grafiku vijues përpunuar nga HROD me të dhëna nga Analiza Solidar Suisse (2017).                                                                         
 
Ndërsa, sa i përket punëtorëve aktual (2017) dhe 
kërkesës vjetore për fuqi punëtore të paraqitura në 
publikmin e Solidar Suisse (2017) gjendja e krahasuar 
është paraqitur në grafikun vijues nga shihet se 
nevoja më e ulët për punëtor duket të jetë në 
sektorin e përpunimit të drurit me 20% e numrit që 
kishte në vitin 2017, më e lartë pritej në sektorin e 
përpunimit të metalit dhe në hotelieri me 50% më 
tepër punëtor, sektori operatorë turistik shumë më 
lartë ku pritej rritje në masë 200%,  kurse sektori i 
teknologjisë informative pritej të kishte rritjen më të lartë vjetore të punëtorve prej 250% nga 
viti 2017.  

                
Ndërsa publikimi “Analiza e nevojave të tregut të punës dhe aftësive në Kosovë” publikuar si 
pjesë e programit “Alled III” mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim (tetor, 2019) 
promovon orientimin arsimor “STEAM” (që nga anglishtja dmth. shkëncë, teknologji, inzhinieri, 
arte dhe matematikë), e kjo analizë, e publikuar në kuadër të programit “Alled III” në tetor 2019, 
sugjeron ndërmarrësinë në vend të arteve pra qasjen “STEEM”, për kandidatë femra dhe 
mëshkuj, konsideruar si mundësi punësimi më e shpejtë në dhe jashtë vendi me shkollim 
professional/ universitar. 
 
Kjo analizë konsiston në intervista me 300 bizneseve në Kosovë lidhur me nevojat e tyre për 
profile të fuqisë punëtore që rekomandon orientimin e arsimimit dhe aftësimit professional me 
qasjen “STEEM”, ku për secilën nga 4 fushat janë identifikuar sektorët prioritar – profilet e 
punës. Sektorët prioritar janë agrokulturë, përpunim ushqimi, inzhinieri mekanike dhe 
energjetikë. Studimi identifikoi 3 shkathtësi të nevojshme për një numër profesionesh të 
kërkuara nga tregu i punës, paraqitur në tabelën vijuese: 
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Shkathtësitë Profesionet 
Inzhinierike     Inzhinieri mekanike, elektronike dhe energjetike 

Agrokulturë Bujqësi, teknologji ushqimore dhe veterinari 

Teknologji komunikimi Yeknik telekomunikacioni dhe komunkimi, profesinist baze të dhënash dhe 
rrjeti, si dhe zhvillues aplikacionesh, teknik interneti, etj. 

 
 
 
 
 
2.1.2 Hulumtimi i nevojave të bizneseve për fuqi punëtore në rajonin e Pejës  
 
Në kuadër të procesit të identifikmit të nevojave dhe planifikimit strategjik për zhvillimin e 
burimeve njerëzore për punësim në rajonin e Pejës, u realizua hulumtimi për nevojat e 
bizneseve për profile dhe shkathtësi të fuqisë punëtore në rajonin e Pejës. Hulumtimi u realizua 
gjatë ngjarjes së ndërlidhur me tematikën – panairi i punësimit që organizoi Universiteti "Haxhi 
Zeka" në Pejë me datë 15.11.2019. Nga ndërmarrjet pjesëmarrëse në këtë panair, tetë iu 
përgjigjen pyetësorit hulumtues. Ato operojnë në sektorë të ndryshëm si sherbime, financiar, 
tregëti dhe prodhim në Komunën Pejës, disa me shtrirje në tërë Kosovën, si dhe një ndërmarrje 
me bazë në Prishtinë por present me shërbime në tërë vendn përfshi Pejën dhe komunat e 
rajonit (Istog dhe Klinë). 
  
Ndonëse ky hulumtim nuk është gjithëpërfshirës dhe jo mjaftueshmërisht reprezantues i 
nevojave të fuqisë punëtore, ai shërben si një orientim sado i lehtë për gjithë palët e interesuara 
në punësim dhe është vlerë e shtuar këtij procesi planifikues. Andaj, si masë/aktivitet i planit të 
veprimit për përmbushjen e strategjisë, sugjerohet zgjerimi dhe gjithëpërfshirja e këtij 
hulumtimi në rajonin e Pejës. 
 
Pyetësori hulumtues i hartuar nga konsulenti i angazhuar (Dritan Shala, HROD) u administrua 
nga Qendra për Orientim në Karrierë e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë. Pyetësori përmbante 
tre pyetje: lidhur me planin dhe nevojat për zhvillimin e bizneseve në të ardhmen e afërt 3 
vjeçare, lidhur me rritjen e kapaciteteve dhe fuqisë punëtore: 

 rritje kapacitetesh fizike/njerëzore/teknologjike, kualiteti/volumi, produkte të reja, 
marketing, etj.; 

 Profilet dhe shkathtësitë ë fuqisë punëtore të nevojshme për realizimin e planeve 
zhvillimore;  

 Shkathtësitë e “buta” të nevojshme për fuqinë punëtore aktuale/të ardhme në përgjithësi.  

Përgjigjet e bizneseve pjesëmarrëse në hulumtim janë tabuluar në vijim.  
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Ndërsa vlerësimi i nevojave për shkathtësi të “buta” të punonjësve aktual/të ardshëm nga këto 
biznese në mënyrë më të detajuarr është paraqitur në faqen vijuese. Për të mundësuar një 
përgjigje më përmbajtësore, në pyetësor u përfshi një listë prej 24 shkathtësish 
individuale/grupuar të “buta” të cilat u identifikuan si mungesë krahas gamës së shkathtësive 
specifike dhe standardeve ndërkombëtare për profesione të ndryshme në hulumtimin e UNDP 
që përfshiu 6 sektorë të rëndësishëm në Kosovë (2016).  
 
Hulumtimi rekomandoi plotësimin e hendekut të shkathtësive të “buta” tek fuqia punëtore 
aktuale dhe pajiisjen e fuqisë punëtore të ardhme si masë e rëndësishme harmonizimi të ofertës 
me kërkesën e tregut të punës, kështu rritjen edhe të potencialit të punësueshmërisë dhe 
mobilitetit për punësim në dhe jashtë vendi. 
 
Nga rezultati i vlerësimeve sipas shkallës së matjes “Liker” (1 min. deri 5 maks.) për nevojën për 
secilën nga 24 shkathtësitë e buta, që varioi nga niveli mesatar (3) për shkathtësi më teknike si 
plotësim formularësh deri te vlerësimi maksimal (5) për shkathtësinë punë ekipore, është 
paraqitur në tabelen vijuese, ndërsa mesatarja e vlerësimit për të gjitha shkathtësitë e buta që 
rezulton 4.1.  
Ky vlerësim tregon nvile të lartë të nevojës për shkathtësi të buta të fuqisë punëtore në rajonin 
e Pejës dhe kështu mbështet vlerësimet e palëve lokale/rajoanel të përfshira në punësim (KLP) si 
dhe rekomandimet e UNDP për pajisje me shkathtësi të buta, vlerësuar “esenciale” për sukses të 
gjithëmbarshëm. Mesatarja e vlerësimeve të bizneseve për çdo shkathtësi dhe e përgjthshme 
është paraqitur në tabelën vijuese  
 

 
  
 Shkathtësitë e “buta” sugjeruar nga UNDP (2016) 

Vlerësimi i bizneseve - 
nevojat për shkathtësi 
të buta në Pejë 
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(nëntor, ‘19) 

  Mirësjellje 4.8 

  Shkrim lexim dhe numërim 4.3 

  Llogaritje mesatare   4.3 

  Përdorimi bazik i kompjuteri 4.3 

  Komunikim në person 4.5 

  Komunikim në distancë (telefon, letër, email)  4.1 

  Gjuha e huaj 4.1 

  Kreativitet, inovacion:  4.5 

  Punë ekipore dhe individuale 5 

  Ndërmarrësi 3.2 

  Aftësi për zgjidhje problemesh komplekse 4.2 

  Vetëdijesimi dhe përfillja e rregulloreve mjedisore 4.5 

  Aftësi përshtatje me pajisje, procese pune apo materiale te 
reja   

4.5 

  Plotësim formularësh 3.1 

  Shkrim raportesh të shkurtra 4 

  Aftësive bazike hulumtimi tregu 4.2 

  Sjellje me konsumator, përgatitja e ofertave, pranimi i 
porosive dhe  
  shitje në përson/online 

 
3.7 

  Njohuri bazike marketingu përfshi aplikim media sociale për 
punë 

3.8 

  Leximi i teksteve dhe instruksioneve specifike  4.5 

  Standardet sanitare, sigurisë, higienës, mbrojtjes në punë, 
ambientit 

3.4 

  Aftësi bazike planifikimi burimesh njerëzore, material e 
financiare 

3.2 

  Zhvillimi i ideve/produkteve të reja aplikimi i metodave dhe  
  teknologjisë së re 

 
4.3 

  Këshillime karriere, në veçanti femrat për mundësi studimi e   
  punësimi në  industri me perspektivë 

 
3.7 

  Praktika profesionale – punë praktike cilësore 4.3 

                   MESATARJA e vlerësimit të gjitha shkathtësive të 
buta: 

 
4.1 
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2.1.3 Opinion publik lidhur me punësimin dhe zhvillimet tjera në Kosovë  
 
Sipas hulumtimit “Analiza e Pulsit Publik – Sfidat dhe Këndvështrimet e Rinisë në Kosovë” të 
publikuar në gusht 2018 nga UNDP, rreth gjysma e të rinjëve të përfshirë hulumtim janë 
pesimist për të ardhmen e Kosovës, si rezultat i 3 sfidave kryesore: punësim (60%), varfëri 
(49.3%), si dhe nepotizmin dhe korrupsionin (43%). Ata më të pjekur, 25-35 vjeç, konsiderojnë 
sitatën politike në vënd si problem kryesor dhe për pasojë, veçanërisht papunësinë dhe gjendjen 
ekonomike, për cfarë mbi gjysma e të rinjëve të anketuar (60%) do konsideronin emigrimin nga 
Kosova në të ardhmen e afërt. 
 
Ky publikim realizohet nga UNDP në mënyrë periodike fillimisht Raporti Zhvillimit Njerëzor e më 
pastaj “Pulsi Publik” si një instrument që në periudha të ndryshme kohore trajton aspekte të 
ndryshme preokupuese të shoqërisë përmes hulumtimit të opinionit. Hulumitimi trajton edhe 
nivelin e knaqshmërisë së të rinjëve me arsimin, ku ¼ e të rinjëve konsiderojnë se arsimimi që 
kan/apo marrin nuk iu shërben për të siguruar punë. Sa i përket kësaj sfidës së cilësisë së 
arsmimit, tre janë arsyet kryesore konsiderojnë ata: përgatitja e mësimëdhënësve (rreth 40%) si 
dhe infrastruktura dhe planprogramet të cilat kontribuojnë në këtë gjendje në mënyrë të 
ngjashme.  
 
Sa i përket përfshirjes sociale, rreth 2/3 e romëve nuk janë të përfshirë në sistemin arsimor, 
ndërsa gjëndja e komuniteteve tjera është dukshëm më mirë sic raporton hulumtimi i UNDP. Një 
masë e konsiderueshme rreth 30% e të rinjëve mendojnë së ka përmirësim marrëdhënjesh 
ndëretnike, e paralelisht masë e njëjtë mendojnë të kundërtën duke vlerësuar se do vazhdon 
tendosje për kohë të gjatë, veçanërisht mes popullatës shumicë shqiptare dhe asaj pakicë serbe 
në Kosovë me burim kujtimet e laftërave vecanërisht asaj të fundit ku dhe mbamendja është më 
e shtrirë pasi dhe ndikimi ishte masovik e preku jetët, punën, ekonomitë familjare dhe cdo gjë 
tjetër. Trajtimi dhe kapërcimi i sitautës së tendosur ndëretnike është sugjeruar të bëhet përmes 
vetëdijësimit dhe aktiviteteve edukative, për tiu kundërvënë edhe ekstremizmit që të rinjët e 
anketuar vlerësojnë tre llojesh, më i larti ai politik (64%), pasuar nga ai nacionalist dhe fetar në 
përmasa të ngjashme (55%), ndonëse ata vlerësojnë se “gjendja e sigurisë në Kosovë është e 
qëndrueshme”. 
 
Niveli i papunësisë së të rinjëve përfshirë në hulumtim (452 veta nga tërë Kosova dhe 82 veta në 
fokus grupe në Pejë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë, Graçanicë, Mitrovicë të Veriut dhe Prishtinë) 
është i lartë: 48% të rinjëve të anketuar janë pa punë nga të cilët mbi gjysma (56%) e femrave 
dhe 40% e mëshkujve të pa punë. Kjo shifër e lartë mund të jetë e ndërlidhur pos tjeradh edhe 
me statusin studentë, ndonëse pak nga ta kan provuar të punojnë për të vetëfinancuar studimet 
e tyre, meqë të gjithë kan raportuar se financohen nga familja të afërmit, por se punë e tillë ka 
ndikuar në kualitetin e mësimeve. Nga struktura e moshës së të punësuarve, kjo vërtetohet pasi 
që shumica e të punësuarve (60%) janë 25-35 vjeç që llogaritet të kenë përfunduar studimet 
universitare bachelor/ngjashëm apo edhe master.   
 
Tri nga arsyet që vështirësojnë punësimin e të intervistuarve në masë përafërsisht të njëjtë, mbi 
40%, ishin “mungesa e kualifikimeve profesionale [adekuatë në raport me kërkesat etreguttë 
punës, situatë kjo që vërtetohet edhe nga deklarimet në diskutime të ndryshme në medie, 
konferenca, etj. e shprehur 10% më tepër tek femrat se tek mëshkujt si dhe së shumti tek 
grupmosha më e pjekur 25-35 vjeç, hipotezë e vërtetuar nëse i referohemi mungesës së kuadrit 
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për profile të ndryshme, së shumti punonjësve të kualifikuar me arsim profesional standard]”, 
“mungesa e vendeve të punës të disponueshme, korrupsioni dhe/apo nepotizmi”.     
 
Gjithesesi, “23.3% janë optimistë në lidhje me mundësitë e punësimit, që është vlera më e lartë 
e regjistruar ndonjëherë në anketat e Pulsit Publik.” Ndersa, knaqshmëria me performancën dhe 
besueshmërinë e institucioneve në vënd, hulumtimi i “Pulsi Publik XIV” i publikuar nga UNDP në 
qershor 2018, është paraqitur në tabelën vijuese në formmë përqindje dhe grafiku trendi nga 
viti 2007 deri 2018. 
 

 
Fig. Knaqshmëria me institucionet kyçe në Kosovë (UNDP, qershor 2018) 

 
Ndërsa Pulsi Publik XV u publikua me 21 shkurt 2019 nga UNDP në Kosovë por nuk ndodhet 
nëfaqen e internetit të publikuesit. Mediet e shkruara raportuarn të dhëna të ndryshme dhe jo 
të plota nga prezantimi i raportit, andaj nuk mund paraqiten të plota. Gjithësesi, nëse i 
referohemi disa medieve bazuar në prezantimin e raportit të fundit nga UNDP gjysma e të 
anketuarve janë të pakënaqur ose shumë të pakënaqur me drejtimin politik dhe ekonomik të 
Kosovës. Ndërsa “kënaqëshmëria është rritur për 6.6% për Gjykatat (37.8%) dhe Prokurorinë 
(35.3%) në krahasim me tetorin e vitit 2017, nivel ky më i larti i regjistruar ndonjëherë në 
anketat e Pulsit Publik” në Kosovë. Lidhur me ndryshimet në rrjedhën politike në vend, të 
anketuarit (rreth 34%) tregojn një vetëdijësim në rritje duke besuar se vota e tyre mund të 
ndryshojë situatën në Kosovë.  
 
Përqindja e të anketuarve që vlerësojn se institucionet qendrore po punojnë në përputhje me 
interesat e qytetarëve është dyfishuar nga 18% në tetor të vitit 2016 në 37.5% në 2018 
(Llapi.info). Ndërsa knaqshmëria “për punën e presidentit ka rënë për 1% gjatë vitit 2018 (nga 
39.1% në maj në 38.4% nëntor 2018), ndërsa për kryeministrin është rritur 2% (nga 33.2 në 
35.1%), kurse perceptimi për performanën e kryetarit të kuvendit është rritur për 5% nga 31.5 
në 36.3% (Gazeta Express). Kurse, sa i përket korrupsinit, “Institucionet më të korruptuara janë 
Dogana, KEDS dhe AKP” siç ka raportuar Informatat.com, ndonëse pa përcaktuar shkallë 
karasuese. Sa i përket sigurisë, “71% e kosovarëve ndihen të sigurt kur gjenden në rrugë, që 
është numri më i lartë që nga viti 2013,” duke përfshi rreth 10% e serbëve të Kosovës 
(Llapi.info). 
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2.1.4 Disa tregues ekonomik në Kosovë 

Norma vjetore e rritjes së BPV (GDP) në Kosovë mesatarisht ishte 3.71% nga viti 2006 deri në 
2018, duke arritur pikën më të lartë 10.90% në tremujorin e parë të vitit 2011 dhe nivelin më të 
ulët në -4.50% në tremujorin e parë të vitit 2012.   
 
Të ardhurat nga diaspora u rriten për 20% nga 608.7 milion € në vitin 2008 në 759.2 milion € në 
2017, kurse viti 2011 shënon nivelin më të ulët prej 492.5 milion € ku mëpastaj kishte rritje 
lineare deri në vitin 2017, konsideruar “sa tri herë buxheti Kosovës” (Remitancat, kallxo.com).  

 
Fig. Niveli i te hyrave (remitancave) nga Diaspora per periudhen 2008 – 2017 

 
Niveli i investimeve të huaja direkte (IHD) në Kosovë kishin pikën më të lartë në vitin 2007 në 
rreth 450 milion €, ndërsa ato zbresin në mënyrë eksponenciale me një ngritje në 2011 për të 
shënuar nivelin më të ulët rreth 300 milion € në vitin 2017 ose 34% më e ulët se në vitin 2007 
(Banka Qendrore e Kosovës). 

  
Fig. Niveli i investimeve të huaja direkte në Kosovë 2006 – 2017 (BQK) 

 
Asistenca e financiare e jashtme ka pësuar një rënje nga 462 milion € në mars 2005 në 394.6 
milion € në dhjetor 2012. Indeksi i Çmimit të Konsumatorit është rritur nga 101.4 në Maj 2005 
në nivelin më të lartë 130 në Qershor 2011 pasuar me një rënje prej 43% në 73. (UNDP - Pulsi 
Publik, shkurt 2013). Ndërsa indeksi i demokratizimit dhe besueshmërisë ekonomike në Kosovë 
karakterizohen nën nivelin aritmetik të llogaritur nga 0 minimal në 3 maksimal. Indeksi i 
besueshmërisë ekonomike në 2010 ishte 0.92 ndërsa në 2012 bie në 0.82, ngjashëm dhe ai i 
demokratizimit nga 0.92 në 2010 në 0.89 në 2012 (UNDP, PP shkurt 2013). 
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2.1.5 Tranzicioni socio-ekonomik dhe ndryshimet strukturore  

Rajoni është në proces tranzicioni socio ekonomik i cili përkoj njëherazi me luftën dhe si i tillë 
është më kompleks, me ndikime sociale dhe afatgjata. Ekonomia dhe planifikimi i centralizuar në 
pronësi shtetërore dhe shoqërore me pak biznese private të para luftës janë në proces 
ndryshimi strukturor ekonomik në ekonomi tregu dhe konkurrence të lirë, pronësi private dhe 
planifikim nga poshtë-lartë, decentralizim dhe pavarësi vetëqeverisëse të komunave ndonëse të 
rregulluara dhe asistuar nga Ministria e Administrimit Lokal, si dhe pavarësia e institucioneve 
shtetërore legjislative, ekzekutive dhe gjyqësorit në gjithë nivelet të gjitha në proces reformimi 
dhe forcimi institucional në shërbim të shtetit ligjor me garantim të gjithë lirive dhe të drejtave 
njerëzore, demokracisë, pluralizmit dhe zhvillimit të vendit, pajtimit inter dhe intra etnik dhe 
paqes në vënd dhe rajon.   

Ndërmarrjet shërbyese, prodhuese dhe kooperativat në pronësi shoqërore janë në kolaps që 
nga viti 1989 si rezultat i suprimimit të autonomisë së Kosovës dhe vendosjes së masave të 
dhunshme në shumicën e këtyre ndërmarrjeve, largimin e punonjësve shqiptarë (shumicë) dhe 
veçanërisht organet drejtuese, grabitjes së stoqeve, makinerisë dhe kapitalit të tyre nga organet 
drejtuese të dhunshme vendosur nga regjimi serb, si dhe mos investimin dhe mirëmbajtjen e 
makinerisë prodhuese, etj. Gjatë luftës 1998 – 99 në Kosovë, shumica e ndërmarrjeve shoqërore 
u dëmtuan bashkë me ekonomitë familjare dhe ato komerciale private, sidomos në Pejë, Deçan, 
Gjakovë dhe tërë rajonin.  

Ndërsa shumica e ndërmarrjeve private të vogla dhe të mesme rindërtuan objektet e tyre që 
ishin djegur dhe plaçkitur gjatë luftës dhe shpejt rifilluan veprimtarinë e tyre të më parshme apo 
te re, disa janë zhvilluar edhe në nivel kombëtar dhe me tendencë zgjerimi në rajon. Në 
përgjithësi ato ndeshen me vështirësi, që i përcjell edhe tani nga mungesa e kapitalit, përqindja 
e lartë e interesit në kredi bankare, sfidat e reja si tregu i vogël dhe konkurrenca nga importi, 
fuqia blerëse lokale e ulët, aplikimi i teknologjisë prodhuese dhe informative, profesionalizmi i 
personelit, profilizimi i produkteve dhe shërbimeve, globalizimi, kriza ekonomike globale në vitin 
2008 e të tjera që mund ndodhin. 

Në bazë të ligjit 04/L-034 Agjencia Kosovare e Privatizimit administron me ndërmarrje shoqërore 
dhe pronat e tyre në Kosovë dhe Zyra Rajonale në Pejë mbulon rajonin ekonomik perëndimor. 
Një pjesë e ndërmarrjeve kanë nisur privatizimin ndonëse i ngadalshëm, të tjera janë në 
procedurë likuidimi ndonëse të tejë zgjatur. Shitja e aseteve me “spin-off” të rregullt dhe 
parakushte si dhe përmes likuidimi të aseteve të këtyre ndërmarrjeve vazhdon krahas me 
pagesën e 20% të të ardhurave nga këto shitje për punonjësit e kualifikueshëm të këtyre 
ndërmarrjeve si dhe trajtimi i kërkesave të punonjësve dhe kreditorëve do të vazhdoj deri në 
mbylljen e këtyre ndërmarrjeve dhe çregjistrimin nga lista e bizneseve në Kosovë,  kurse të hyrat 
e mbetura  transferohen në buxhetin e Kosovës ndonëse pa ndonjë destinim të specifikuar si 
krijimi i fondit për zhvillim a ngjashëm.   
 
Procesi i privatizimit ka mundësuar që sipërfaqet e mëdha të tokave bujqësore dhe ndërmarrjet 
shoqërore komerciale dhe prodhuese të kalojnë në pronësi private. Gjithsesi parcelizimi i tokave 
dhe ndryshimi i destinacionit të tyre është evident. Një pjesë e madhe e këtyre mbeten pa 
privatizuar si rezultat i pretendimeve pronësore dhe transformuese, mungesa e dokumenteve 
pronësore dhe problemet kadastrale përfshi mungesa e planeve origjinale në Gjakovë, 
ndryshimit e pronësisë nga shoqërore në komunale, procesi i komasacionit (rikonsolidimit të 
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tokës), mungesa e ligjit për kthimin e pronës private, veçanërisht pronat e konfiskuara nga shteti 
gjatë shekullit te kaluar, etj. Këto prona kanë mbetur pezull të pa privatizuara përkundër 
përpjekjeve të Agjencisë së Privatizimit dhe si konsekuencë pa investime dhe revitalizim si dhe 
pa mundësi punësimi edhe ashtu në nivlel të ulët dhe me praktika të përziera punësimi në rajon 
e më gjerë në vend. Po ashtu, shum nga pronat e privatizuara nuk janë revitalizuar për shkak të 
mungesës së fondeve investuese kapitale.  
 
Objektet e industrisë hoteliere dhe komerciale në Pejë, Gjakovë dhe Klinë kanë bërë progres dhe 
përbëjnë një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës akomoduese dhe shërbyese së bashku me 
ato private të ndërtuara së shumti gjatë dekadës së fundit në dhe përreth qendrave urbane dhe 
zonave rurale dhe malore sidomos në Rugovë, zona e Drinit të Bardhë, Burimi i Istogut, Mirushë, 
etj. dhe gjithandej në rajonin perëndimor. Ferma kryesore e peshkut dhe restoranti “Trofta” në 
Istog kanë vazhduar punën me investime pas privatizimit dhe ka shërbyer si model për shumë 
restorante të vogla të kultivojnë peshkun e ujërave të ëmbla në rajon dhe ta shërbejnë atë 
klientëve vendor dhe vizitorëve duke qenë edhe atraksion. 
 
Objektet komerciale si shtëpia e mallrave në Pejë, Istog dhe Gjakovë janë privatizuar, rinovuar 
dhe revitalizuar me një sërë veprimtarish komerciale, ndonese ajo e Pejës me kapacitet të ulët.  
 
Industria ushqimore si fabrika e birrës në Pejë, e vetmja në rajon dhe e para në Kosovë, është 
zhvilluar po ashtu me investime pas privatizimit, me teknologji, standarde dhe eksperiencë 
ndërkombëtare mbulon tregun Kosovar dhe e pranishme edhe në Shqipëri.  
 
Shumë nga objektet komerciale dhe të tjera përmes investimeve private pas privatizimit janë 
kthyer në industri prodhuese, psh. fabrika e qumështit në Istog e cila me bashkëfinancim privat 
me fonde të BE-së përbën prodhuesin më të madh të qumështit të paketuar në rajon dhe 
Kosovë me teknologji dhe standarde ndërkombëtare. Pastaj ka shembuj tjerë si fabrika e 
kërpudhave në Klinë e ndërtuar në tokën bujqësore të privatizuar, etj. si dhe qendra tregtare në 
Pejë, Gjakovë dhe Klinë, etj. si dhe disa prodhuese si një pjesë e kufizuar e fabrikës së drurit dhe 
të lëkurës, përbëjnë një nga punëdhënësit më të mëdhenj në rajon.  
 
Ndërsa industria e përpunimit të metaleve, materialeve të ndërtimtarisë, etj. janë në kolaps 
edhe pas privatizimit, përveç revitalizimit të pjesshëm të fabrikës së armaturës në Deçan, të 
fabrikës së bllokave ndërtimor në Gjakovë si dhe atë të tullave dhe drurit në Pejë, shumica me 
kapacitete më të vogla krahasuar me kapacitetet kur funksionin plotësisht. 
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2.1.6  Profili dhe sfidat e bizneseve në komunën e Pejës 
 
Sipas Qendrës Komunale për Regjistrimin e Bizneseve (QKRB), në komunën e Pejës është 
shtatëfishuar numri i bizneseve duke përfshi ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme (NVM): 
nga 1,671 biznese që ishin të regjistruara në UNMIK në vitin 2000 ka arritur në 7.961 biznese në 
vitin 2017, si rezultat i shtimit mesatarisht 450 biznese të reja në vit. Paralel me regjistrimin e 
bizneseve të reja, janë shuar mesatarisht 93 biznese në vit gjatë periudhës 2003-2017, ku rreth 
94% e tyre ishin biznese individuale, për arsye të ndryshme përfshi konkurrencën lokale, 
mungesë kapitali investues, detyrimet tatimore, rënjen e fuqisë blerëse, etj. Gjithësesi, kjo 
qendër vlerëson se vetëm gjysma e këtyre bizneseve janë aktive, pjesa tjetër nuk janë 
funksionale, ato kan ngelur të regjistruara së shumti për shkak të procedurave të komplikuara të 
c’regjistrimit konsideron QKRB në të dhënat e ofruara në gusht 2018.  
 
Këto të dhëna tregojnë se 2/3 e bizneseve janë në zonë urbane (qytet, rrethinë) dhe 1/3 në 
rurale (fshatra, zonë malore) me rritje të lehtë në fushën e turizmit dhe bujqësi në zona rurale. 
Sic dihet pa shiquar statistikat që ekonominë e vendit e po ashtu të Pejës e dominon industria 
tregëtare. Kjo vërtetohet nga statistikat e QKRB, ku mbi 2/3 përbëjn ndërmarrjet tregëtare 
(37%), ato prodhuese, shërbyese dhe hoteliere me nga 17% secila si dhe më pak bujësore (13%). 
Detajet e bizneseve në komunën e Pejës sipas veprimtarisë dhe vendëndodhjes janë paraqitur 
në tabelën vijuese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burimi: (QRB Komuna Pejë, gusht 2018) 
 
Sipas të dhënave, 92% e menaxherëve të bizneseve mikro dhe të vogla janë vetë pronarët, 
veteëm 8% kanë menaxherë të punësuar që flet për evolim të hershëm të këtyre ndërmarrjeve 
të cilat ende janë të organizuara në baza familjare për disa arsye, përfshi besimin por edhe si 
karakteristikë e ndërmarrjeve në zhvillim dhe përpjekeve të pronarit për uljen e kostove.   
 
Sipas gjinisë së themeluesve të bizneseve të vogla dhe të mesme dominon gjinia mashkullore në 
masë 88% në raport me numrin e themeleseve femra edhe përkundër rritjes së lehtë që QRB 
observon, gjithësesi në masën 12% në 2017 për disa arsye identifikaur nga kjo qendër, cituar në 
vijim, ku konsiderohet se politika stimuluese do të rrisnin pjesëmarrjen e femrës në biznes:  
 

 

“Mosposedimi i pronës nga femrat;   mungesa e qasjes së femrave në informacione dhe 

financa;     mungesa e përvojës së femrave në biznes;     niveli arsimor i femrës në Kosovë;   

mungesa e mbështetjes institucionale,   tradita, familja dhe mentaliteti;    

 si dhe faktorë të tjerë socialë dhe rrethanorë.” 

Industria Rural Urban Totali % 

Bujqësore 785 265 1050    13% 

Prodhuese 433 832 1265 16% 

Sherbyese 325 996 1321 16.5% 

Hoteliere 309 1036 1345 17% 

Tregtare 810 2170 2980 37% 

Totali 7961 100% 
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Sipas Ligjit nr. 2005/02-L5 dhe me Ligjin nr.03/L-031 për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme, në Kosovë ndërmarrjet klasifikohen sipas madhësisë – nr. e të punësuarve, si 
ndërmarrje mikro 1-9 punëtorë; të vogla 10-49; të mesme 50-249; të madha mbi 250 punëtorë. 
Në tabelën dhe grafikun e më poshtëm janë paraqitur numri i bizneseve sipas madhësisë (nr. të 
punëtorëve të deklaruar) si dhe sipas statusit juruduk duke përfshi bizneset individuale (BI), 
ortakëri e përgjithshme (OP), ortakëri e kufizuar (OK), shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (ShPK), 
shoqëri aksionare (ShA), kompani e huaj (KH), kooperativë bujqësore (KB), si dhe ndërmarrje 
publike (NP). 
 
Sipas këtyre të dhënave, shumica apsolute (98%) e bizneseve në komunën e Pejës janë mikro, 
1.15% të vogla, dhe më pak se 1% (respektivisht 0.11%) biznese të mesme dhe vetëm një biznes 
i madh – të dhëna këto sipas deklarimit në certifikatën e regjistrimit të biznesit - të dhëna të 
cilat duhet përditësuar edhe nga burime tjera si deklarimet e detyrimeve tatimore për punëtorë 
në ATK, e cila heziton t’i ofroj duke konsideruar privacinë e punetorëve dhe bizneseve, si dhe të 
stimulohet deklarimi periodik në mënyrë vullnetare në QKRB i numrit të punëtorve nga ana e 
bizneseve. Sa i përket llojit sipas statusit juridik, shumica (rreth 85%) e bizneseve janë 
individuale dhe 15% përbëjn ShPK dhe OP e në masë shumë më të ulët rankuar nën 1% sipas 
numrit më të madh NH, ShA, OK, KB dhe një Ndërmarrje Publike.  
 

                                                     Burimi: (QRB Komuna Pejë, 
2017) 

 
Botërirsht është i njohur roli dhe domosdoshmëria e rrjetezimit të ndermarrjeve për 
shkëmbimin e informatave, eksperiencave, për bashkëpunim, përfaqësim dhe avokimin e 
nevojave dhe interesave të këtij komuniteti. Nuk ka të dhëna për ndonjë organizim të këtij 
komuniteti në shoqata afariste lokale perveç ndonjë pjesëmarrje individuale në rrjetëzime 
kombëtare si Klubi i Prodhuesve, Aleanca e Bizneseve etj. të ngjashme, por mungon ndonjë 
organizim përfaqësues i komunitetit të biznesit lokal në kuptim sektorial dhe në përgjithësi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madhësia 

e biznesit       

Nr. i 

punëtorve 

Nr. i 

bizneseve 

% 
Lloji       

   NMV  Nr. 

Mikro 1 - 9 7858  98%       NP   1 

Vogla 10 - 49  92  1.15%       KB   5 

Mesme 50 - 249 9  0.11%      OK   6 

  Mëdha 250 + 1  0.012     ShA   10 

Total 7961  100% 

                  

     KH   21 

     OP   155 

  ShPK   980 

       BI   6783 

Total   7961 
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2.1.7 Turizmi dhe agrobiznesi si aktivitete strategjike ekonomike në rajonin e Pejës 

Me ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe atraksioneve turistike, zejeve, ushqimit dhe mikëpritjes 
së saj dhe rajonit, ndihmuar mes tjerash edhe nga kjo prani e madhe ndërkombëtare në rajon si 
dhe media, dhe disa oferta të operatorëve turistik e promovimi ndërkombëtar nga institucionet, 
shoqatat e bizneset (përmes pjesëmarrjes në panaire turisitke, etj.)  si dhe falë disa programeve 
ndërkufitare të shoqërisë civile me mbështetje të donatorëve, BE dhe vecanërisht të komunave 
Pejë dhe Istog, rajoni ka një rritje vizitorësh që në një mënyrë ndikon në punësim/vetëpunësim 
dhe një input në zinxhirin ekonomik.  

  
Fig. niveli vizitorëve krahasuar 2013 – 2017 (ASK) 

 
Sipas ASK, numri i turistëve i shprehur në nr.  vizitorë dhe netë qëndrimi në rajonin perëndimor 
(dukagjin me Bjeshkët e Nemuna) është rritur në mënyrë eksponenciale nga vitit 2013, duke 
shënuar pikun e rritjes 3.5 herë në vitin 2016, shoqëruar me një ulje drastike 32% të nr. të 
vizitorëve në vitin 2017 dhe ulje më të lehtë 17% netë qëndrimi në rajon, ndryshe nga të dhënat 
e përgjithshme ku në nivel të Kosovës nr. i vizitorëve në vitin 2017 u rrit për 38% dhe nr. i netëve 
u rrit po ashtu në masën 27%. Ndonëse arsyet e uljes drastike të fluksit të vizitorëve rajonin 
perëndimor në vitin 2017 nuk dihen, por qëndrimi më gjatë mund konsiderohet zhvillim 
kualitativ pasi që në industrinë e turizmit janë dy gjëra me rëndësi: tërheqja dhe mbajtja e 
turistëve në sezona të ndryshme, përfshirje e tyre në aktivitete sportivo rekreative dhe kulturore 
për mosha të ndryshme, fëmijë dhe të rritur, krahas shërbimeve kualitative të akomodimit dhe 
ushqimit me lehtësirat e qasjet e nevojshme personave në moshë dhe me aftësi të kufizuara.  
 
Siç informon Zyra informative e turizmit në Pejë, referuar ASK, turizmi në rajonin e Pejës u 
rikuperua shpejtë në vitin 2018 ku janë raportuar 75,151 turistë apo 23% më shumë se 2017 dhe  
netët e qëndrimit kan vazhduar të rriten për 13% (140,000 netë) krahasuar me vitin paraprak. 
 
Sipas të dhënave të ASK publikuar në “Raportin i gjelbër 2017” nga MBPZHR, numri i bizneseve 

në sektorin e agrobiznesit është rritur për 66% nga 2011 në 2016 (nga 6,046 biznese në 2011 në 
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10,024 në 2016), ku kryeson rajoni i Prishtinës me 23%, pasuar nga i Prizrenit me 20%, i 

Gjakovës 14% dhe rajoni i Pejës me 11%. Ndërsa numri i të punësuarve në ndërmarrjet e 

regjistruara në këtë sektor në vitin 2016 pas regjionit të Prishtinës që kishte përqindjen më të 

lart rreth 26% të punësuar, regjioni i Prizrenit renditej i dyti me 19%, regjioni i Gjakovës dhe 

Pejës në vend të tretë me 13% dhe 12% respektivisht të punësuar së shumti në kategorinë e 

përpunimit të produkteve ushqimore, paraqitur në grafikun vijues.  

 

Vlen të theksohet, se nga programi i subvencioneve, bujqësia organike është mbështetur për 

herë të parë në vitin 2016, por ndonëse përbën potencial të lartë, nga pak aplikues janë 

mbështetur vetëm 3 farmer: dy në rajonin e Pejës - komunën e Istogut me sipërfaqe 72ha dhe 

një në rajonin e Gjakovës në Rahovec me sipërfaqe 2ha. Numri i te punesuarve sipas rajoneve ne 

sektorin e bujqesise sipas te dhenave te ASK dhe MBPZHR eshte paraqitur ne grafikun vijues.  
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2.2 Arsimimi 
 
Kryeqendra frekuentohet nga studentët e rajoneve tjera dhe një numër punonjësish që punojnë 
në administratën qeveritare duke përfshi ministritë dhe agjencitë e tyre, dogana, gjykata, 
organizata të sigurisë, etj. agjenci të huaja dhe të prezencës ndërkombëtare si dhe biznese 
lokale dhe të huaj konsultuese, shërbyese dhe prodhuese. Atje ka shumë studentë nga rajoni që 
studiojnë në universitetin publik dhe në institucionet arsimore  private që kanë shënuar një 
rritje të pa imagjinuar, ndonëse jo gjithnjë në proporcion me kualitetin e përgatitjes së fuqisë 
punëtore të aftë për të trajtuar sfidat zhvillimore, ndryshimet dhe problematikat lokale dhe 
globale dhe në proporcion me popullatën dhe nevojat e saj.  
 
Nuk ka të dhëna për numrin, profilet dhe shkallën e specializimit por nga njohuritë e 
përgjithshme ato variojnë nga shkollimi fillor të gjithë popullata, shumica marrin shkollimin e 
mesëm, ndërsa më pak atë universitar. Tradicionalisht, studentët e rajonit së shumti studiojnë 
në degë ekonomi, juridik dhe mjekësi, bujqësi, shkenca shoqërore, edukim, arte, etj. pasi që ne 
Pejë dhe rajon ekziston shkolla të mesme profesionale publike si ajo e arteve, e muzikës, 
mjekësisë, ekonomike, bujqësore, teknike dhe për të verbër si dhe shkolla private. Pas luftës, 
zhvillohen degë të reja studimi të cilat ofrojnë zgjedhje më të mëdha përfshi teknologjinë e 
informacionit, menaxhment, administratë, studime sigurie, politike, ndërkombëtare, etj.  
 
Në rajonin ekonomik perëndimor ekziston universiteti publik “Haxhi Zeka” në Pejë i cili është 
themeluar në vitin 2011 dhe ofron 5 drejtime studimi si dhe studime posdiplomike master. Ky 
institucion filloi punën në vitin 1960 si Shkolla e Lartë Ekonomike - Komerciale më pas u 
transformua në FSHAB si pjesë e Universiteti t të Prishtinës. Ky universitet me shkolla të mesme 
të përgjithshme dhe profesionale publike në rajon si dhe shkollat e mesme dhe universitare në 
Pejë dhe Gjakovë synojnë të përgatisin gjeneratat e reja në bazë të kërkesave të tregut dhe 
potencialeve të rajonit përfshi turizmin si sektor strategjik në rajon së bashku me agrobiznesin, 
industrinë e lehtë dhe atë shërbyese.  Në Pejë funksionon nj1 kolegj universitar privat me disa 
lëndë studimi bachelor. 
 
Në Gjakovë shkolla e lartë u bë pjesë e Fakultetit të Edukimit të Universitetit publik “Hasan 
Prishtina” dhe më pas universitet i pavarur publik “Fehmi Agani”. Në Gjakovë ekziston edhe 
dega e dy kolegjeve private (AAB dhe Universum) me qendër në Prishtinë, të cilat ofrojn një 
numër degësh studimi universitar. 
 
Përveç shkollave publike fillore dhe të mesme të përgjithshme në çdo komunë (gjimnaz me 
drejtime shoqëror dhe shkencor), në rajon ekzistojnë edhe shkolla të mesme profesionale. 
Vetëm në Pejë funksionojnë 6 shkolla të mesme profesionale: shkolla teknike, mjekësore, e 
arteve, muzikës, për të verbër dhe ekonomike.   
 
Derisa hartohej kjo Strategji, punonjësit e shkollave publike të gjitha niveleve nga rajoni dhe 
vendi si të sektorëve tjerë si shëndetësia, minatorët, administrata publike u përfshinë në një 
grevë si paknaqësi sociale lidhur me trajtimin në juptimin e kushteve të punës dhe diskrimimin 
në rankimin në ligjin e pagave i cili u aprovua në parlament sipas një marrëveshje me sindikatën 
e arsimit e cila ndërpreu grevën. Sektor tjerë të administratës komunale dhe qendrore, sherbimi 
i trafikut ajror, qendra korrektuese në Dubravë bënë grevë më të shkurtër po ashtu dhe sipas 
thirrjeve përfshi edhe të sindikatës së arsimit pasi disa kategori nuk janë përmbushur kërkesat e 
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tye në rankimin e koeficientit sipas profesioneve të ndryshme drejtuar Presidentit që të mos e 
nënshkruaj ligjin ashtu që pritet që ligji të kthehet në parlament për rishqyrtim/plotësim.  
 
Gjatë debatit të gjatë në media dhe institucionet qeveritare dhe arsimore, është vënë në pah si 
vlerësim dhe kërkesë e Qeverisë dhe MASHT por edhe e opinionit që arsimi të mbështëtët sa më 
tepër që është e mundur, të respektohet për rolin që ka luajtur në shoqëri gjatë viteve 90-ta 
gjatë funksionimit të susksesshëm të sistemit paralel të asrsimit në Kosovë dhe në vijimësi, por 
është kërkuar po ashtu që të ngritet kualiteti i arsimit pasi treguesit ndërkombëtar të 
arritshmërisë si testi PISA etj. nuk dhanë rezultate të knaqshme. Andaj, të gjithë palët presin 
ritje kualiteti arsimor dhe reformë rrënjësore të sistemit arsimor përfshi profilet dhe përshtatjen 
e numrit adekuat të mësimëdhënësve për numër nxënësish, kushtet e punës, pëgatitjen e tyre 
për planprogramet e reja, vazhdimi me pilotimin e shkollave model, etj.  
 
 
2.2.1 Profilet e shkollimit të mesëm dhe të lartë në Rajonin e Pejës 
 
Në bazë kërkimit në portalin www.busulla.com të zhvilluar nga MASHT për arsimin dhe aftësim 
profesional dhe këshillimin në karrierë në Kosovë, rezulton se në Komunën e Pejës ekzistojnë 41 
profesione shkollimi të mesëm 3 vjeçar, prej të cilave 25 (55%) janë me standarde profesionale, 
14 profesione shkollimi (bachelor) dhe 6 programe studimi të nivelit master që ofrohen në 
shkollat publike dhe private.  
 
2.2.1.1 Shkollat e mesme publike në Pejë 
 
SH.M.E. "Ali Hadri'' (njohur si shkolla ekonomike) - profesionet: administrim zyre, banka dhe 
sigurime, hortikulturë (bujqësi), hotelieri dhe turizëm, shpedicion dhe logjistikë, teknik i 
teknologjisë ushqimore, teknik i veterinarisë dhe teknologji e prodhimtarisë bujqësore. Sipas 
vikipedia, kjo shkollë ofron 8 profile arsimimi: juridik, teknologji ushqimore, turizëm, veterinari, 
banka dhe financa, administrim biznesi, furnizim ushqimi, doganë. 
SH.M.L.T. "Shaban Spahija" (njohur si shkolla teknike) - profesionet: Arkitekturë, automekanik, 
elektro konsumues, energjetikë, gjeodezi, informatikë, instalues elektrik, instalues i ngrohjes 
dhe klimatizimit, instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit, komunikacion rrugor, makina elektrike, 
ndërtimtari, Operator i Makinave me Dirigjim Kompjuterik, telekomunikacion dhe zdrukthëtari. 
Shkolla e memse e lartë e Mjekësisë – (njohur si shkolla e mjekësisë) - profesionet: asistent i 
Stomatologjisë, ndihmës infermier i përgjithshëm, ndihmës infermier i pediatrisë, ndihmës 
infermier mami, laborant mjekësor, teknik i stomatologjisë (gjuhë shqipe dhe boshnjake), teknik 
i farmacisë (gj. shqipe dhe boshnjake). Emërtimet janë sipas ueb faqes së shkollës 
(https://shmm-p.ëeebly.com/drejtimet.html). 
SH.M.M. ''Halit Kasapolli'' (njohur si shkolla e muzikës) – profesionet: Bashkëpunëtor muzikor, 
drejtimi instrumental (piano, perkusione, kitarë), instrumente frymore, instrumental. 
SH.M.L.A.A. "Odhise Paskali" (njohur si shkolla e arteve) -profesionet: Dizajn interieri, dizajn 
tekstili dhe veshjesh, grafikë dhe pikturë.  
Shkolla e mesme Gjimnazi "Bedri Pejani" – drejtimet: Shkenca natyrore dhe shoqërore, ku 
përgatiten kandidatë për studime të larta pa të cilat nuk mund të sigurohet punë pasi për nga 
natyra të dy drejtimet janë të përgjithshme.  
 

https://busulla.com/catalog/school-department-1050?action=index&button=&controller=catalog&f%5Bcities_names%5D%5B%5D=Pej%C3%AB&f%5Bdegree%5D%5B%5D=&f%5Bdep_categories%5D%5B%5D=&f%5Blevel%5D%5B%5D=Shkoll%C3%AB&f%5Bschool_categories%5D%5B%5D=
https://busulla.com/catalog/school-department-1033?action=index&button=&controller=catalog&f%5Bcities_names%5D%5B%5D=Pej%C3%AB&f%5Bdegree%5D%5B%5D=&f%5Bdep_categories%5D%5B%5D=&f%5Blevel%5D%5B%5D=Shkoll%C3%AB&f%5Bschool_categories%5D%5B%5D=
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Nga kërkimi i mësipërm rezulton se në Pejë ekzistojnë 41 profesione shkollimi të mesëm jo 46 
sic listohen në portal ku 3 profesionae janë renditur dy herë, dhe 2 drejtime të njëjta të mjeksisë 
ofrohen në gjuhën shqipe dhe boshnjake renditur ndarazi. Po ashtu është vërejtur renditje 
profesionesh në shkolla jo përkatëse si psh. disa mjekësorë tek shkolla teknike e të ngjashme. 
 
2.2.1.2 Shkollat e larta - niveli bachelor dhe master në Pejë 
 
Universiteti Haxhi Zeka është themeluar në shtator të vitit 2011, deri atëherë ishte si njësi e 
Fakultetit të Shkencave të Aplikuara të Biznesit të Universitetit të Prishtinës me profile 
ekonomik dhe administrim biznesi.  
Tani, universiteti ofron 5 programe studimi bachelor (3 vjeçare): Fakulteti i biznesit, Fakulteti 
Juridik, Fakulteti i Menaxhimit në turizëm, hotelieri dhe mjedis, Fakulteti i agrobiznesit, dhe 
Fakulteti i arteve. 
 
Në kuadër të këtyre fakulteteve, Univerziteti Haxhi Zeka ofron 5 studime në nivelin master 
përfshi  programin administrim biznesi që ofrohet në gjuhë shqipe dhe boshnjake, kushtetues 
administrartiv, e drejta penale, kontabilitet dhe financa, si dhe menaxhimi i mjedisit.   
 
Kolegji Dukagjini është shkollë e lartë private e themeluar në vitin 2006 dhe ofron 7 programe 
studimi bachelor në 3 fakultetet e tij dhe 1 program studimi master në menaxhment dhe 
ndërmarrësi: Fakulteti i Ekonomisë me 4 departamente:Banka, Financa dhe Kontabilitetit; 
Menaxhment dhe Informatikë; Administrim Biznesi, dhe Informatikë Aplikative. Fakulteti i 
drejtësisë me 2 departamente: Ligj i Përgjithshëm, dhe Marrëdhëniet ndërkombëtare. Fakulteti i 
Bioteknologjisë - Departmenti i Bioteknologjisë ushqimore. 
 
Ndërkaq, nuk ekziston ndonjë program studimi i nivelit doktoraturë për shkak të nivelit të ri të 
zhvillimit të shkollave të larta në rajonin e Pejës, por shkollimi I tillë kryhet në Prishtinë e jashtë 
Kosovës në Tiranë, Europë dhe SHBA. 
 
Ndersa kërkimi për të dhëna në komunat tjera një ditë më vonë pas atyre për komunën e Pejës 
nuk dha asnjë rezultat, mundë të jetë cështje funksionimi teknik i këtij portali, andaj për arsye të 
këtij procesi planifikues strategjik i referohemi këtyre të dhënave të cilat plotësohen me ato të 
ofruara nga UNDP si pjesë e hulumtimit të nevojave për shkathtësi pune në Kosovë në vijim.  
 
 
2.2.1.3 Shkollat profesionale në rajonin e Pejës 
Publikimi i UNDP lidhur me nevojat për shkathtësi të punës në Kosovë (2016) ka listuar këto 
shkolla profesionale në rajonin e Pejes, Gjakoves dhe Prizrenit (paraqitur tre rajonet per 
informacion me te gjere dhe konsiderim mundesi shkembimesh me qasje komplementariteti): 
 
Përpunimi i ushqimit - profilet vijuese: 
Teknik ushqimi: Pejë (SHME Ali Hadri), Klinë (Shk. Fehmi Agani), Gjakovë (Shk. Kadri Kusari), 
Prizren (Ymer Prizreni), Suharekë (SHMP Shirokë). 
Përpunimi i qumështit/bulmeti, mishit dhe fruta permeve: vetëm në Prishtinë, mungojn në 
rajonin e Pejes, Gjakoves dhe Prizrenit. 
 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Banka
https://sq.wikipedia.org/wiki/Financa
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kontabiliteti
https://sq.wikipedia.org/wiki/Menaxhimi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://sq.wikipedia.org/wiki/Teorit%C3%AB_e_Marr%C3%ABdh%C3%ABnieve_Nd%C3%ABrkomb%C3%ABtare
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TI - Kontraktimi i proceseve të punës dhe Qendrat për mbështetje të klientëve – profilet 
vijuese: 
Informatikë: Istog (Shk. Mithat Frashëri), Klinë (Shk. Fehmi Agani), Decan (Shk. Tafil Kasumaj), 
Prizren (Shk. 11 Marsi), Pejë (Shk Shaban Spahija, Shk. Xheladin Deda), Gjakovë (Shk. Nexhmedin 
Nixha, Shk. Gjon Nikollë Kazazi). 
Telekomunikacion: Pejë (Sh. Spahija) dhe Prizren (11 Marsi). 
Postë Komunikim Telefoni; Ndihmës i TI; Shërbime të TI: mungojnë në rajon e Pejës, Gjakovës, 
Prizrenit. 
 
Përpunimi i metalit 
Prodhues metali: mungojnë në rajon. 
Saldues: Istog (Shk. Mithat Frashëri), Prizren (Shk. Nëna Terezë), Suharekë (Shk. Skender 
Luarasi) – mungon në Pejë. 
Përpunimi i metalit: Istog (Shk. Mithat Frashëri), Klinë (Shk. Fehmi Agani), Prizren (Shk. 11 
Marsi) – mungon në Pejë dhe Gjakovë. 
 
Tekstili 
Prodhues i veshjeve: mungojnë në rajonin Pejës, Gjakovës, Prizrenit. 
Rrobaqepës: Pejë (Shk. Shaban Spahija), Gjakovë (Shk. Nexhmedin Nixha), Prizren (Shk. Nëna 
Terezë), Suharekë (Shk. Skender Luarasi). Ekziston së paku nje shkollë/kurs private rrobaqepsie 
akredituar (ne 2018) që ofron aftësim të certifikuar rrobaqepsie në Pejë, Prizren dhe Prishtinë.    
Dizajn i tekstilit dhe veshjeve: Pejë (SHME Ali Hadri), Deçan (Shk. Tafil Kasumaj), Gjakovë (Kadri 
Kusari), mungon ne rajonin e Prizrenit. 
 
Hotelieri & Turizëm 
Ndihmës restoranti:  Prizren (Shk. Ymer Prizreni) - mungon në rajonin e Pejës dhe Gjakovës. 
Kuzhinier: mungojnë në rajon Pejës, Gjakovës, Prizrenit. 
Ndihmës turizmi:  vetëm në Prishtinë - mungon në rajonin e Pejës, Gjakovës, Prizrenit. 
Shërbime të gastronomisë dhe turizmit: vetëm Qendra e Kompetences Malishevë (rajoni 
Gjakove) - mungon në rajonin e Pejës dhe Prizrenit. 
Ciceron udhëtimesh, Ndihmës në pikat/zyrat informuese dhe agjencitë turistike, Ndihmës i 
organizimit të ngjarjeve: Prizeren (Qendra e Kompetencës Prizren) - mungon në rajonin e Pejës, 
Gjakovës. 
 
Përpunimi i drurit 
Përpunimi i drurit: (vetëm Ferizaj) - mungon në rajonin e Pejës, Gjakovës, Prizrenit. 
Zdrukthtarë: Pejë (Shk. Shaban Spahija), Prizren (Shk. Nëna Terezë) - mungon në raj. Gjakovës. 
 
Profilet mbështetëse 
Mekanik makinerie: Pejë (Shk. Sh. Spahija), Decan (Shk. T. Kasumaj), Suharekë (Shk. S. Luarasi). 
Operator prodhimi/përpunimi: Istog (2 Shk. Mithat Frashëri), Gjakovë (Shk. Nexhmedin Nixha), 
Klinë (Shk. Fehmi Agani), Suharekë (Shk. S. Luarasi). 
Prodhues mjetesh: Istog (Shk. Mithat Frashëri), Suharekë (Shk. S. Luarasi). - mungon r. Gjakovës 
Dizajn interieri (relevant sektori i drurit): Pejë (Shk. Artit O.Paskali); Prizren (Shk.11 Marsi). 
mungon ne rajonine Gjakovës 
Dizajn grafik: Pejë (Shk. Artit Odhise Paskali) - mungon ne rajonin e Gjakovës dhe Prizrenit. 
Nëpunës industrie: Prizeren (Qendra e Kompetencës Prizren) - mungon ne rajon Pejë, Gjakovë. 
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Operues i makinës kompjuterike: Pejë (Shk. Shaban Spahija) - mungon raj. Gjakovë, Prizren. 
 
 
2.2.2 Profesionet AAP që mungojne në rajonin e Pejës - sipas hulumtimit të UNDP:  
 

 
NDUSTRIA 

 
Profesionet që mungojnë në rajonin e Pejës 

Ushqimore Përpunimi i qumështit/bulmeti, mishit dhe fruta permeve. 

Telekomunikacion Postë Komunikim Telefoni; Ndihmës i TI; Shërbime të TI. 

Metalurgji Prodhues metali, Saldues, Përpunimi i metalit. 

Tekstil Prodhues i veshjeve. 

Hotelieri & 
Turizëm 

Ndihmës restoranti, Kuzhinier, Ndihmës turizmi, Shërbime të 
gastronomisë dhe turizmit, Ciceron udhëtimesh, Ndihmës në pikat/zyrat 
informuese dhe agjencitë turistike, Ndihmës i organizimit të ngjarjeve. 

Perpunim druri Përpunimi i drurit 

Pergjithshem Nëpunës industrie 

 
 
2.2.3 Rekomandimet e UNDP për plotesimin e shkathtësive të punës në Kosovë 
 
Një raport “Hendeku global i shkathtësive: keqkuptimet e studentëve dhe zgjidhjet 
institucionale” vlerëson që në mënyrë që të trajtojnë sfidën globale të hendekut të shkathtësive 
të fuqisë punëtore, për shkak të natalitetit të ulët dhe rritjen e moshës së popullatës në kohën e 
ndryshimeve rapide teknologjike, institucionet e arsimit të lartë duhet të ofrojnë arsimim ku 
krahas shkathtësi specifike dhe të pajisin fuqinë e ardhshme punëtore me shkathtësi të 
përgjithshme.  

Problem përbën shkollat e mesme dhe punonjësit e vjetër të pa trajnuar vendin e së cilëve nuk e 
zënë studentët e arsimit të lartë, andaj nevojitet partneritet siç po ndodh në shumë vende për 
të trajnuar në mënyrë të shpejtë këtë kategori për punët e nesërmes. Një rol të veçantë në 
plotësimin e këtij hendeku janë emigrantët. Për të tërhequr dhe mbajtur talente në shumë 
sektor pune, përmes Direktivës Studentore dhe Hulumtuese BE po thjeshtëson procedurat për e 
migrimit për hulumtuesit, studentët dhe të trajnuarve - shkollave profesionale e ngjashëm 
(blog.goingglobal.com, 13 dhjetor 2018). 

Shkathtësitë e përgjithshme të “buta”, apo sic i vlerëson mësuesi dhe eksperti Trvor Muir 
shkathtësitë si bashkëpunimi, t ë menduarit kritik, etika e punës, 3K (komunikimi, konfidenca 
dhe kreativiteti), sjellja dhe menaxhimi i kohës janë “esenciale” për sukses dhe thërret mos të 
quhen “shkathtësi të buta” por “shkathtësi esenciale”.  
 
Këto e shkathtësi tjera në nivel bazik, rekomanduar nga UNDP në bazë të hulumtimit të vitit 
2016, janë të nevojshme dhe të aplikueshme në gjitha fushat, por sipas studimit fokusuar në 
gjashtë industritë e përfshira në Kosovë, pasi shktathtësi të tilla kanë natyrë ndërdiciplinore dhe 
aplikim të gjerë në një mënyrë a tjetër disa më pak e tjera më shumë varësisht nga profesioni 
specifik dhe roli i punonjësve në ndërmarrje. Ky grup i njohurive përfshinë, por pa u kufizuar:  
  

 Diversifikimi i shkathësive të përgjithshme të aplikueshme në gjithë sektorët/industritë 

(njohur si “soft skills” (shkathtësi të buta) duke u nisur nga mirësjellja, shkrim lexim, 
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numërim, llogaritje mesatare, shkrim raportesh të shkurtra, plotësim formularësh, 

përdorimi  bazik i kompjuterit, komunikim në person dhe në distancë (telefon, letër, email), 

gjuha e huaj, puna në ekip, shpërndarja e burimeve material dhe boxhetore në disa raste, 

etj. kombinuar me aftësitë specifike për sektorin/industrinë e caktuar sipas njohurive dhe 

shkathtësive që industria i kërkon (elaboruar në shqyrtim të secilës industry) përfshi 

standardet sanitare, sigurisë, higienës, mbrojtjes në punë dhe të ambientit, etj.)  

 Këshillime arsimore dhe të karrierës në fazë të hershme, në veçanti për gratë për 

mundësitë në fushat e studimit dhe punësimit në sektorët/industritë me perspektivë; 

Ndërlidhja e shkollave me kompanitë dhe përshtatja e programeve sipas nevojave të 

industrive përkatëse dhe rritjen emundësive të praktikës cilësore profesionale në kompani - 

qendra kompetence/QAP që aplikojnë metoda/teknologji; 

 Zhvillimi i standardeve profesionale për cdo profesion bazuar në shkathtësitë specifike të 

identifikuara për cdo sector dhe duke inkorporuar standarde ndërkombëtare (ISCO-08), 

shkathtësi të përgjithshme te aplikueshme ne cdo industri. 

 Zhvillimi i ideve/produkteve të reja, aplikimi i metodave dhe teknologjisë së re. 

 Zhvillimi i aftësive bazike për hulumtim tregu, shitje, sjellje konsumatori, pergatitja e 

ofertave, pranimi i porosive dhe marketing përfshi aplikim platformash elektronike. 

 Leximi i teksteve dhe instruksioneve specifike për profesionin e caktuar; 

 Kultivimi i kreativitetit, inovacionit dhe ndërmarrësisë në shkolla dhe industri; pajisja me 

aftësi për zgjidhje problemesh komplekse; vetëdijesim dhe përfillja e rregulloreve mjedisore; 

daftësi përshtatja me pajisje, procese pune dhe materiale të reja. 

 Angazhimi i ekspertëve të specializuar në industri relevante në trajimet e ofruara AAP. 

 Konsultimi dhe përfshirja e përfaqësuesve të sektoreve/industrive në harmonizimet e 

planprogrameve me nevojat e tyre / tregut të punës;  

 Prezantimi  i planprogrameve të AAP tek punëdhënësit vizita, panaire, ditë hapura për të 

interesuar dhe në vijimësi nga zyrat e këshillimit në karrierë si dhe ofrimi i sherbimeve të 

trajnimit dhe certifikimit “në shtëpi” – kompani dhe në shkolla/QAP për mosha e gjini të 

ndryshme duke përfshi këshillime dhe trajime e punë praktike orientimi dhe riorientimi në 

karrierë. 

 Zhvillimi i aftësive për t’i mësuar dhe udhëzuar të tjerët “kolegë-për-kolegë”, punë nën 

mbikqyrje, të pavarur dhe nën presion volume pune dhe/apo afate kohore , etj. 

 QAP-të kryesisht shfrytëzohen për trajnimin e punëkërkuesve dhe jo për zhvillim profesional 

të punonjësve të kompanive. Andaj, QAP duhet ti informojë punëdhënësit mbi trajnimet 

në dispozicion dhe mundësinë e ofrimit të këtyre trajnimeve në shkolla dhe mobile në 

kompani (e sugjerueshme). 

Kundrejt këtyre rekomandimeve, vlerësimi i gjendjes në Pejë është analizuar në punëtorinë e 
KLP mbajtur me 14 mars 2019, dhe rezultatet janë paraqitur në seksionin “Analiza e gjendjes”, 
ku disa shkathtësi të “buta“ si aftësimi për të mentoruar dhe menaxhuar tjerët, puna e pavarur, 
etj, si dhe procese informimi publiku dhe bizneset me programet e AAP dhe QAP janë vlerësuar 
vlerësuar në gjendje të dobët, të tjera shkathtësi knaqshëm e mesatare, e gjuhët shumë mire.  
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2.3  Përfshirja Sociale  
 

Banka Botërore (BB) definon përfshirjen sociale si integrim i 2 objektivave të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm të definuara në samitin historik të Kombeve të Bashkuara vitin 2015 si agjendë e 
zhvillimit të qëndrueshëm deri në 2030 – zhdukjen e varfërisë dhe rritjen e prosperitetit që në 
mënyrë të integruar është "proces i përmirësimit të kushteve si aftësitë, mundësitë dhe 
dinjitetin e individëve dhe grupeve të pafavorizuara, bazuar në identitetin e tyre, për të marr 
pjesë në shoqëri."  
 
Definicioni i referohet një gjendje ekzistuese në një vend, ku ndonjë individ apo grupe të 
shoqërisë së atij vendi nuk është i përfshirë në shoqëri si rezultat i pabarazisë apo diskriminimit 
bazuar në ndonjë apo grup  elementesh të paraqitura në diagramin e më sipërm, si në bazë 
gjinisë, etnitetit, fesë, statusit të punësimit apo të aftësive të kufizuaravendit apo origjinës (në 
rastet e imigrantëve) nga qendra urbane apo periferia urbane e rurale brenda një vendi, 
orientimi seksual, asocimi, botëkuptimet, e karakteristika tjera. Sa më shumë elemente dhe 
pikëtakime në mes këtyre elementeve niveli i përfshirjes sociale është më i ulët.   
 
Elemente të ndryshme përfshirje janë subjekt i ligjeve, strategjive e planeve tjera tematike dhe 
ndërsektoriale si rritja e pjesëmarrjes të rinjve, femrave, minoriteteve apo grupe tjera që mund 
të jenë të pafavorizuara në vendimëmarrje, votime, arsim, punësim, përfaqësim përmes 
asocimeve në shoqata që promovojnë dhe avokojnë avancimin e këtyre grupeve, parti politike, 
në 3 sektorët e shoqërisë përmes kuotave në ligjvënës, ekzekutiv dhe legjislativ, dhe organizata 
të ndryshme të rëndësishme të sigurisë si polici, FSK, etj. Përkundër atribuimit tradicional të disa 
punëve si shitës, sekretar, mekanik, kamarier, etj. një gjinie të caktuar, në Kosovë dhe në nivel 
lokal kan nisur tndryshim praktikash tek komuniteti i biznesit i cili ka nis të flas edhe për 
përgjegjësi sociale korporative dhe ndonjë rast i rrallë, mase në Prishtinë dicka më tepër, i 
përfshirjes në punësim i personave me aftësi të kufizuara.  
 
Edhe nëse ka, ndodh që përfshirja të jetë sipërfaqësore, sic ndodh me praktikantët, etj. duke 
përjashtuar organizata të profilizuara si HndiKos ku udhëheqësi në Prishtinë dhe Pejë janë 
persona me aftësi të kufizuara fizike (lëvizin me karrige). Jo vetëm që kjo kategori nuk është e 
përfshirë në punësim, por ka ptur raste, coftë edhe të izoluara për të cilat ekziston informacion 
që persona me aftësi të kufizuara, së shumti fizike, janë përfshi edhe në fushata elektorale 
lokale/qendrore dhe u janë premtuar punë, por pavarësisht zhvillimeve të mëvonshme nuk janë 
punësuar (së paku një rast në Pejë). Nuk ka ndonjë hulumtim të mirëfillt për gjendjen e 
përfshirjes sociale dhe ndikime të ndonjë apo disa elementeve në nivel lokal.  
 
Siç udhëzon BB, përfshirja sociale është e aplikueshme në analiza projektesh, programesh dhe 
politikash, duhet ti përmbahet udhëzimeve sipas aksiomës me 3 "pyetje korrekte": 

• Identifikimi - i individëve/grupeve të pafavorizuara në përgjithsi apo ndërlidhur me 

ndonjë sektor si punësimi dhe të tjerë ndërlidhur si arsimimi, etj.  

• Analiza - në formë matriksi analizohet gjendja e secilit element kontribues të identitetit 

të idnividëve/grupeve të pa favorizuara; 

• Veprimi - propozohen masa dhe tregues të matshëm për rritjen e "aftësive, mundësive 

dhe dinjitetit" për pjesëmarrjen e tyre në shoqëri. 
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Në nivel vendi ekziston strategjia 2017 - 2021 për rritjen e përfshirjes së komuniteteve Rom dhe 
ashkali në shoqërinë kosovare përmes masave në arsimim, punësim, shëndetësi dhe strehim. 
Ndërsa për grupe tjera të margjinalizuara nuk është hasur ndonjë dokument i tillë.  
 

Një analizë në formë matriksi mund të bëhet për grupe të 

ndryshme potencialisht të margjinalizuara/pa favorizuara në 

rajonin e Pejës bazuar në një apo disa elemente të identitetit të 

tyre lidhur me fushën e punësimit dhe të ndërlidhura si arsimi: të 

rinjtë nga periferia rurale, femrat, minoritetet (cili grup), grupe 

tjera që mund identifikohen, analizohen nëpërmjet faktirëve të 

identitetit si gjinia, etniteti, feja, statusi i punësimit,  aftësi të 

kufizuara, origjina në rastet e imigrantëve, vendbanimi qendër 

urbane/periferi apo rurale, orientimi seksual, asocimi, 

botëkuptimet, etj. karakteristika. Sa më shumë pikëtakime në 

mes këtyre elementeve niveli i përfshirjes sociale është më i ulët.   

 
Në punëtorinë e organizuar me 14 marsh 2019, anëtarëve prezent të KLP iu prezantua koncepti, 

asistuar nga tabela vijuese dhe iu kërkua të identifikojnë e vlerësojnë ndonjë grup të 

pafavorizuar dhe në ç’bazë identiteti dhe niveli i paforizimit (duke përdorur shkallë vlerësimi “0” 

ska; “-“ min; “+” mesatar, “++” shumë). Pasi që pjesëmarrësit ndjeheshin jo konfident, analiza u 

shty me propozimin që të trajtohet me ndonjë institucion/shoqatë fokusuar me më shumë të 

dhëna rreth përfshirjes sociale si dhe të konsultohet ndonjë raport i gjendjes lokale në 

komunën/rajonin e Pejës. Tabela vijuese u zhvillua si mjet identifikimi gjendje, por nuk u perdor. 

  

Pjesëmarrësit hezituan ta trajtojnë tematiken, pasi nuk kishin shumë të dhëna, analiza u shty me 

propozimin që të konsultohet ndonjë raport eventual gjendje në rajonin e Pejës a më gjerë. 

Andaj, ne vijim është një shqyrtim i gjendjes së punësimit dhe arsimimit të rinjve rural në bazv të 

një hulumtimi të LENS (2018) dhe një shqyrtim aspekti gjinor nga Rrjeti Grave të kosovës (2018). 
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2.3.1 Përfshirja e të rinjve rural në punësim  
 
Marrë shkas nga konsultimi I realizuar me nje grup studentesh te universitetit HZ ne Peje (maj 
2019), ku 70% e studentëve që kishin mbaruar shkollim profesional tani vijojnë studime 
irelevante me shkollimin e mesëm, shumica në JURIDIK. Kompozicioni i fushave të studimit të 
studentëve pjesëmarrës në konsultim dominohej 64% juridik, 20% kontabilitet/banka & financa, 
12% administrim biznesi dhe vetëm 1 student (4%) teknologji ushqimi/ agrobiznes.  
 
Duke iu referuar një hulumtimi të papunësisë së të rinjëve fokusuar vetëm në zona rurale – të 
rinjët rural si segment i pa favorizuar/përfshirë në masa punësimi dhe në gjendje më të vështirë 
socio ekonomike, sherbimesh, shkollii dhe punësimi, gjithësesi me të dhëna inkurajuaese së 
paku për disa industri me mundësi punësimi me perspektivë më të lartë, por që zgjedhjet – 
orientimet e këtyre të rinjëve duket të jenë në masë të madhe në shpërputhje me mundësistë e 
punësimit me përjashtim hotelieri dhe turizmin që sipas këtij studimi gjendja duket balancuar. 

 
Nndonëse studimi I dedikohet ceshtjes se punësimit të rinjve rural, është indikativ në  
përgjithësi. Në vitin 2018, OJQ LENS në bazë hulumtimit kuptoi se mundësia e punësimit të 
rinjve rural në sektorët si ekonomi, administratë, matematikë e shkenca kompjuterike dhe 
juridik është shumë fish më e ulët në raport me orientimin e të rinjëve në këto fusha. Kurse së 
paku dy nga fushat me mundësi më të lartë punësimi, sipas hulmtimit, bujqësia dhe 
ndërtimtaria orientimi i të rinjëve rural është tejet i ulët – përkthyer në terma ekonomik është 
mundësi e humbur. Ndërsa disi më balancuar rezulton të jetë kërkesa e tregut me ofertën e 
këtyre të rinjëve në sektorin hotelieri turiëzëm. Në vijim është paraqitur një listë preferencash 
studimi të rinjve rural dhe mundësive të punësimit në përqindje sipas studimit të LENS 2018. 
 
Andaj, ne takim studentët janë 
inkurajuar të jenë vigjilent, të kuptojnë 
e përcjellin trendet e tregut të punës, ku 
një mundësi orientimi është e pritshme 
nga Qendra për Orientim në Karrierë në 
Unniversitet, ajo për orientim niveli 
shkollave të mesme në Pejë dhe 
institucione tjera si KLP, Zyra e 
Punësimit, media, etj. të ofrojnë 
informata që do të mund iu shërbejn të 
rinjëve nxënës dhe studentë për 
orientime karriere.  
65% e të rinjve në Kosovë jetojnë në 

zona rurale. Ata ballafaqohen me 

pengesa më të mëdha në arsimim dhe 

punësim sesa të rinjët urban të cilët kan 

qasje më të mire në sherbime arsimimi, 

këshillimi dhe punësimi të cilat 

mungojnë në periferi vlerëson LENS 

(ASK 2018). 
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Sipas të dhënave të Zyrës së Punësimit në Pejë, deri në gusht 2018, 7.7% të punëkërkuesve aktiv 
ishin nga komuniteti RAE, 5% boshnjak, 2.5% të pa deklaruar, dhe në përqindje shumë më të 
vogël punëkërkues të entitetit serb, turq dhe një punëkëkrues kroat. 
 
Pervec distancës dhe qasjes me pengesa në arsim, orientim karriere e punësim, “të rinjtë rural 
gjithashtu përballen me mungesë të mundësive për rrjetëzim social, mungesë të mundësive 
[dhe informacioni] për punësim të mirë, transport të dobët publik dhe kosto të lartë të banimit 
në zonat urbane (Cartmel & Furlong, 2000, f.2). Hulumtimet kanë treguar se gjatë një periudhe 
afatgjatë këto barriera çojnë në margjinalizimin shoqëror dhe në përjashtimin e të rinjve ruralë 
që zvogëlon më tej mundësitë e tyre të punësimit (Cartmel & Furlong, 2002). Prandaj, është 
shumë e rëndësishme të zvogëlohet ndarja urbane-rurale dhe të rritet lidhja e zonave rurale me 
zhvillimin ekonomik” terheq vemendjen LENS në botimin mundësitë e punësimit, barrierat dhe 
nevojat e të rinjve rural në Kosovë (2018).  
 
Në grafikun vijues janë paraqitur disa pengesa identifikuar dhe niveli i ndikimit të tyre (në formë 
përqindjesh) në papunësinë e të rinjve rural në Kosovë (LENS 2018, fq 33). Pengesa më e madhe, 
sic e shprehin shumë banor, është mungesa e punës (18%), pastaj si kategori me kontribut më të 
ulët (rreth 14%) janë mungesa e punës me gjysë orari, orari fleksibi, transporti, mungesë kohe 
për shkak kujdesi familjar/fëmijës. Dicka me e ulët (10%) konsiderohet ndikimi i mungesësës së 
vetëbesimit për të kryer një punë, kurse si grup barierash me ndikimin më të ulët (7%) në 
punësimin e të rinjve rural janë kualifikimi jo i qëlluar dhe mungesa e mbështetjes nga familja.  
  

 
Po ashtu, pjesëmarrja e ulët në shkollim, sidomos në atë të detyrueshëm fillor në masën 26% të 
të intervistuarve nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian (RAE) është alarmuese dhe me 
punësimin më të ulët prej 10% të rinjve të këtij komuniteti i bën ata të jenë të margjinalizuar 
poashtu, thekson publikimi i LENS 2018.  
Ne kuptim të moshes, të rinjtë në përgjithësi e ata rural sipas këtij studmi duket të ken shanse 
punësimi më të mëdha në moshën 18 – 24, kurse numri i femrave të papunë dominon si gjetiu.  
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2.3.2 Përfshirja gjinore në arsim dhe punësim 
 
Rrjeti i Grave të Kosovës ka realizuar në vitin 2018 një analië gjinore në vend e cila thërret për 
mbështetje të masave qeveritare në sektorin e arsimit dhe punësimit bazuar në rezultatet e e 
kësaj analize me perspektivë gjinore e cila është paraqitur në vijim ku vërehet nivel ilartë 
përfshirje të femrave në sistemin arsimor kurse më pak e përfshirë në punësim.  
 
Arsimi nga perspektiva gjinore 
 
Qëllimi: "Qasja e barabartë e vajzave dhe grave në të gjitha nivelet e arsimit cilësor dhe të 
arsimit dhe trajnimit profesional (ATP) të lirë nga diskriminimi" nëpërmjet 10 veprimet të 
sugjeruara më poshtë:  

1) “Dizajnimi dhe institucionalizimi i trajnimeve të mësuesve për shfuqizimin e normave, 

roleve dhe stereotipave të socializuara, si dhe marrëdhënieve gjinore të pushtetit. 

2) Promovimi i modeleve të barazisë gjinore në kalimin nga arsimi në tregun e punës 

përmes kurrikulave dhe barazisë gjinore midis mësuesve (GAP 13). 

3) Vendosja të masat afirmative për punësimin e burrave si mësues parashkollorë dhe 

grave në institucionet e arsimit të lartë. 

4) Inkurajimi i MASHT-it të buxhetojë dhe të punësojë më shumë psikologë në shkolla, 

dhe të rrisin kapacitetet e tyre profesionale në adresimin e dhunës me bazë gjinore dhe 

parandalimin e braktisjes së shkollës. 

5) Institucionalizimi dhe 'ofrimi i arsimit (formal dhe joformal), që trajtojnë stereotipat 

gjinore dhe lejon të mësuarit gjatë gjithë jetës' (GAP 13) për fëmijët në të gjitha nivelet. 

6) Zhvillimi i mbështetjes, institucionalizimi dhe promovimi i programeve më të 

ndryshme të ATP që trajtojnë nevojat e tregut dhe janë të përshtatura për nevojat e 

veçanta të grave. 

7) Zhvillimi i disponueshmërisë e kujdesit dhe masa të tjera afirmative që do të 

mbështesin pjesëmarrjen e grave në arsimin profesional dhe arsimin për të rritur. 

8) Përmirësimi i qasjes në arsim për fëmijët me aftësi të kufizuara, sidomos vajzat, duke 

shpërndarë burime për asistentë personalë, transport dhe ndërtesa lehtësishtë të 

qasshme  (accessible) dhe materiale adekuate didaktike. 

9) Zgjerimi i disponueshmërisë parashkollore në përputhje me Objektivat e BE të 

Barcelonës, duke përfshirë marrëdhëniet gjinore në kurrikulat e arsimit të hershëm [dhe 

të stimulojnë rritjen e pjesëmarrjes (15.5% aktuale)]. 

10) Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave në lidhje me frekuentimin dhe arritjen në arsim, 

të ndara sipas etnisë dhe gjinisë. " (Analiza Gjinore 2018, fq. 34 - 35) 

 
Punësimi nga perspektiva gjinore 
 
“Në vitin 2015, 18% e grave dhe 17% e meshkujve jetonin në varfëri.“ (p.37). Bazuar në treguesit 
e fuqisë punëtore në 2017 të paraqitura në tabelën e mëposhtme (majtas) nga publikimi i 
RrGK,nga perspektiva gjinore, është e qartë se gratë janë të nënpërfaqësuara në pjesëmarrjen e 
tregut të punës dhe punësimit, lidhur me pasivitet dhe papunësi të lartë, duke përfshirë të rinjtë 
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e papunë pa arsimim ose trajnim (NEET). E njëjta tregon dy tabela (djathtas) më shumë burra të 
punësuar përmes zyrave të punësimit (ZP) dhe që ndjekin trajnimet në Qendrat e Aftësimit 
Profesional (QAP), derisa ndarja profesionale shoqërohet me ndarje të "roleve gjinore". 
 

Treguesit kryesorë të fuqisë punëtore (2017) 

Tregues Totali Burra Gra 

Pjesëmarrjen në 
tregut të punës 

43% 65% 20% 

Raporti i 
punësimit ndaj 
popullsisë 

30% 47% 13% 

Pasiv  57% 34% 80% 

Papunësi 31% 29% 37% 

Papunësia e të 
rinjve 

53% 48% 64% 

NEET e të rinjve 27% 24% 31% 
 

Njerëzit që ndjekin trajnimet QAP  - 
gjinia 

Viti 2015 2016 2017 

Gra 44% 27% 34% 

Burra 56% 73% 66% 

Totali 4055 6736 5962 

 
Njerëzit e punësuar përmes ZP sipas 
gjinisë 

Viti 2015 2016 2017 

Gra 34% 39% 40% 

Burra 66% 61% 60% 

Totali 3574 4022 3215 
 

Tabelat: Analiza Gjinore e Kosovës (2018) 
 
Bazuar në zbulimet i tij dhe dokumente tjera politikash publike, RrGK sugjeroi si një objektiv për 
të "[Përmirësuar] qasjen në punë të denjtë për gratë e të gjitha moshave" përmes 7 veprimeve 
vijuese: 

1. “krijimi i më shumë qendra ditore për fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të 

kufizuara, e cila do të përmirësojë rezultatet arsimore (dhe punësueshmërinë e 

gjeneratave të ardhshme), krijimi i vendeve të reja të punës duke përfshirë 

transformimin e punës së papaguar në punë të paguar dhe lirimin e grave nga rolet 

shoqërisht të përcaktuara të kujdesit të papaguara në mënyrë që ata të mund të 

kërkojnë punësim.  

 

2. ‘Mbështetja e reformave të ndjeshme gjinore në legjislativë dhe financa publike, të 

cilat llogarisin rolin e grave në ekonominë e kujdesit, punën e papaguar, shpërndarjen e 

pabarabartë gjinore të përgjegjësive familjare, mbipërfaqësim në ekonominë joformale, 

gratë në bujqësi dhe hendeku i pagave gjinore". Inkurajon fuqishëm qeverinë të punojë 

ngushtë me ËCSO-të dhe të nxjerrë nga prova specifike të Kosovës për të ndryshuar 

Ligjin mbi Punën dhe për të transpozuar Direktivën (BE-së) për pushimin prindëror, 

Direktivën mbi aplikimin e parimit të trajtimit të barabartë midis burrave dhe grave të 

angazhuara në një aktivitet si nje kapacitet i vetëpunësuar dhe potencialisht, Direktivën 

e balancës së punës dhe jetës (nëse miratohe). Pastaj, "mbështesin kapacitetet 

institucionale për të realizuar këto reforma dhe politika’ (GAP 14).  

 
3. 'Mbështja e grave në sfidat ndaj normave dhe qëndrimeve shoqërore që pengojnë 

fuqizimin ekonomik të tyre, duke përfshirë njohjen ekonomike dhe sociale të punës së 

papaguar dhe të kujdesit prindror' (GAP 14). 
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4. ‘Të analizohet dhe trajtohet [...] fuqia punëtore femërore në ekonominë informale' 

(GAP 14, 6.1). 

5. Mbështetja e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) në institucionalizimin e 

analizave të rregullta gjinore që kanë të bëjnë me hendekun gjinor të pagave, të cilat do 

të kontribuojnë në krijimin e Indeksit të Barazisë Gjinore (GAP 6.1). Gjithashtu 

mbështetja e ASK-në në institucionalizimin e një studimi të rregullt të kohës i cili do të 

zbulojë informata për ekonominë joformale, si dhe mënyrat në të cilat gratë dhe burrat 

kalojnë kohën e tyre. 

6. Mbështetja e ZP në ngritjen e kapaciteteve për të regjistruar më mirë arsyet pse gratë 

apo burrat nuk sigurojnë punësim përmes ZP, drejt identifikimit të qasjeve të 

përmirësuara. 

7. Mbështetja e programeve inovative të përshtatura për të mbështetur punësimin e 

grave.” (Analiza Gjinore, RrGK 2018, p.39-40) 
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III. PALËT e INTERESIT dhe ORIENTIMET STRATEGJIKE në PUNËSIM  

 
Ndër palët e interest në fushën e punësimit – respektivisht trajtimin e problematikës së 
papunësisë së lartë, dallojm organizata të nivelit local, kombëtar dhe nderkombëtar. 
  
3.1 Palët e interest në punësim në niveli kombëtar - Kosovë 
 
Trajtimi i cështjes së punësimit në Kosovë përfshin institucione të qeverisjes qendrore, 
organizata ndërkombëtare, biznesin dhe shoqërinë civile. MPMS dhe MASHT janë dy hisedarët 
kryesor të qeverisjes qendrore në cështje punësimi, së basku me Organizatën Ndërkombëtare të 
Punës (ILO) përmes asistencë teknike e projekteve të ndryshme, biznesit dhe organizatat e 
shoqërisë civile që trajtojnë e avokojnë cështje të punësimit përmes konsultimeve e avokimit që 
bën në hartimin e politikave publike dhe aranzhimeve fiskale që synojnë stimulimin/rritjen e 
punësimit si dhe aktivitiete të ndërlidhura me to përfshi edukimin joformal si dhe shkollat 
publike dhe private të arsimimit të lartë në Prishtinë dhe rajone tjera të decentralizuara.  
 
Në nivel qendror e lokal një kontribut të rëndësishëm luajn edhe partitë politike përmes 
programeve për tematika të ndryshme përfshi punësimin të cilat paraqiten në fushata elektorale 
të cilat me ardhje në pushtet pritet të kthehen në ligje/plotësim ligjes, politika publike, strategji 
e plani veprimi të qeverisjes qendrore dhe komunave.  
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale (MPMS) dhe Agjencia e Punësimit 
Sic e tregon dhe emir, MPMS është institucion qendror i qeveritar që trajton cështje të 
punësimit dhe mirëqenjes sociale në nivel vendi përcaktuar dhe në përmbushje të Ligjit të Punës 
nr. 03/L-212 përmes funksioneve të ndryshme në përgjithësi mbledhej të dhënash, politikëbërje 
dhe mbështetje teknike dhe financiare në këto dy fusha, vecanërisht në mirëqenje pasi në 
Kosovë të pa punët nuk gëzojnë mbështetje financiare por në natyrë përmes aftësimit 
professional, orientimmit në karrierë dhe referimit për punësim që realizohet përmes Agjencisë 
së Punësimit si institucion i specializuar i MPMS i themeluar me ligjin nr. nr. 04/L-205 e cila është 
e fokusuar në cështje të punësimit dhe aftësimit professional dhe përbëhet nga zyra qendrore, 
dhe në nivel lokal/rajonal ofron sherbime përmes zyrave të punësimit (ZP) dhe qendrave të 
arsimit professional (QAP).  
 
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) 
Arsimi dhe aftësimi profesional rregullohet përmes Ligjit për Arsimin dhe Aftësimin Profesional 
nr. 02/L- 42, 23 shkurt 2006, I shfuqizuar ng aligji nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në 
Republikën e Kosovës, ne perjashtim të dispozitave per aftësimin profesional te cilat mbesin në 
fuqi (INDEP 2014).   
 
Qeveria (Zyra e Kryeministrit) dhe Ministritë  
Qeveria inicion politika dhe ligje që direct apo indirekt kan për qëllim uljen e papunësisë në 
vend, të cilat I debaton e aprovon Parlamenti. Përvec MPMS, edhe ministry tjera si Ministria e 
regëtisë dhe industrisë, e Zhvillmit Ekonomik, e Inovacionit, ajo e Diasporës, e Rinisë, ajo e 
Arsmit, etj. kontribuojnë në trajtimin e cëshjtes së papunësisë përmes komiteteve ndër-
ministrore në hartimin e ligjeve, politikave dhe strategjive kombëtare, shpesh asistuar nga 
institucione ndërkombëtare përmes ofrimit të ekspertizës, shkëmbiit të eksperiencave dhe 
mbështetje tekniko financiare.   
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Organizata Botërore e Punës (ILO - International Labour Organisation)  
ILO vepron në nivel ndërkombëtar, e pranishme përmes projekteve të ndryshme edhe në 
Kosovë e cila kontribuon së shumti me ekspertizë në politikëbërje në fushën e punësimit përmes 
mbështetjes teknike dhe financiare ofruar qeverisë dhe projekteve.  
 
Agjencia Statistikore e Kosovës (ASK) me të dhënat që mbledh nga burime të ndryshme dhe 
publikon në mënyrë periodike, përfshirë nivelin e papunësisë, etj.  
 
Oda ekonomike  
Odat ekonomike mund sherbejnë për identifikimin e kërkesave të tregut të punës me kusht që 
bizneset janë të organizuara. 
 
Bizneset dhe Shoqëria Civile 
Organizatat private (sherbyese, prodhuese, konsulente) dhe jo-qeveritare luajn një rol të 
rëndësishëm në rritjen e punsueshmërisë dhe konkurueshmërisë së fuqisë punëtore në nivel 
kombëtar dhe lokcal/rajonal përmes identifikimit të problemeve dhe zgjidhjeve, orientimit kah 
trendet e tregut të punës, pjesëmarrjes aktive në politikëbërje, planifikim strategjik, hulumtime, 
ngritje kapacitetesh përmes trajnime, shkëmbim eksperiencash, sherbime përfshi teknologji 
informacioni në qendra të inovacionit, etj., si dhe avokim të cështjeve me rëndësi, përfshi rritjen 
e punësimit. 
 
Në themelimin, zhvillimin dhe mbarëvajtjen e këtyre kompanive individuale, të vogla, mesme e 
disa të mëdha kontribuojn një pjesë e fuqisë punëtore femra e mëshkuj. Sipas Agjencisë së 
Regjistrimit të Bizneseve (ARBK), në nivel të Kosovës në gjysëmvitin e parë të 2018 pjesëmarrja 
gjinore si pronarë të bizneseve individuale – zakonisht të vogla ishte në rapor 1 femër me 2 
mëshkuj respektivisht rreth 30% femra 70% mëshkuj. Ndërsa pjesëmarrja e femrave në shoqëri 
tregtare (ortak, aksionar në biznese të mëdha) gjatë të njëjtës periudhë rezulton të jetë 50% më 
e vogël respektivisht rreth 15% ndërsa mëshkujt në masë më të madhe 85%. Ndërsa mungojnë 
të dhëna për biznese në nivel komunal. (Raporti  tremujtor I dhe II 2018, ARBK). 
 
Shkollat publike dhe private 
Shkollat publike dhe private të mesme dhe të larta përfshi shkollat profesionale dhe aftësimin 
professional dhe arsimin e të rriturve luajn rol të rëndësishëm në nivel kombëtar dhe lokal në 
përgatitjen e fuqisë punëtore të nevojshme dhe sipas trendeve të tregut të punës. Andaj, ato 
duhej të orientojnë programet e tyre në përmbushjen e nevojave sipas parimit “kërkesë-ofertë” 
duke kontribuar kështu në uljen e papunësisë.   
 
3.2 Palët e interest në punësim në rajonin e Pejës 
Trajtimi i cështjes së punësimit në nivel lokal, në Komunën e Pejës, përfshin akterët si Zyra e 
Punësimit, Zyra Rajonale e Odës Ekonomike të Koovës (OEK) në Pejë, Qendra e Arsimit 
Profesional (QAP), shkollat, biznesi, organizatat politika dhe të shoqërisë civile.  
 
Zyra e Punësimit në Pejë (ZPP) 
ZPP e ka zyrën rajonale në Pejë dhe mbulon Pejën, Istogun dhe Klinën. Sipas ligjit, zyrat lokale të 
punësimit, në kuadër të MPPS, janë “përgjegjëse për të konsultuar dhe drejtuar kandidatët tek 
programet e qendrave të trajnimit, të mbledhin të dhëna dhe monitorojnë kualifikimet e ofruara 
përmes QAP për punëkërkuesit e regjistruar”. Sipas këtij përkufizimi të rolit të ZPP, kjo zyrë 



- 44 - 

 

 

mban një regjistër me kërkesat e punëdhënësve për profile e shkathtësi të ndryshme dhe 
eventualisht të bënin referime të punëkërkuesve të regjistruar në bazë të profileve të kërkuara 
nga punëdhënësit. ZPP është anetare e KLP.  
 
Qendrat e Aftësimit Profesinal (QAP) 
QAP bëjnë aftësim në mënyrë ekskluzive të punëkërkuesve të regjistruar në qendrat e punësimit 
orientuar kah nevojat e tregut të punës përmes kurseve deri 3 mujore që organizohen në 6 
qendra të aftësimit professional një nga cilat ndodhet në Pejë. Kjo qendër është anëtare e  KLP.  
 
Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) Zyra Rajonale në Pejë - është anëtare e Këshillit Lokal për 
Punësim në Komunën e Pejës. Kontributi lokal i OEK në fushën e punësimit është i panjohur. 
 
Bizneset 
Sipas Qendrës Komunale për Regjistrimin e Bizneseve (QKRB), në komunën e Pejës është 
shtatëfishuar numri i bizneseve duke përfshi ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme (NVM): 
nga 1,671 biznese që ishin të regjistruara në UNMIK në vitin 2000 ka arritur në 7.961 biznese në 
vitin 2017, si rezultat i shtimit mesatarisht 450 biznese të reja në vit. Disa janë anetare të KLP. 
 
Shoqëria Civile 
Organizatat jo-qeveritare luajn një rol të rëndësishëm në rritjen e punsueshmërisë dhe 
konkurueshmërisë së fuqisë punëtore në nivel kombëtar dhe lokal/rajonal përmes identifikimit 
të problemeve dhe zgjidhjeve, orientimit kah trendet e tregut të punës, pjesëmarrjes aktive në 
politikëbërje, planifikim strategjik, hulumtime, ngritje kapacitetesh përmes trajnime, shkëmbim 
eksperiencash, sherbime përfshi teknologji informacioni në qendra të inovacionit, etj., si dhe 
avokim të cështjeve, përfshi punësimin. Disa OJQ janë anetare të KLP. 
 
Shkollat publike dhe private 
Shkollat publike dhe private të mesme dhe të larta përfshi shkollat profesionale dhe aftësimin 

professional dhe arsimin e të rriturve luajn rol të rëndësishëm në nivel kombëtar dhe lokal në 

përgatitjen e fuqisë punëtore të nevojshme dhe sipas trendeve të tregut të punës. Andaj, ato 

duhej të orientojnë programet e tyre në përmbushjen e nevojave sipas parimit “kërkesë-ofertë”. 

Universiteti publik në Peje dhe disa shkolla profesionale janë anetare të KLP. 

 

Qendra e Karrierës në Pejë (QKP)  

Qendra për Karrierë në Pejë (QKP) është themeluar në Shkollën e Mesme Teknike “Shaban 

Spahija” në Pejë në vitin 2018 nga Grupi Lokal për Arsim si pjesë e programit “Proskills” të 

Solidar Suisse në 2018. Misioni i QKP është ndërlidhja e punëdhënësve, shkollave dhe nxënësve 

në komunën e Pejës përmes “mbështetjes së studentëve në përmirësimin e shkathtësive për 

menaxhim të karrirës, ndërlidhjen me tregun e punës, shkëmbim të informacioneve mbi tregun 

e punës, edukim dhe trajnim, si dhe rrjetëzim të sukseshëm me palët e interesit” përmes 

mbështetjes dhe ofrimit të shërbimeve dhe këshillimit të nxënësve për të bërë zgjedhjet e 

duhura të karrierës dhe të rris punësueshmërinë. Përfitues dhe palë interesi në QKP janë 

nxënësit e AAP, të diplomuarit, të rriturit që braktisin shkollën, bizneset, prindërit, autoritetet 

dhe komuniteti.  
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Këshilli Lokal i Punësimit në Komunën e Pejës (KLP) 
 
Palët e interest (aktërët) me pjesëmarrje të gjerë, janë organizuar në një formë jo tradicinale 
organizimi në Këshillin Lokal të Punësimit në Komunën e Pejës (KLP) i cili është formauar me 
vendim të Asamblesë së Komunës së Pejës Nr-26-2017 me datë 30.06.2017 dhe ka për qëllim 
rritjen e punësimit në Komunën e Pejës. Këshilli drejtohet nga Kryesuesi i Asamblesë, me 
përbërje nga përfaqësues të asamblesë (pozita dhe opozita), Drejtoritë për Arsim dhe Zhvillim, 
Zyra e Punësimit në Pejë, OEK Zyra Pejë, akademia (shkolla të mesme profesionale dhe 
universitare publike dhe private në Pejë), bizneset dhe OJQ-të.  
 
Anëtarët e Këshillit janë mbledhur në takimin konstituiv të tij me dt. 28.06.2018 ku i kanë dhënë 
formë strukturës koordinuese të tij dhe inicuan hartimin e një plani imediat veprimi për KLP i cili 
përfshin aspekte zhvillimi organizativ, administrative dhe burimesh njerëzore për ulje të 
papunësisë në Komunën e Pejës, trajtuar në këtë dokument, në bazë të analizës (SWOT) të 
gjendjes, nevojave dhe mundësive lidhur me zhvillimin e KLP si një entitet i ri dhe nisjen e 
aktiviteteve të tij me qëllim ndikimin ne uljen e papunësisë në Komunën e Pejës. 
 

 

3.3 Orientimet strategjike në sektorin e punësimit  

Lidhur me problematikën e punësimit, pavarësisht nivelit të ndryshëm në vende të ndryshme, 

në nivel european, ekziston strategjia europiane 2020 e cila trajton punësimin, inovacionin dhe 

varfërinë. Në nivel kombëtar, ekziston strategjia- plani i veprimit per punësim të rinjve.  

 
3.3.1 Plani i Veprimit për Rritjen e Punësimit të të Rinjve 2018-2020 
 
Plani i Veprimit për Rritjen e Punësimit të të Rinjve 2018-2020 i MPMS me hisedarë tjerë 

qeveritar, joqeveritar dhe privat synon arritjen e 4 objektivave specifike përmes 30 masave me 

një përllogaritje buxheti 17,440,104€. Një përmbledhje e masave të këtij plani (referuar si Plani i 

punësimit i MPMS) është në vijim: 

 

Objektivi 1 - Plani i punësimit i MPMS:  

“Rritja e qasjes së të rinjëve, në tregun e punës, përmes ofrimit të shërbimeve cilësore të 

punësimit (këshillime, orientimi në karrierë, programe të praktikës, ndërmjetësimi i punësimit 

në vend dhe jashtë vendit, etj.) dhe masave aktive të punësimit”.  

10 masat e identifikuara në plan për arritjen e kësaj objektive përfshijnë: hulumtimi I sektorëve 

me potencial punësimi të rinjëve, analiza e praktikave të mira në ofrimin e sherbimeve lidhur me 

masaat aktive të tregut të punës (MATP) dhe përshtatja e tyre në vend përfshi praktikën 

profesinale për të posadiplomuarit dhe në punë duke pajisur me njohuri pune të re dhe me 

shkathtësi të buta të përgjithshme, subvencionimin e pagave; ndërmketësimi në punësim, ofrimi 

i mundësive për “migrim qarkor” (që nënkupton lëvizje periodike brenda dhe jashtë vendit të 

origjinës për shkaqe pune të rregullt), promovimi i QAP dhe ZP dhe rritja e numrit të rinjëve në 

trajnimet profesionale të ofruara nga QAP duke përfshi ofrimin e trajnimeve të kontraktuara nga 

këto qëndra sipas kërkesës së tregut të punës, njohja e praktikës dhe punës vullnetare si përvojë 

pune përmes plotësimit të ligjit të punës që pritet të ndikoj në rritjen e përfshirjes sociale së të 



- 46 - 

 

 

rinjve dhe ndërtimin e kapaciteteve që ndikojnë në rritjen e solidaritetit dhe punësueshmërisë 

sidomos për të posadiplomuarit të cilëve iu kërkohet eksperiencë e dokumentuar pune si dhe 

trajnime në teknologji informative dhe komunikimi.   

 

Objektivi 2 - Plani i punësimit i MPMS:  

“Rritja e punësimit përmes zhvillimit të ndërmarrësisë, tek të rinjtë dhe zhvillimi i                       

ndërmarrjeve ekzistuese, në pronësi të të rinjve” përmes 4 masave të identifikuara si ofrimi i 

trajnimeve për project propozime – plane biznesi e ndërmarrësi në QAP dhe jashtë tyre si në 

qëndrat rinore mbështetur nga MKRS, trajnime për fermer të rinjë dhe ofrimi këshillimeve 

përmes Agjencisë së Promovimit të Investimeve (KIESA) si dhe granteve për fillim biznesesh të 

reja.    

 

Objektivi 3 - Plani i punësimit i MPMS:  

“Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës dhe ofrimi i 

shërbimit të orientimit dhe këshillimit në karrierë”.  

Të 11 masat e identifikuara në plan për arritjen e kësaj objektive përfshijnë: hulumtime 

periodike 3 vjeçare sektoriale lidhur me përputhshmërinë e programeve mësimore me tregun e 

punës, rritja e bashkëpunimit mes hisedarëve në punësim vecanërisht shkollave dhe bizneseve, 

përmirësimi I sistemit të informative për tregun e punës dhe përshtatja AAP, zhvillimin testimi 

dhe validimi i standardeve arsimi profesional, zhvillimi dhe zbatimi i planprogrameve modulare 

në AAP dhe kapaciteteve të nëvojshme si trajnimi I mësuesve dhe përgatitja e materialeve 

mësimore  - didaktike në 7 fusha me aplikim të gjerë dhe rishikimi periodic I profileve të studimit 

në AAP.  

 

Aspekte tjera janë stimulimi i studimeve në fushat deficitare dhe përfshirja e femrave në profile 

arsimimi teknik përmes bursash nga fond publiko-privat. Identifikmi I nevojave dhe zhvillimi I 

programeve për kualifikim niveli 5 post sekondar sipas KKK. Prezantimi në shkolla (kl 8 – 9) i 

nevojave të bizneseve për kuadro profesionale dhe vetëdijësii për mundësitë e punësimit. Ky 

objekti përfshin dhe rritjen e qendrave të këshillimit dhe orientimit në karrierë dhe kapaciteteve 

përmes caktimit të këshilltarëve të karrierës në shkolla dhe trajnimit të mësimëdhënësve për 

këshillim dhe orientim dhe ofrim sherbimesh tilla, si dhe përcjellja e ndikimit në punësim të 

diplomuarve të AAP, IAL.   

 

Objektivi 4 - Plani i punësimit i MPMS:  

“Ngritja e cilësisë së mësimit praktik në shkollë dhe praktikës profesionale jashtë Shkollës”  

Ky objektiv përfshin 5 masa duke përfshi pajisjen e punëtorive/laboratoreve për praktikë bazë 

në AAP, sërish vijon ideja e nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe stimulimi i 

biznese për kryerjen e praktikës kualitative profesionale në kompanitë e tyre duke përfshi 

trajnimin i instruktorëve/mentorëve në ato ndërmarrje dhe pajisja me një rregullore - kodi 

mirësjelle dhe mbrojtje në punë për praktikantët si dhe pagesa e sigurimit shëndetësor si masë 

motivimi dhe sigurie për ta.  
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3.3.2  Programe të ndryshme me ndikim punësimi në Pejë dhe rajon 

 

Në Kosovë ekzistojnë një numër iniciativash dhe programesh që synojnë uljen e papunësisë 

përmes ofrimit të asistencës teknike si shkrim project propozimesh - plan biznesi dhe financim 

me grante të vogla “start up” të ideve të realizueshme kreative dhe innovative fitimëprurëse 

përmes vetëpunësimit dhe punësimit të familjarëve dhe të tjerëve organizuar në ndërmarrje të 

vogla prodhuese e shërbyese si dhe zhvillimin – maturimin e këtyre ndërmarrjeve përmes 

shtimit të kualitetit dhe llojshmërisë së sherbimeve dhe produkteve të tyre, së shumti 

ndërmarrje prodhuese përpunimi mishi, produktesh bujqesore dhe blegtorale, artizanale, të 

teknologjisë së informimit dhe komunikimit (TIK), etj.  

 

Programe të këtyre strategjive si dhe të tjera të organizuara nga organizata zhvillimore dhe 

donatorë të ndryshëm në mënyrë të pa varur dhe/apo në bashkëpunim me institucionet 

qeveritare, OJQ-të, qendrat e inovacionit dhe bizneset. Këto programe janë paraqitur në mënyrë 

të përmbledhur dhe si referencë harmonizimi i masave të konsieruara në këtë strategji dhe 

planin e veprimit për të krijuar sinergji të përpjekjeve lokale me ato kombëtare dhe më gjerë 

Europiane duke rritur edhe mundësitë dhe shanset mbështetjes financiare për realizim.     

 

Sipas koncept dokumentit “Orientimi dhe Këshillimi në Karrierë në Shkollat AAP (Solidar Suisse, 

etj., Prill 2018), është përcaktuar zhvillimi me qasje nga baza-lartë i Qendres se Karrieres në Pejë 

(QKP) në tre faza, fillimisht ngritja e kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve për karrierë, pastaj 

qëndrueshmëria funksionale si dhe institucionalizimi brenda sistemit te AAP-së. QKP është pjesë 

e KLP, andaj modeli i zhvillimit, eksperiencat dhe shembujt e suksesit mund të shkëmbehen me 

KLP në mbështetje të misionit të tij. 

 

QKP mund te ofroj shembull të mirë të modulit të të mësuarit në vend pune për nxënësit e 

arsimit profesional dhe drejtimet që përfaqeson projekti ProSkills si përpunimi i drurit, metalit, 

turizmi dhe TIK. Në vitin 2019 do të testohen edhe profili automekanik dhe teknologji ushqimore 

në biznese në Pejë. Praktikë po ashtu e mirë është përshtatja e plan programit në bazë të 

nevojave të tregut të punës falë aftësimit 26 ditë pune në kompani private për mësimdhënësit e 

punës praktike. Poashtu, pas testimit të disa intervenimeve, këtë vit QKP synon të zhvilloj edhe 

praktika tjera të mira si psh. ndjekja e zhvillimit në karrierë (punësimit, etj.) të nxnësve pas 

perfundimit të shkollimit professional në Komunën e Pejës. 

 

Si rezultat i punës së QKP, është rritur numri i përgjithshëm i regjistrimeve të nxënësve në vitin 

2018 dhe 2019, pasi psh, në vitin 2017 raporti “Analiza e situatës për zhvillimin e fuqisë 

punëtore në Pejë”, evidentoi se “në dy vitet e fundit nuk kishte asnjë [nxënës] të interesuar të 

regjistrohej në profilin e përpunimit të metaleve”, numër i vogël në pëpunim druri, numër më i 

madh (72 nxënës nga cilët vetëm 4 vajza) në sektorin turizmi, kurse në TIK numri është i 

knaqshëm e vie rritet (Solidar Suisse 2017, fq.10).  
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Sipas një publikimi të ICK, programi i deritanishëm i GIZ (Programi për zhvillim e bashkëpunim 

gjeman) për mbështetje teknike dhe financiare të vetëpunësimit do të zgjas deri në 2020, etj. 

Help është një program i një organizate po ashtu gjermane ndihmese me grante ko-investimi 

për biznese të vogla të reja apo në zhvillim të hershëm në Pejë dhe gjetiu në Kosovë. Mes 

tjerash, në Pejë organizata gjermane Help ndihmoi me pajisje një këpucëtar artisan, po ashtu 

projekte të ndryshme në rajonet Gjakovë dhe Prizren duke përfshi iniciativa grash e 

komunitetesh urbane dhe rurale.  

 

Në rajonet fqinje, Qeveria ka marrë vendim për krijimin e parkut - zonës industriale Amerikane 

në Gjakovë dhe asaj Gjermane në Prizren të cilat pritet të kenë efekte pozitive zhvillimore në 

tërë Dukagjinin, pasi aktualisht janë të vetmet zona industriale ketu, vecanerisht ai në Gjakovë 

afër aeroportit dhe autostradës së Dukagjinit. Këto parqe pritet të sjellin investime të huaja që 

krijojnë vende pune, sjellin teknologji dhe eksperiencë nga vendet e zhvilluara te BE dhe SHBA.  

 

 

3.3.3  Strategjia Europiane 2020  
Strategjia ka 3 synime: 1) rritja e punësimit dhe ekonomike; 2) inovacionit, 3) luftimi i varfërisë. 
 
Programi i punësimit dhe inovacionit social (The Employment and Social Innovation (EaSI) 
Programme) është instrument financiar i Komisionit European i cili mbështet tre programe 
bazuar në konceptin e inovacionit social i cili ka fokus special rininë njohur si “3M”-të:  

 Modernizimi i punësimit dhe politikave sociale,  

 Mobiliteti i fuqisë punëtore në BE (programi EURES), dhe; 

 Mikrofinance për financim ideshë kreative për zhvillim/start up mikro biznesi për grupe 

të reziluara disadvantazh (prapambetur ekonomikisht, etj), si dhe ndërmarrësi sociale - 

zhvillimi i ndërmarjeve sociale ku arsyea e tyre kryesore eshte sociale jo vetëm profiti. 

"Inovacionet sociale janë strategji, koncepte, ide dhe organizime të reja që plotësojnë nevojat 
sociale të elementeve të ndryshëm që mund të jenë nga kushtet e punës dhe arsimimi deri te 
zhvillimi i komunitetit dhe shëndetsia - ato zgjerojnë dhe forcojnë shoqërinë civile. Inovacioni 
social përfshin proceset sociale të inovacionit, siç janë metodat dhe teknikat me burim të hapur, 
si dhe inovacionet që kanë një qëllim social - si aktivizmi, vullnetarizmi në internet, mikrokreditë 
ose mësimi në distancë." (Vikipedia) 
 
"PROGRESS Programi për punësim dhe solidaritet social (Programme for Employment and Social 
Solidarity)" - http://ec.europa.eu/progress në kuadër të strategjisë Europa 2020 mbështet 3 
aktivitete: 

1. Analiza - mbledhja e evidencës së përdorshme për politikëbërje përmes hulumtimeve 
dhe botimeve periodike lidhur me punësimin. (Aspekte tjera të PROGRESS janë baza e të 
dhënave krahasuese MISSOC p 

2. ër mbrojtje dhe përrfshirje sociale në 31 shtete të Europës, të dhëna krahasuese rreth 
kushteve të punës në 36 shtete të Europës, hulumtime rreth barazisë gjinore si databazë 
me të dhëna gjinore për meshkuj e femra në pozita vendimëmarrëse në 34 shtete të 
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Europëssi dhe raporte lidhur me diskriminimin e ndaluar me të drejtat e njeriut, si dhe 
monitorimin e aplikimit të ligjeve dhe revidimin e tyre). 
 

2. Të mësuarit reciprok, vetëdijësimi dhe shpërndarja e informacionit dhe eksperiencave: 

 Identifikimi dhe transferimi i mjeteve të nevojshme për identifikimin e hershëm të 
nevojave për aftësi/shkathtësi për ekonomi të gjelbërt që ndërlidh 3 aspektet e 
zhvillimit të qëndrueshëm; sociale, ekonomike dhe mjedisore. Për më tepër, shih "Neë 
skills for green jobs: A case for a more gender inclusive labour market". 

 Vlerësimi i shërbimeve publike (qendrave) të punësimit kundrejt një standardi (praktika 
të mira në vend/rajon) dhe rritja e efektivitetit dhe efikasitetit të këtyre sherbimeve si 
rezultat i observimit të aktiviteteve që synojn ngritjen e kapaciteteve si informimi, 
këshillimi, orientimi në karrierë, referimi, etj. përfshi aktivitete për zhvillim plani 
individual veprimi të punë kërkuesve, profilizimi i tyre vecanërisht i të rinjëve me 
shkatthësi të ulta përmes informimit, riorientimit, trajnimeve profesionale, etj. si dhe 
shkëmbimi i njohurive dhe eksperianecave të mira në vend/rajon.  

 Të mësuarit reciprok në mbrojtje dhe përfshirje sociale që mbështet tre objektivat e 

Strategjisë Europeane 2020 dhe synon inovacion social. 

3. Mbështetja e palëve të interest (hisedarëve) si OJQ/rrjete që sherbejn si burime informacioni 
për politikëbërësit dhe hisedarët tjerë përshembull si përforcimin e qasjes kros-sektorale në 
politikat e punësimit dhe sociale, e ngjashme.  
 
Mundësia e mbështetjes me grante nga programi PROGRESS: 
Komunat, Zyrat e Punesimit, OJQ-të, institucionet e arsimimit të lartë, ekspertët vlerësues, etj. 
nga vendet e BE, EEA, EFTA, dhe vende kandidate/potencial kandidate të BE, në përputhje me 
parimet e përgjithshme dhe kushtet dhe kushtet e përgjithshme në kornizë marrëveshjet e 
lidhura me ta për pjesëmarrjen e tyre në programet e BE (http://ec.europa.eu/social/easi).   
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IV. ANALIZA e GJENDJES: KLP, PUNËSIMI, ARSIMIMI, PËRFSHIRJA SOCIALE  

 

Rezultatet e SWOT analizës të realizuar në punëtorinë e parë me anëtarët e KLP me 28.06.2018 
sipas grupeve tematike për evidentimin e gjendjes dhe nevojave së vetë KLP si entitet i ri, si dhe 
punësimit/papunësisë janë paraqitur ndarazi në dy tabelat vijuese të cilat kan shërbyer për 
diagnostifikimin e gjendjes dhe nevojave, ku sipas modelit SWOT janë identifikuar: 

- pikat e forta të KLPP të cilat sugjerohet që të përdoren dhe zhvillohen tutje;  

- dobësitë që janë përkthyer në nevoja/probleme dhe si të tilla janë marrë në konsideratë 

dhe kanë kontribuar në orientimin e planit të veprimit të KLP;  

së bashku me faktorët e jashtëm, të pavarur dhe me mundësi ndikimi, të identifikuar: 
- mundësitë që mund ofron mjedisi rrethues që duhet materalizuar, kurse  

- rreziqet eventuale që duhen paraparë dhe evituar/menaxhuar.     

Në vijim janë paraqitur rezultatet e SWOT analizës së KLP dhe gjendja e punësimit në Pejë. 
 
4.1 Rezultati i analizës SWOT - KLP Pejë (punëtori KLP, 28 qershor2018) 
 

Pikat e forta te KLP 

• Përfaqësimi  gjithëpërfshirës i anëtarëve 

• Vendosmëria për bashkëpunim mes 

anëtarësh dhe palëve të tjera 

• Përvojat e anëtarëve (lokale) dhe 

rajonale/ BE 

• Përkrahja institucionale Komuna, MPMS 

(qendra për punësim) 

• Përkrahja nga SiV në kuadër të projektit 

SEED 

• Krijimi i ekipit koordinues të KLP 
 

Dobësitë e KLP 

• Mungesa e zyrës KLP, ekipi koordinues i 

ri 

• Mungesa e regullores së punës (përfshi 

aspekte komunikimi, evitim konflikt 

interesi, takimet periodike, 

vendimëmarrja, etj.) 

• Mungesa e strategjisë/planit së veprimit 

• Mungesë në përfaqësimin e komunitetit 

të biznesit në KLP 

• Jo qendrueshmeria finaciare afatgjate 

• Vendosmëria e pjesëmarrjes dhe 

kontributit të gjithë anëtarve (për 

konsideratë) 

Mundësitë/aktivitete te KLP 

• Promovimi i profileve profesionale të 

shkollimit tek bizneset 

• Hulumtimi i tregut punës  

Rreziqet nga jasht per KLP 

 Mungesa e bazës së të dhënave/ 
statistikave dhe hulumtimeve lidhur me 
tregun dhe cështjet e punësimit dhe të 
sektorëve tjerë të ndërlidhur 
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Gjithashtu, përmes administrimit të një pyetsorti që ka për fokus anëtarët e KLP synohet të 

krijohet një pamje rreth gjendjes së kapaciteteve njerëzore, infrastrukturore dhe financiare të 

secilit nga hisedarët dhe nevojat e sfidat e tyre në shërbimet që ofrojnë nga zyra e punësimit, 

bizneset, OJQ-të, qeverisaj, arsimi, etj. Në përgjithësi dhe në veçanti në raport me ndikimet në 

punësueshmërinë lokale. Pyetsori ka karakter vlerësimim 360o – pra secili vlerëson vehten dhe 

hisedarët tjerë sipas eksperiencës dhe perceptimeve, për çfarë priten dhe diskutime të cilat  me 

kohë do të paraqiten në dokument dhe do të reflektohen në masat që do propozohen.      

 
Rezultati i pyetsorit kapacitetet KLP Pejë nga 17 pjesëmarrës në takimin e KLP mbajtur me 

14.03.2019 u dorëzuan 12 përgjigje, nga të cilat një e pavlefshime. Pra numri i përgjigjeve ishte 

rreth 70% duke përfshi përfaqësuesit e Asamnblesë Komunale, DKA, 1 OJQ dhe nga tre 

pjesëmarrës të shkollave profesionale, bizneseve dhe universitetit publik. Pyetsori kishte 1 

pyetje vetëvlerësimi të organizatës që pjesëmarrësit reprezantonin dhe pyetje vlerësimi për 10 

hisedarë tjerë lokal lidhur me kapacitetet individuale të tyre në burime njerëzore, infrastrukturë 

dhe kualitet sherbimi në formë të përgjithësuar, sa për të krijuar një ide për efektivitetin tyre. 

Anëtarët KLP 
Kapacitete 
njerëzore 

Kapacitete 
fizike 

Kapacitete 
shërbyese Pjesmarrës 

Asambleja Komunale 3 4 3 1 

Zyra e punësimit 2 3.2 3 0 

Oda Ekonomike 2.6 3 2.6 0 

Bizneset 2.4 3 2.5 3 

OJQ punësim, etj. 3.2 3.2 3.4 1 

Shkollat profesionale 3.1 3.5 3.2 3 

Shkollat tjera mesme 3.4 3.5 2.6 0 

Universiteti publik  3.5 3.5 3.3 3 

Kolegji privat 3.25 3.6 2.6 0 

DKA 3.2 3,4 2.9 1 

QAP 3 3.3 3 0 

Total 2.96 3 2.9 12 

                      Rezultati i integruar - pyetsori 360o për kapacitetet e KLP (mars, 2019) 

Bazuar në rezultatet e integruara të pyetsorit, në përgjithësi, anëtarët e përfshirë të KLP së 

bashku zotërojnë kapacitete njerëzore, fizike dhe shërbyese në nivel mbi mesatar (apo 60% 

efektivitet). Marrë individualisht, vlerësimi më i lartë është për asamblenë komunale pasi që 

është bërë vetëm vetëvlerësimi nga kryesuesi i saj, pasi që pjesëmarrësit tjerë në pyetsor nuk e 

kishin renditur në listen e hisedarëve dhe vlerësim, andaj dhe treguesi për këtë kategori nuk 

është reprezantues dhe nuk është përfshirë në krahasime me kapacitetet e hisedarëve tjerë.  

Nëse krahasohen ekstremet e mesatares së secilit nga tre kapacitetet e hisedarëve (përjashtuar 

Asamblenë), në bazë experience dhe perceptimeve të të anketuarve, të paraqitura në tabelën 

vijuese, Zyra e Punësimit kishte kapacitetin më të ulët të burimeve njerëzore (input) prej 2 (apo 

40%), niveli më i ulët i kapaciteve fizike rezultoi ta kenë Oda Ekonomike dhe bizneset 3 (apo 

60%), kurse me kapacitetin shërbyes (output) më të ulët u vlerësua bizneset 2.5 (50%). 



- 52 - 

 

 

Hisedari me kapacitetet më të larta njerëzore rezultoi të jetë Universiteti publik (HZ) në Pejë 

vlerësuar në shkallë 3.5 (70%), kolegji privat me kapacitete fizike 3.6 (72%) dhe në masën 3.5 

(70%) shkollat profesionale, shkollat tjera të mesme dhe universiteti publik.  

Ndërsa me kapacitetin shërbyes më të lartë janë vlerësuar OJQ-të me 3.4 (68%). Nëse marrim në 

konsideratë hisedarët me kapacitete (inpute) njerëzore më të ulëta dhe efektivitet sherbimesh 

më të lartë nga analiza rezulton të jetë Zyra e Punësimit, kurse nëse merret në analizë e 

kundërta, hisedarët me nivel kapacitetesh njerëzore më të larta dhe shierbimi më të ulët, 

rezultuan shkollat e mesme dhe kolegji privat në Pejë, pasuar nga DKA dhe universiteti publik. 

Ndërsa hisedarët me input dhe autput të njëjtë (në krahasim me vetëvehten) rezultuan të jenë 

OE, QAP dhe afërsisht bizneset, OJQ, shkollat profesionale dhe universiteti publik. 
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4.2 Rezultati i analizës SWOT - Punësimi në Pejë (punëtori KLP, 28 qershor 2018) 
 

Pikat e forta 

 Demografia – popullata me 
moshë të re 
 

 Shkathesi ndermarresie 
historikisht (qe nga viti 1202)  

 

 5 Shkollat profesionale, 2 uni 
dhe gatishmeria per kontribut 
hulumtuese zhvillimore 

 

 Politika fiskale dhe të bërit 
biznes 

 

 Qendra per afsim-riaftësim 
profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobësitë 

• Papunësia e lartë 

• Mungese profesionale HoReKa 

• Mungesa e praktikes dhe mentorimit kualitativ 

(shkollë-biznes), qasja e praktikantëve ne biznese 

dhe stimulimi i bizneseve per kete , si dhe 

mbështetje financiare operative (transport, etj.) 

të praktikantëve 

• Mungesa dhe pajisja e kabineve punë praktika 

• Mungsa e balancit teori - praktike 

• Mungesa e balancit gjinor – si profesion dhe në 

punësim 

• Diskriminimi në baza gjinore e moshes 

• Politikat e punësimit në bazë hulumtimi jo të 

mirëfilltë 

• Mungesa e balancit nevojë-kërkesë punë 

• Kualiteti i ulët i nxënësve dhe mësimëdhënësve 

• Mungesa e përgjegjësisë sociale korporative 

• Mungesa e orientimit në karrierë në institucionet 

arsimore / kualiteti I sherbimit 

• Mungesa e mbështetjes teknike dhe financiare të 

biznes ideve të reja që rritin punësimin 

• Mungesa e informacionit, statistikave  dhe 

bashkepunimit nderinstitucional/sektorial 

• Mungesa e profiliziit të bizneseve 

 

Mundësitë/aktivitete 

 Hartimi i një strategjie për 
zhvilimin e kapaciteteve 
njerëzore dhe riorientimin në 
karrierë në raport me nevojat e 
tregut të punës  

 Adaptimi i planprogrameve 
mësimore sipas nevojave të 
tregut 

 Rritja e kualitetit të produkteve 
dhe sherbimeve 

Rreziqet 

 Migrimi i trurit/fuqisë punëtore jashtë Kosovës 
 
 



- 54 - 

 

 

4.3 Analiza e gjendjes – Arsimi në Pejë  
 
Në punëtorinë e datës 14.03.2019, KLP Pejë analizoi gjendjen e arsimit në Pejë në përgjithësi në 
formë diskutimesh të hapura dhe reflektimit në rekomandimet e hulumtimit të UNDP 2016 për 
përmbushjen e nevojave për shkathësi të “buta” në 6 industri në Kosovë si dhe dhe aspektin e 
përfshirjes sociale. Po ashtu, me këtë rast u bë plotësimi i një pyetësori për matjen në nivel 360o 
të kapaciteteve të hisedarëve lokal të punësimit – anëtarëve të KLP prezent në takim lidhur me 
burimet njerëzore, infrastrukturore dhe financiare sipas njohurive dhe përceptimeve të tyre për 
organizatat që përfaqësojnë dhe hisedarët tjerë. Rezultatet në mënyrë të integruar janë 
paraqitur në vijim. Me këtë rast u prezantua drafti i konsoliduar i strategjisë, e cila ishte 
shperndarë pjesëmarrësve në formatin elektronik para takimit, si dhe plani i veprimit me një 
numër masash të paraqitura në formë tabelare për komente fillestare në dhe pas takimit. 
 
Po ashtu, aspekti i zhvillimit afat shkurtër dhe afat gjatë të KLP u konsiderua i rëndësishëm të 
përfshihet në strategji, përfshi rritjen e pjesëmarrjes dhe kontributit të bizneseve coftë përmes 
pjesmarrësve të disa bizneseve të mëdha dhe të vogla reprezantuese të industrive të ndryshme 
apo organizimi përfaqësues të asociuar si shoqata e ndonjë sektori të caktuar apo bizneseve në 
përgjithësi në komunën e Pejës përtej rolit të Odës Ekonomike që edhe ashtu jo present në 3 
takimet e KLP (përkudër propozimit edhe në Këshillin Drejtues të KLP). Për këtë, 
bashkëorganizatori i takimit (OJQ SiV) njoftoi se kishin investuar shumë mund e kohë në 
prezantimin individualisht të programit dhe nevojën e kontributit të bizneseve në KLP dhe se 
vetëm për këtë punëtori kishin dërguar ftesën 120 e-maila, kurse present ishin vetëm 18 veta, 
ndërsa vetëm përfaqësuesi i DZhE Pejë kishte njoftuar mospjesëmarrjen, pa zëvendësim. Lidhur 
me rritjen e pjesëmarrjes, pronësisë, lojalitetit, eficiencës, dhe rritjes së vizibilitetit, u sugjerua 
që takimet administrative dhe punuese të KLP të mbahen në hapsirat e anëtarëve si psh. në 
DKA, universitet, OJQ, biznese, etj. ashtu që të realizohet edhe objektivi i hapjes së këtyre 
institucioneve për publikun, rritjen e pjesëmarrjes dhe rolit të tyre në shoqëri.  
 
Drejtoria e Komunale e Arsimit (DKA) në komunën e Pejës informoi se megjithëse rezultati i 
testit ndërkobëtar PISA i vitit kaluar 2014 nuk ishte i mire, për shumë arsye përfshi formatin e 
planprogramit, kualitetin e punës, etj. arritshmëria në testin kombëtar të arsimit të mesëm të 
ulët ishte 90%, dhe ka përpjekje që të rritet përmes koordinatorëve të cilësisë si dhe 
inspektoratit arsimor ndonëse inspektorati rajonal në Pejë është i limituar në numër personeli 3 
inspektor që mbulojnë rajonin 6 komuna (d.m.th. 1 inspektor për 2 komuna). Sipas gjendjes 
faktike, rezulton se edhe numri dhe kapaciteti i koordinatorëve të cilësisë janë të limituar, 1 
koordinator për shkollë, pasi që ata janë mësimdhënës që punojnë me orar të plotë 
mësimdhënje dhe nuk mund të jenë efikas në kryerjen e funksionit të kontrollit të cilësisë së 
planifikimit dhe ekzekutimit të njësive mësimore në shkollën përkatëse dhe se atë e bën në 
mënyrë vullnetare pasi nuk është liruar nga obligimi i supozuar 8 orë mësimdhënje për javë. Sa i 
përket karrierë, ekziston lënda shkollore orientimi në karrierë. Kurse sa I përket sigurisë në 
shkolla, që është një brengë, si brenda shkollës ashtu dhe më palë jashtë saj që interferojnë, 
DKA njoftoi se ka zbritur nga 100 në 17 raste lidhur me sjellje, pa iu referuar periudhës kohore.  
 
Sa i përket përgatitjes së mësmëdhënësve, DKA vlerëson se rreth 80% janë të mirëpërgatitur 
dhe performojnë në mënyrë të knaqshme, ndërsa 20% mund të mos jenë në nivelin e duhur për 
arsye të mos përgatitjes adekuate, punësimi jo në bazë meritore,  si dhe aftësia për të punuar 
me planprogramin aktual i cili ka kaluar nëpër një process reforme drastike, ku personeli 
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mësimëdheënës jo domosdo është i përgatitur për t’i qëndruar ndryshimeve dhe kërkesave në 
rritje që synojnë rritjen e kualitetit në arsimin parauniversitar. Nëse pyet mësuesit, në 
përgjithësi vlerësojnë se me reformën në planprograme është shtuar angazhimi administrative 
që nuk janë të sigurtë nëse kjo ndërlidhet se sa i shërben rritjes së kualitetit të mësimënxënjes, 
kur pjesë e madhe kohe tani duhet dedikaur aspekte planifikimi mësimor afat gjatë e 
afatshkurtë. Ndërsa, DKA pret rezultat më të lartë të testit PISA 2018, pasi janë bërë përgatitje. 
 
Në Pejë ekzistojnë 5 shkolla të mesme arsimi profesional ky synohet përgatitja teorike e 
balancuar me atë praktike, disa me pajisje, makineri, laborator, sera, etj. por sfiduar pasi në 
shum aspekte të pa mjaftueshme, pa material shpenzuese dhe mungesë profesionistësh, 
vecanërisht për punë praktike për përdorimin e teknologjisë në shkollën teknike, etj. si dhe 
mungesa e gatishmërisë nga bizneset në pranimin e nxënësve për praktikë profesionale, përvec 
mbështetjes dhe marrëdhënjeve të mira me disa ndërmarrje të mëdha e të vogla në sektorin e 
hotelieri turizmit, por të pamjaftuehme.  
 
Një mësues paraqiti si sfidë gjendjen ekonomike të ulët dhe distancën, ndonëse jo aq e largët, 
nga qyteti që ndikon në uljen e mundësisë së vizitave të nxënësve të shkollave rurale në 
ndërmarrje, panaire të karrierës e aktivitete tjera socio – ekonomike në qytet. Në përgjithësi, 
por veçanërisht në zona rurale, mungon informacioni për profesionet dhe perspektivat e 
punësimit të shpejtë përmes shkollimit të mesëm profesional tre vjeçar që ofrojnë 5 shkollat e 
arsimit dhe avancimit professional (AAP) dhe kurset profesionale tre mujore që ofron falas 
Qendra e Arsimit Professional (QAP) në Pejë në bazë të referimeve të Zyrës rajonale të 
Punësimit në Pejë si pjesë e Agjencisë së Punsëimit në kuadër të MPMS.  
 
Përveç informacionit, qasja në shkollimin e mesëm dhe kurset e QAP të koncentruara në zonën 
urabne në qytetin e Pejës përbën sfidë për nxënësit e zonave rurale në kuptim efektiviteti dhe 
efikasiteti. Andaj, propozohet ofrimi i informacionit, si prezantim i programeve studimore në 
shkolla dhe qendra komuniteti rurale, si dhe të konsiderohet mundësia e organizimit të kurseve 
në formë sherbimi mobil (si ambulanca spitalore që shkon në terren) sidomos kur ka të bëj me 
aftësi të buta që nuk kërkon zhvendosje makinerie dhe pajissjesh tjera të rënda por edhe kur 
aplikohen ato për aq sa kushtet lejojnë. Kjo do të ishte e mirëpritur edhe nga bizneset në rast 
avancimi personeli në vënd pune përmes ofrimit të trajnimeve/konsulencës në vënd pune çoftë 
shkathtësi të buta çoftë përdorim teknologjie që ata posedojnë apo teknologjie/programi të ri.   
 
Programet e detajuara arsimore nuk janë paraqitur bizneseve në vendpunimet e tyre, përvec 
panaireve dhe në Qendrën e Karrierës (QK) së krijuar në vitin 2018 në objektin e Shkollës 
Teknike e cila konsiderohet një mekanizëm ndërlidhës në mes shkollave fillore, të mesme dhe 
tregut të punës në Pejë. Ndonëse e re dhe ende nuk mund vlerësohet ndikimi i QK, kjo qendër u 
vizitua nga përfaqësues të Universitetit të Prizrenit për të mësuar nga praktika e mirë, pra 
qendra po shërben si model i mirë. 
 
Po ashtu, ndërmarrësit nuk janë përfshirë në procesin mësimor, si psh. të ftuar për ndonjë 
prezantim teork apo oferim ekspertize praktike në baza vullnetare. Ndërsa lidhur me përfshirjen 
e bizneseve në konsultime, sa herqë që janë organizuar dhe për sa lejon 30% adaptimit në nivel 
Komunal, ata janë konsultuar njofton DKA e cila megjithatë është në kërkim të partneriteteve 
strategjike më biznese të mëdha prodhuese e shërbyese për shkëmbime eksperiencash dhe 
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praktikë profesionale. Përfaqësuesi nga hotelieri-turizmi theksoi që krahasuar më praktikën në 
shkollimin e tij tani bëhët shumë pak, ku përmendi 6 muaj praktikë për profilin kamarier. 
 
Ekspertët nga biznesit janë vecanërisht të kërkuar në udhëheqjen e praktikës profesionale në 
shkolla ku aplikohet teknologji si përpunimi metalit, drurit, etj. pasi shkollat professionale kan 
mungesë të theksuar dhe vështirësi të tërheqjes dhe mbajtjes së kuadrove të kualifikuara si 
ajustator, etj. për këtë nevoitet ndërhyrje e shtetit përmes ndonjë subvencioni nga Qeveria 
dhe/apo donatorët që të mbulohet angazhimi si ofrues shërbimesh për (mjeshtër pavarësisht 
përgatitjes profesionale) organizimin e punës profesionale në disa tematika dhe shkolla 
profesionale në Pejë, pasi angazhimimi me orar të plotë dhe me rrogë që paguhen mësuesit që 
ligjerojnë anën praktike nuk është e mundur meqë janë shumë të kërkuar dhe të punësuar në 
biznese. Pra krijimi i mundësive për “mjeshtër” më kohë të pjesshme së paku dhe me pagesë 
tregu do të ishte zgjedhje intelegjente si mundësi për tejkalimin e kësaj mungese si dhe evitimin 
e mbylljes së disa profileve/programeve të arsmimit professional siç është rasti me profiling e 
pylltarisë, bujqësisë, turizmit ku ka mungesë të madhe edhe në numër por edhe në kualitet të 
nxënësve dhe rrezikojnë të mbyllen si dejtime studimi të mesëm. DKA njoftoi se edhe me bursa 
që kishin ofruar Komuna Pejë me MASHT në formë subvencioni nuk kanë arritur të tërheqin 
shumë kandidatë për studime në drejtimin e pylltarisë në shkollën ekonomike.  
 
Drejtori i Shkollës së Arteve - anëtar i KLP dhe njohës i fushës së turizmit, gjatë pushimit të 
takimit theksoi që edhe vendëndodhja e Shkollës Ekonomike është një nga faktorët që nxënësit 
nuk kan preferencë të vijojnë mësime aty, ndonëse e përshtatshme dhe e nevojshme për 
drejtimin bujqësi, por për tjera profile ose duhet konsideruar rilokimin e shkollës ose krijuar një 
linjë transporti të subvencionuar nga qëndra e qytetit deri të shkolla (rreht 3km distancë) si 
masë në tërheqjen dhe mbajtjen e nxënësve në këtë shkollë në drejtimet e preferuara qe ofron 
ajo të rëndësshme për ekonominë lokale e cila orientim strategjik, e theksuar edhe nga 
pjesëmarrës të tjerë dhe dokumente strategjike zhvillimore komunale, ka turizmin e hotelierinë, 
bujqësinë me blegtori, zejtarinë si dhe prodhime dhe shërbime tjera mbështetëse.     
  
Praktika e spotit promovuese televiziv për rritjen e pjesëmarrjes së femrës në turizëm/hotelieri, 
(realizuar nga OJQ SiV) mund të përdorej për promovimin edhe të profileve tjera ne formë 
debate/prezantimi në studio TV e radio lokale, gazeta lokale, forume të ndryshme, përmes OJQ-
ve/qendrave të komunitetit, shkolla, etj. në formë prezantimesh dhe shpërndajre informacioni 
në formë broshurash dhe dëshmive të punësimit nga nxënës të diplomuar në këto shkolla 
profesionale dhe/apo QAP.  
 
Si aktiviteve periodike ndërlidhur me punësimin, me 8 prill në Pejë do të organizohej panairi i 
punës ku pritej të shihej pjesëmarrja dhe ndikimi i kësja ngjarje periodike vjetore e cila 
organizohet në gjithë rajonin e Dukagjinit. Me 15 mars panair i tillë u mbajt në Gjakovë ku sipas 
një kronike televizive morën pjesë 50 biznese që ofruan rreth700 vende pune, aq të dëshiruara, 
pasi siç u shpreh ministri i MPMS, “apunësia në vënd ka arritur 30%”. Ky panair dhe ai në Pejë 
organizohen nga Zyra e Punësimit – MPMS, mbështetur nga GIZ dhe Komuna. Ndërsa në Prizren 
me 16 mars u mbajt panairi i bizneseve të grave. Ndikimi i tyre në punësim pritet të kuptohet. 
   
Ndërlidhja e shkollave me bizneset dhe hisedarët tjerë është vlerësuar e nevojshme edhe në 
analizat e më parshme si programi “Mis-Match” me shkollat e mesme profesinale, vecanërisht 
shkolla ekonimike profili Hotelieri – Turizëm me ç’rast në strategjinë përkatëse ndërlidhja e 
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hisedarëve dhe dialogu social ishte një nga objektivat strategjik, shprehur edhe në Strategjinë 
Zhvillimore të Komunës së Pejës 2013-17 - pjesa zhvillimi i ndërmarrjeve, ndërmarrësisë dhe 
inovaconit, mjedisit ndërmarrës, dhe ndërlidhjes me hisedarë tjerë bartës të punësimit dhe 
zhvillimit lokal, poashtu identifikuar edhe në Strategjinë dhe Planin e Veprimit për punësimin e 
të rinjve 2018 – 2020 të MPMS dhe një nga obiektivat strategjik të strategjisë për zhvillimin e 
burimeve njerëzore për punësim. Është sugjeruar të konsultohen edhe strategjia e arsimit. 
 
Nga shumë të pranishëm ndër diskutime u konsiderua se edhe roli i prindit është i rëndësishëm 
për një arsimim dhe orientim të hershëm në karrierë dhe u sugjerua që të ftohen përfaqësues të 
këshillave të prindve në KLP dhe konsultime planifikimi. U theksua po ashtu, që kultura dhe 
tradita luan rol të rëndësishëm në arsimim dhe orientimin në karrierë, andaj duhet konsideruar 
në identifikimin e masave të strategjisë.   
 
Derisa hartohej dokumenti i strategjisë, sektori i arsimit parauniversitar në Kosovë, në drejtimin 
e sindikatës së tij, u përfshi në një grevë 3 javore në janar 2019 për kategorizimin sipas principit 
“pagesë për punë”, e cila u arrit në përgjithësi me ligjin për pagat e shërbyesve civil miratur një 
muaj më pas. Përveq pagave, Sindikata ka tërhequr vëmendjen për kushte pune të dobëta në 
sistemin parauniversitar duke ilustruar aplikimin e ulët të teknologjisë si “ende me shkumës e 
dërrasë të zezë” përkundër orientimit të deklaruar të politikave qeveritare dhe MASHT drejt 
teknologjisë dhe inovacionit si dhe përkundër ndërtimit të objekteve të reja të kushtueshme të 
cilat megjithatë nuk mjaftojnë për mbarëvajtje mësimi. Në anën tjetër, qeverisja kërkon ngritje 
kualiteti kundrejtë rritjes së pagave dhe kushteve të punës. 
 
Zhvillime të fundit si iniciativa e MASHT për futjen e lëndëve jo adekuate, si gjeografia, në 
planprogramin e Shkollës Profesionale të Artit në Pejë përbën devijim nga të kuptuarit dhe 
mbështetja e rrolit të kësaj shkolle profesionale, deklaroi drejtori i saj. 
  
Pjesëtar të KLP gjatë punëtorisë potencuan nevojën për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve 
dhe përmbushjen e ligjit dhe kushteve të punës, pasi siç raportoi RTK (25.02.2019) 27 punëtorë 
pësuan aksidente fatale në vend pune në Kosovë gjatë vitit 2018. Natyrisht ky fatalitet nuk i 
referohet sektorit të arsimit, por se përbën shqetësim e thërret për vëmendje aspektit të 
kushteve dhe sigurisë në punë që është edhe pjesë e planprogramit të përgatitjes së nxënësve.  
 
Sipas një kronike televizive (KTV 16.03.2019), referuar disa shkollave në Prishtinë e kjo duhket të 
jetë gjendja edhe në komuna tjera, mbështetja dhe këshillimi i nxënësve me aftësi të kufizuara 
në “shkollat gjithëpërfshirëse” është duke u bërë në baza vullnetare nga studentë shkencash 
sociale në mënyrë vullnetare – d.m.th. pa kontratë dhe pagesë pune. Nëse kjo gjendje është 
gjithandej edhe në Pejë, është shqetësuese, sikurse është shqetësues fakti që sistemi shkollor në 
Kosovë ende nuk ka përfshirë në shkollë psikolog të ciët sipas një kronike televizive të një 
psikologu (TV Klan), në bazë të një hulumtimi të tij, cdo i treti nxënës do të kërkonte këshillim te 
psikologu për trajtmit të stresit të lëndëve të shumta, zhvillimeve lidhur me moshën dhe të 
konsultohej rreth problemeve eventuale në shkollë. Po ashtu, mungesa e sociologut/pedagogut 
në shkollë përbën problem, pasi nxënësit në kushte normale në kohë të ndryshme mund dhe 
kanë nevojë për këshillim, pa përmend nevojën immediate për trajtimin e sjelljeve deviante.   
 
Ndërsa në vijim është paraqitur reflektimi në rekomandimet e UNDP për shkathtësi të buta si 
dhe një raport nga konsultimi me student të universitetit public Haxhi Zeka në Pejë.  
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4.3.1 Reflektimi i KLP në rekomandimet e UNDP për aftësi “të buta”  
 
Në mënyrë më specifike, anëtarët e KLP u stimuluan të analizojn rekomandimet e UNDP në bazë 
të raportit e hulumtimit të realizuar në vitin 2016 lidhur me plotësimin e nevojave për 
shkathtësi të “buta” apo siç rekomandohet nga njohës të fushës të quhen “esenciale” krahas 
atyre specifike dhe standardeve ndërkombëtare në shkollimi profesional në Kosovë. 
 
Ndonëse në mungesë të treguesve të përdorur në hulumtim nga UNDP dhe duke qenë hezitues 
në atributimin e vlerësimit në përqindje, shkathtësitë esenciale të identifikuara në tabelen 
vijuese u diskutuan një nga një dhe vlerësimi i përgjithshëm i KLP Pejë është se pajtohen 
mesatarisht deri knaqshëm dhe konsiderojnë rekomandimet e UNDP për plotësimin e këtyre 
shkathtësive në Komunën e Pejës të nevojshme dhe të mirëseardhura. Në tabelën vijuese janë 
paraqitur vlerësimet grupore të KLP për secilën shkathtësi apo grup soch të “buta” duke atribuar 
vlerësimin e gjendjes së përceptuar në mes 1 = min (dobët) deri 5 = max (shkëlqyeshme). Disa 
aspekte janë vlerësuar në gjendje të dobët si përfshirja e industrisë në procesin mësimor në 
shkolla dhe planprograme, zhvillimi I aftësive mentoruese (peer-to-peer), menaxhuese, puna e 
pavarur, si dhe prezantim i programeve te trajnimit nga AAP-të dhe QAP-tëe tek bizneset. 
 

Rekomandimet e UNDP për plotësimin e shkathtësive të “buta” në Kosovë 

 Mirësjellje  (shtuar nga eksperienca) =3 (roli psikologut shkolla)   

 Shkrim lexim, numërim, llogaritje mesatare, shkrim raportesh të shkurtra , plotësim 
formularësh etj. = 3  

 përdorimi  bazik i kompjuterit =3 

 komunikim në person dhe në distancë (telefon, letër, email) 2 

 gjuha e huaj = 4   

 njohuri per standardet sanitare, higjienë, siguria dhe mbrojtje në punë dhe mbrojtje të 
mjedisit. = 2   

 puna në ekip, aftesi planifikuese (shpërndarja e burimeve materiale dhe buxhetore në 
disa raste, kohen) = 2 

 Këshillime arsimore dhe të karrierës në fazë të hershme, në veçanti për gratë, për 
mundësitë në fushat e studimit dhe punësimit në industritë me perspektivë; = 3 

 Ndërlidhja e shkollave me kompanitë dhe përshtatja e programeve sipas nevojave të 
industrive përkatëse dhe rritjen emundësive të praktikës cilësore profesionale në 
kompani - qendra kompetence/QAP që aplikojnë metoda/teknologji të nëvojshme; = 2.5 

 Zhvillimi i standardeve profesionale për cdo profesion bazuar në shkathtësitë specifike të 
identifikuara për cdo sector dhe duke inkorporuar standarde ndërkombëtare (ISCO-08) 
dhe shkathtësi të përgjithshme. =2.5 

 Zhvillimi i aftësive bazike për hulumtim tregu, shitje, sjellje konsumatori, pergatitja e 
ofertave, pranimi i porosive dhe marketing përfshi aplikim platformash elektronike. = 
2.5 

 Zhvillimi i ideve/produkteve të reja, aplikimi i metodave dhe teknologjisë së re. = 2   

 Leximi i teksteve dhe instruksioneve specifike për profesionin e caktuar =3;  

 Kultivimi i kreativitetit, inovacionit dhe ndërmarrësisë në shkolla dhe industri; pajisja me 
aftësi për zgjidhje problemesh komplekse; vetëdijesimi dhe përfillja e rregulloreve 
mjedisore; aftësi përshtatje me pajisje, procese pune, materiale reja. =2  

 Angazhimi i ekspertëve të specializuar në industri relevante në trajimet e AAP = 2.5  

 Konsultimi dhe përfshirja e përfaqësuesve të industrive në harmonizimet e 
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planprogrameve me nevojat e tyre /tregut të punës;. = 1 

 Zhvillimi i aftësive për t’i mësuar dhe udhëzuar të tjerët “kolegë-për-kolegë”, punë nën 
mbikqyrje, të pavarur dhe nën presion volumi pune dhe afate kohore. =1  

 

 Prezantimi i planprogrameve të AAP tek punëdhënësit vizita, panaire, ditë hapura për të 
interesuar dhe në vijimësi nga zyrat e këshillimit në karrierë si dhe ofrimi i shërbimeve të 
trajnimit dhe certifikimit në kompani dhe në shkolla/QAP për mosha e gjini të ndryshme 
duke përfshi këshillime dhe trajime e punë praktike orientimi dhe riorientimi e trajnimi në 
karrierë për punë kërkuar nga tregu/perspektivë (ne kuptim mobil ne kompani, ndersa ne 
shkolle/qender organizohen, panaire ka aktivitete). = 1 
 

 QAP duhet ti informojë punëdhënësit mbi trajnimet në dispozicion dhe mundësinë e 
ofrimit të këtyre trajnimeve në shkolla [dhe sherbime mobile në kompani e sugjerueshme 
nga konsulenti], pasi qe QAP-të kryesisht shfrytëzohen për trajnimin e punëkërkuesve dhe 
jo për zhvillim profesional të punonjësve të kompanive (ne kuptim mobil ne kompani, 
ndersa ne shkolle/qender organizohen, panaire ka aktivitete).  = 1 

 
Këto dy rekomandime i dedikohen Zyrës së Punësimit, AAP dhe QAP, andaj mbetet të 
reflektojnë këto institucione ne vecanti. 
Shënim:  Rekomandimet e UNDP për shkathtesi specifike  + të pergjishme, shkëputur nga 
raporti janë printuar dhe vendosur në dosjen e pjesemarresit për referim. Raporti i plotë mund 
shkarkohet:  
http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/skills-needs-assessment--
identifying-employers-needs.html  

 
 
 
4.3.2 Hulumtimi i opinionit të studentëve lidhur me problematikën e papunësisë  
  
Në kuadër të hartimit të “Strategjisë dhe planit të veprimit për zhvillimin e burimeve njerëzore 
për punësim 2020-25 në rajonin e Pejës” u realizua hulumtimi me student nga rajoni i Pejës 
(Peja, Istogu, Klina) që studiojnë në universitetet publike “Haxhi Zeka” në Pejë (qershor 2019) 
dhe universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë (nëntor 2019). Hulumtimi u realizua përmes një 
pyetësori të hartuar nga konsulenti Dritan Shala (kompania konsulente “HROD”) angazhuar nga 
OJQ Syri i Vizionit në kuadër të “SEED II” dhe administruar nga përfaqësuesit e universiteteve 
anëtarë të Këshillit Lokal për Punësim.  
 
Hulumtimi kishte për qëllim përfshirjen e studentëve të këtyre shkollave me karakter rajonal në 
shprehjen e mendimeve rreth problematikave më të theksuara në vend, arsyet e mundshme të 
papunësisë si një nga problematikat kryesore dhe eksperiencën e tyre lidhur me praktikën 
profesionale orentimin në karrierë, njouritë për rolin e institucioneve të arsimimit dhe aftësimit 
professional dhe zyrës së puësimit në rajonin e Pejës (komunat Pejë, Istog, Klinë). Po ashtu, 
hulumtimi përfshiu vlerësimin e konfidencës profesionale dhe gatishmërinë e mobilitetit për 
punësim në dhe jashtë vendi.  
 

http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/skills-needs-assessment--identifying-employers-needs.html
http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/skills-needs-assessment--identifying-employers-needs.html
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Meqenëse këto universitet janë anëtare të Këshillit Lokal për Punësim (KLP, prezantimi i 
organizuar me 10 maj në Pejë dhe hulumtimi në të dy universitetet kishte për qëllim edhe 
promovimin e KLP.  
 
Në vijim janë paraqitur rezultatet e hulumtimit përmes pyetësorit me 18 pyetje (të hapura, 
zgjedhore dhe me shkallë vlerësimi “Liker” 1min – 5max), që përfshiu 55 studentë me prejardhja 
të balancuar (20 nga Peja, 18 Istogu, 15 Klina dhe 2 nga Deçani). 

 
Sipas këtij hulumtimi, 3 problemet kryesore në vend janë papunësia, korrupsioni dhe arsimimi, 
pastaj ekonomia e dobët, dhe në masë më pak të shpreur shëndetësia dhe infrastruktura, si në 
grafik (majtas).  
 
Ndërsa në frekuencë shumë më të ulët (1 herë, paraqitur si “tjera*” në grafik) janë listuar në 
mënyrë rastësore këto problematika: Keqqeverisja, degradimi i institucioneve, sundim dobët 
shtetit ligjor, mos zbatimi i ligjit të punës, mungesë bizneseve dhe fabrikave, sektori privat (i pa 
rregulluar), mungesë perspektive, punësime politike, tregu i punës orientuar kah sektori publik, 
mungesa e moduleve profesionale, oferta nuk përputhet me kërkesën, mungesë eksperiencë 
pune, konkurrenca, punësime pa konkurs, mungesë perspektive, paga e ultë dhe mungesa e 
investimeve të huaja.  
Sipas hulumtimit, arsyet kryesore të papunësisë, janë korrupsioni, ekonomia e dobët dhe 
mungesa e vendeve të punës të shprehura në masën e njëjtë. Faktor më pak të shprehur janë 
privatizimi, nepotizmi dhe ndërhyrjet e politikës në punësim, arsimimi jo kualitativ dhe jo sipas 
kërkesës së tregut (shprehur si “shumë student/të diplomuar në disa fusha studimi” (njohur si 
“prodhim masovik”) si dhe importi.  
 
Ndërsa në frekuencë të ulët (1 herë, paraqitur si “tjera*” në grafik) janë listuar në mënyrë 
rastësore këta faktor: keq qeverisja, mungesë bashkëpunimi (komunë-rini), mungesa e 
stabilitetit, mungesa fondesh zhvillimore, varfëria, mungesë bursa studimi, mos 
promovimi/mbështetja e të diplomuarve të shkollimit universitar, mungesa e punës praktike, 
siguria dhe emigrimi i të rinjve. 
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Në vijim janë rezultatet e integruara në formë % për secilën nga tematilat/pyetjet në hulumtim: 
 

 73% e studentëve nuk kishin orientim në karrierë gjatë shkollimit të mesme të ulët (kl. 8, 9); 

 61% e studentëve nuk kishin orientim në karrierë gjatë shkollës së mesme të lartë (kl. 10-12).  

 42% e studentëve nuk kanë realizuar praktikë profesionale gjatë shkollimit universitar.                                                      

 Njohuritë  e studentëve për shkollat e arsimimit profesional në komunat e tyre ishin 67%; 

 Studentët kishin njohuri nën mesatare (43%) për rolin e Zyrës së Punësimit dhe QAP Pejë. 

 Nga të anketuarit, 60% kanë mbaruar gjimnazin shoqëror/natyror dhe 40% shkolla 
profesionale. 

 Kompozicioni i fushave aktuale të studimit 
të anketuarve dominohet 78% nga 
shkencat shoqërore (35% edukim, 30% 
juridik dhe 13% gjuhë e letërsi), 15% 
financiare (9% kontabilitet/banka/financa, 
5.5% administrim biznesi) 7% shkenca 
natyrore (5.5% mjekësi, 2% teknologji 
ushqimore). 
27% e nxënësve që kishin mbaruar shkolla 
profesinale vijojnë studime universitare në 
shkenca shoqërore, psh. 2 nga 5 nxënës 
mjekësie vijojnë profesion jo mjeksor. 

  
Ky orientim studimor krahasuar me kërkesën e tregut të punës është çështje analize dhe veprim. 
Duke iu referuar një hulumtimi të papunësisë së të rinjve rural (ndonëse indikative në 
përgjithësi) në vitin 2018 nga OJQ LENS, mundësia e punësimit në sektorët si ekonomi, 
administratë, matematikë e shkenca kompjuterike dhe juridik është shumë fish më e ulët në 
raport me orientimin e të rinjve në këto fusha.  
 
Kurse së paku dy nga fushat me mundësi më të lartë punësimi, sipas hulumtimit, në bujqësi dhe 
ndërtimtari orientimi i të rinjve rural është tejet i ulët që përkthyer në terma ekonomik është 
mundësi e humbur punësimi. Ndërsa disi më balancuar rezulton të jetë kërkesa e tregut me 
ofertën e të rinjve në sektorin hotelieri turizëm. Në takimin me studentët e universitetit Haxhi 
Zeka, ata u inkurajuan të jenë vigjilent, të kuptojnë e përcjellin trendët e tregut të punës. 
Vlerësimi i këtyre studentëve për masat e parapara u vlerësua si optimal.  
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Në vijim janë rezultatet e hulumtimit për këshillim karriere, praktikë dhe shkollim. 

 84% e studentëve nuk ishin këshilluar në zyrën për zhvillim karriere në universitet. 
Ndonëse mund të kenë dijeni, numër i vogël i studentëve të anketuar (33% në 
universitetin “Haxhi Zeka” ndërsa 16% në total) ishin këshilluar në qendrën universitare 
të karrierës. Mase nevojitet rritja e vizibilitetit (njohjes dhe pranisë) dhe kapaciteteve të 
kësaj qendre.  

 56% e studentëve shpresojnë që pas studimeve do të gjejnë punë në komunën e tyre.  

 90% e studentëve mendojn se arsimimi profesional është një mundësi punësimi më e 
shpejtë, gjithësesi ata zgjodhën të vijojnë studime ose pa punë ose kanë preferencë 
avancimi.  

 Në rast mos punësmi lokal, 80% e studentëve do të kërkonin punë në rajon tjetër apo 
Prishtinë.  

 Në rast mos punësmi në Kosovë, 72% e studentëve do të kërkonin punë jashtë vendi.               

 Të anketuarit mendojnë se pas përfundimit të studimeve do të jenë përgatiur në nivel 
74% për kërkesat e tregut të punës në Kosovë dhe në nivel 70% për kërkesat e tregut 
jashtë Kosovës. 

Për masën dhe kualitetin e këshillimit në shkolla të mesme të ulëta dhe larta nuk ka të dhëna.  
 

 
Moment nga bashkëbisedimi me studentët e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë (10 maj, 019) 

 
Vetëm 40% e studentëve pjesëmarrës në hulumtim kanë realizuar praktikë profesionale gjatë 
shkollimit të mesëm dhe (60%) në universitet. Pra çështja e praktikës profesionale duket se 
përbën problem në punësimin e ardhshëm të këtyre studentëve, përmendur edhe në arsyet e 
mos punësimit si praktika e profesionale dhe mungesa eksperiencës së përgjithshme të punës.  
 
Andaj, çështja e praktikës profesionale në shkollë dhe biznese mbetet të trajtohet nga palët e 
përfshira në procesin arsimor, me kontributin e pritshëm të KLP. Eksperienca e punës është 
çështje që nis që nga këshillimet në karrierë me aspekte nga shkrim letrash aplikimi për praktikë 
profesionale dhe punë, biografi (CV), komunikim efektiv, prezantime publike, përgatitje për 
intervistë, etj shkathtësi të buta që rrisin potencialin e punësueshmërisë krahas njohurive dhe 
eksperiencës teknike profesionale.  
 

Lidhur me mungesën e stazhit të punës, çështje të ngritur nga studentët gjatë diskutimit, atyre 
iu sugjerua që të përfshihen në punë vullnetare dhe organizata jo qeveritare të fushës së tyre 
dhe të tjera në dhe jashtë universitetit ku përmes aktiviteteve të ndryshme të kenë rast ngritje 
kapacitetesh dhe tiu referohen si eksperiencë në aplikimet e hershme të tyre gjatë apo pas 
përfundimit të studimeve, pasi që me rritjen e përgjegjësisë sociale të bizneseve në Kosovë dhe 
rajon do të vlerësohet gjithnjë më tepër.  
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V.  ALTERNATIVAT dhe REKOMANDIMET 

 

Objektivë i kësaj ndërhyrje është të korrektohet dështimi i qeverisjes në krijimin e kushteve për 

punësim dhe zvoglimin e ndikimeve anësore të papunësisë së të rinjve në Kosovë në përgjithësi 

dhe në kuptim lokal në Komunën dhe rajonin e Pejës në veçanti, pjesërisht por ne mase te 

konsiderueshme si rezultat i mos përputhjes së ofertës me kërkesën e tregut të punës. Për të 

arritur këtë objektiv, në këtë koncept dokument janë paraqitur 2 opsione politikash: shërbimet e 

drejtëpërdrejta, te kontraktuara si dhe subvencionet.  

 

Shërbimet e drejtëpërdrejta janë adaptimi i programeve arsimore dhe shkollave të trajnimit 

profesional me fusha studimi dhe set/numër shkathtësish të nevojshme në raport me kërkesën 

e tregut të punës përmes edukimit formal dhe joformal. Edukimi joformal mund të organizohet 

me kontraktime përmes skemash konkurruese grantesh të kontraktuara tek OJQ-të, bizneset, 

etj. Opsioni i sherbimeve të drejtëpërdrejta përfshinë edhe kultivimin e ndërmarrësisë si pjesë e 

sistemit arsimor formal, vazhdimin e përmirësimit të mjedisit biznesor, promovimin e 

kombinuar me tërheqjen e investimeve të huaja direkte. 

 

5.1 Identifikimi dhe shqyrtimi i alternativave për trajtimin e problemit  

 

Alternatriva 1- status quo 

Vendimmarrje negative - nuk ndërmerren veprime, "duar kryq", si rezultat vazhdon status quo-

ja, pritet përkeqësim gjendje nga faktorë të pavarur të brendshëm dhe/apo të jashtëm tjerë nga 

faktori politikë bërës shtetëror.  

 

Faktori "intrinsik" (i brendshëm) - janë veprimet/mosveprimet eventuale të ndërmarra nga vetë 

rinia si:  

- të vazhdoj emigrimin jashtë vendi në kërkim pune, mirëqene apo të përfitoj nga rasti i 

mundësive më të mëdha të praktikës, specializimit dhe punësimit në vendin pritës në kuptim 

afatshkurtër derisa të ndryshoj gjendja në vendin e origjinës apo vendosje afatgjate në vendin 

pritës me ndonjë mundësi kontributi në promovimin e vendit dhe zhvillimin e tij përmes 

kërkimeve dhe publikimeve përfshi sugjerime politikash përfshi shkëmbime  eksperiencash, 

rrjetëzime, apo në kuptim akumulimi dhe shpërndarje informacioni shkencor për tematika të 

ndryshme sociale, ekonomike, kulturore, integrimi, etj. apo;  

- të investoj në studim, praktikë apo specializim në kuptim kohe dhe parash (nga kursimet e 

limituara, huazime apo bursa studimi në vend e veçanërisht jashtë tij) përfshi angazhim në punë 

vullnetare në asocijimi profesionale etj. në vend përmes së cilës krijohen mundësi rritje 

kapacitetesh dhe aftësish jetësore dhe profesionale përfshi dhe lëvizje dhe rrjetëzime në vend 

dhe jashtë vendi, punë me projekte të vogla, etj. si formë përgatitje dhe pritje deri në krijimin e 

kushteve më të favorshme të punësimit dhe mirëqenies në vend. 
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Faktorë "extrinsik" (i jashtëm) - janë veprimet si programe të ndryshme në proces apo që mund 

zhvillohen nga palë të treta si OJQ-të, biznesi, donatorët, etj. të cilat mund ndikojn në rritjen e 

punësimit pavarësisht dhe pa veprim politikë bërës/strategji shtetërore. Faktori intrisic për të 

investuar në kohë ka qenë përcaktues në zhvillimin tim profesional të avancuar/ specializim, 

shkathtësive jetësore dhe rritjen e punësueshmë-risë si një rast nga jeta. 

 
Në të kundërtën, ndërmarrja e vendimeve pozitive synon ndryshimin e gjendjes aktuale. Në 
vijim janë identifikuar 3 alternativa të kombinuara me veprime dhe pritje përkatëse.   
 
 
Alternativa 2 - Harmonizimi i planprogrameve arsimore dhe (ri)orientimi në karrierë sipas 
kërkesës së tregut të punës  
Harmonizimi i planprogrameve arsimore me kërkesat e tregut të punës sipas principit "ofertë-
kërkesë" të balancuar, njoftimi i të rinjëve me kërkesat e tregut përmes sherbimeve të 
orientimit dhe këshillimit në karrierë në shkolla, qendra punësimi, qendra arsimimi profesional 
dhe rritja e kualitetit në të gjitha hallkat e zinxhirit arsimor formal përfshi arsimimin dhe 
trajnimin profesional (ATP) dhe arsimimin joformal përmes formave të ofrimit të sherbimeve të 
drejtëpërdrejta dhe të tërthorta përmes qendrave të komunitetit/rionore, OJQ që veprojnë në 
fusha të përafërta (arsimim, punësim, zhvillim, ceshtje gjinore) me gjithëpërfshirje të rinjëve me 
prejardhje nga zona urbane dhe ato të thella rurale, minoritarë dhe femra pasi ato përbëjnë 
përqindje më të lartë të papunësuarve në mesin e të rinjve.  
 
Sipas studimit të vitit 2016 nga UNDP, në 6 sektor ekonomik në Kosovë, sugjerohet plotësimi i 
standardeve ISO, plotësimi i një sërë kompetencash ngushtësisht profesionale për çdo industri 
in shqyrtim (përpunim ushqimesh dhe mishi, metalesh, druri, tekstil, turizëm dhe IT) duke 
përfshi shtimin e disa programeve shkollore në vecanti arsimim profesional, si dhe  sugjerohet 
pajisja e nxënësve/kursantëve përfshi edhe të moshuarit dhe zhvillim profesional në punë dhe 
praktika profesionale të domosdoshme në ndërmarrje që janë të pajisura me njohuri 
krosektorale përfshi komunikim, planifikim dhe alokim burimesh, komunikim, punë ekipore, 
matematikë elementare, pak statistikë, komjuter, njohuri për cështje higjienike, sigurisë në punë 
dhe mjedisore, gjuhë të huaj, njohje me teknologji të re në proces dhe që pritet të aplikohet në 
këta sektor, etj.  
 
Një nga programet e reja të sugjeruara është në sektorin e tekstilit si program shkollimi 
rrobaqepëse, i cili do të përfshinte numër më të madh punëtorësh veçanërisht femra, e kjo do 
të ndërlidhej edhe me tërheqjen e investimeve të huaja direkte (IHD). poashtu, kërkohet 
(ri)orientim dhe përgatitje përmes arsimit formal dhe joformal të fuqisë së ardhshme punëtore, 
sugjeruar përmes arsimimit, trajnimit të shpejtë dhe praktikës profesioale në ndërmarrje me 
procese dhe pajisje të zhvilluara në bazë të kërkesave të tregut të punës në vend dhe jashtë tij, 
siç rekomandohet në studimin e nevojave të shkathësive të punonjësve nga UNDP në përshtatje 
dhe parakusht për ndryshime strukturor nga ekonomi masive importi në rritje prodhimi dhe 
eksporti sugjeruar dhe asistuar nga programe të ndryshme të USAID. 
 
Përmirësimi i mjedisit biznesor dhe tërheqja e IHD pritet të rris punësimin e të rinjve.  
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Alternativa 3 - Kultivimi i ndërmarrësisë dhe subvencionimi i "start-up" (biznese reja)     
Stimulimi i vetëpunësimit dhe punësimit në sektorin privat, si komplementim i alternativave 
tjera (2, 3), përmes kultivimit të shkathtësive dhe shpirtit ndërmarrës, ofrimit të këshillimit dhe 
stimulimit simbolik financiar, përmes subvencione, për materializimin e ideve biznesore 
autentike, inovative dhe kreative (start-up) fitimprurëse që kan në konsiderate aspekte sociale 
dhe mjedisore përmes sherbimeve të drejtëpërdrejta dhe të tërthorta - kontraktimit konkurrues 
të ofruesve të sherbimeve si OJQ, biznese që janë treguar më efikas në implementim se sa 
administrata drejtëpërdrejti mase duke qenë të decentralizuara ne nivel rajonal apo lokal, më 
kreativ, më afër përfituesve dhe problemeve dhe më sensitiv ndaj zgjidhjeve të mundshme. 
Stimulimi në natyrë i "start-ups" dhe NVM-ve ekzistuese si shpërblime - aspekt 
prestigji/kredibiliteti në rritjen e punësimit të të rinjve të kualifikuar femra dhe meshkuj, përfshi 
persona me aftësi të kufizuara, të aftë për punë veçanërisht nga zonat e sfiduara/prapambetura 
ekonomikisht ku dhe papunësia është më e madhe. 
  

Alternativa 4 - Përmirësimi i mjedisit biznesor, tërheqja e Investimeve të huaja direkte (IHD) 
dhe mobiliteti i fuqisë punëtore të kualifikuar  
 
Si rezultat i programit të përmirësimit të mjedisit biznesor (BEEP) të USAID, shumë komuna 
rriten përfrmancën sherbyese të tyre dhe diferenca mes atyre të prapambetura me ato më të 
avancuara u zvoglua shumë. Në publikimin "Rritja Ekonomike", USAID vlerëson se Kosova po 
krijon mjedis më të favorshëm biznesi falë asistencës së tyre, ku në vitin 2017 vendi ka 
përmirësim për 30%  në renditjen e Bankës Botërore "të Bërit Biznes" (nga vendi 60 në 40) si 
dhe nga vendi i 13 në 10 për "të Filluar një Biznes" të ri. Ndër tjera masa, ishte edhe ngritja e 
shkathtësive të fuqisë punëtore dhe punësimit përmes programeve të ndryshme. Gjithësesi, 
trendi i papunësisë nuk ndryshon, varfëria dhe sfidat zhvillimore po rriten sipas njëjtit vlerësim. 
 
Sipas raportit të Grupit për Studime Juridike dhe Politike (2017), përveç interesimit për 
ekstraktimin e burimeve natyrore si minerale, investimi në energji, infrastrukturë, 
telekomunikacion, etj. që janë profitabile, në Kosovë është tërheqëse fuqia punëtore e re pasi 
dhe popullata është e re. Dihet se IHD zakonisht orientohen drejt vendeve të pasura me me 
burime natyrore dhe aktivitete në sektor që kërkojn masë të madhe fuqie punëtore për të ulur 
koston në vendet e origjinës, taksa të favorshme, kontrolle dhe ligje më të buta, shpesh duke 
përfituar nga rasti i gjendjes së përgjithshme fragjile institucionale, ekonomike, ligjore, politike 
të vendeve të pazhvilluara/në zhvilllim.  
 
Andaj, Kosova duhet të materializoj të gjitha avantazhet konkuruese si në përcaktimin e 
planprogrameve arsimore për fuqi punëtore të kaulifikuar dhe të punësueshme për ndërmarrjet 
prodhuese dhe shërbyese aktuale në vend dhe rritjen e IHD, pasi që ka shënuar ulje drastike 4 
fish nga 2007 në 2009, 2012 dhe 2014, ndërsa punësimi ka qëndruar statik edhe përkundër 
rritjes së treguesve të përformancës së komunave (programi BEEP) por shoqëruar me një rritje 
të indeksit të përceptimit të korrupcionit për periudhën 2010- 2014 siç paraqet raporti rreth 
potencialit të IHD në Kosovë. Palët e interest në punësim duhet konsiderojne poashtu përfitimet 
nga mundësia/nevoja e mobilitetit të fuqisë së kualifikuar punëtore në raport me kërkesat e 
tregut në vend dhe jashtë tij në kuptim të avantazheve konkuruese lokale/ vendore dhe 
ndërkombëtare. 
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5.2 Vleresimi i alternativave  
 
Për vlerësimin e alternativave të propozuara për uljen e papunësisë së të rinjëve në Kosovë janë 
zgjedhë 5 kritere ku qëndrueshmëria ka rëndësinë më të madhe, pastaj renditen kosto, 
efikasiteti, përfshirja e përfituesve, dhe ndikimi afatshkurtër i secilës politikë. Meqeënse në këtë 
fazë nuk mund të dihet kostoja në numra të saktë, janë përdorur si njësi matëse të kritereve 
treguesit "+" = ulët, "++"= mesatar," +++" = lartë. 
 

 
Opsionet 

Kriteri 1 
Qëndrue-
shmëria  

Kriteri 2 
Kosto 

Kriteri 3 
Efikasiteti  

Kriteri 4 
Përfshirja 

Kriteri 5 
Ndikimi 
afatshkurtë 

Opsioni 1 
Status quo 

+ +++ + +++ +++ 

Opsioni 2 
Harmonizimi i planprogrameve 

arsimore dhe (ri)orientimi në karrierë 
sipas tregut të punës 

+++ ++ +++ +++ + 

Opsioni 3 
Kultivimi i ndërmarrësisë, dhe 

subvencionimi i start-ups 

+++ ++ ++ ++ ++ 

Opsioni 4 
Përmirësimi i mjedisit biznesor, 

tërheqja e IHD dhe mobiliteti i fuqisë 
punëtore të kualifikuar  

++ ++ ++ + +++ 

 
Bazuar në identifikimin e problemit, nevojave dhe analizës së zgjidhjeve të mundshme, 
rekomandohet KLP të fokusohet në realizimin e opsioneve të lartë përshkruara për uljen e 
papunësisë në Komunën e Pejës (1) duke i kushtuar vëmendjen e duhur në mënyrë serioze 
zhvillimit të kapaciteteve organizativ të tij (2).  
 
1. Veprimet e KLP për uljen e papunësisë në Komunën e Pejës 
Në bazë të analizës së alternativave me 5 kritere vlerësuese, rekomandohet kombinim i 
opsioneve me qëndrueshmëri më të madhe në implementim, kosto më të ulët, efikasitet më të 
lartë, përfshirje më të lartë të përfituesve dhe ndikim afatshkurtër:  

 opsioni harmonizimi i planprogrameve arsimore dhe (ri)orientimi në karrierë sipas 
tregut të punës, duke përfshirë rekomandimin e UNDP mbi analizën dhe e mungesës së 
shkathtësive – fuqisë punëtore në gjashtë industri në nivel Ksovës të reflektuar edhe në 
Komunën e Pejës, të kombinuar me  

 opsionin kultivimi i ndërmarrësisë në shkolla dhe qendra tjera si rinore, OJQ, 
qendra/inkubator inovacioni/biznesi, etj. të shoqëruar me subvencionim të “start-up”-
ve që krijojnë punësim/ vetëpunësim, duke punuar paralelisht në 

 opsionin përmirësimi i mjedisit biznesor dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte 
(IHD vecanërisht në industri  prodhuese përmes Partneriteteve Publiko Private dhe 
forma tjera si krijimi i zonave industriale, etj. por edhe sherbyese përfshi për klient 
brenda e jashtë vendi (‘outsourced”) si dhe të  

 konsiderojë mobilitetin e fuqisë së kualifikuar punëtore në raport me kërkesat e tregut 
në vend dhe jashtë tij në kuptim të avantazheve konkuruese lokale/ vendore/ 
ndërkombëtare. 



- 67 - 

 

 

2. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore dhe organizative të KLP 

Sic është vlerësuar në analizën e takimit punues, Këshilli Lokal për Punësim në Komunën e Pejës 
si etnitet i ri gjithëpërfshirës e divers duhet të zhvilloj kapacitetet e veta përmes ngritjes së 
kapaciteteve njerëzore dhe organizative përmes trajnimeve dhe shkembimit të eksperiencave 
me Këshilla Punësimi në Rajon e BE, zhvillimin e kapaciteteve administrative duke përfshi 
personel për funksionimin e Sekretariatit të KLP, hartimin e rregullores/ve të funksionimit, 
kapacitetet infrastrukturore si hapsirë zyre, takimesh, pajisje pune e komunkimi (kompjuter, 
etj.), të punoj për qëndrueshmëri financiare në kutim afatgjatë, për promovim, kapacitete 
hulumtuese, planifikuese, implementuese, politikëbërëse dhe avokuese. 
 
Me kapacitetet e ndërtuara dhe mbështetjen e nevojshme tekniko financiare KLP duhet të bëj 
hulumtim të nevojave dhe përshtatje trendeve të tregut të punës përmes përgatitjes së një 
strategjie afatmesme dhe afatgjatë për uljen e papunësisë në Komunën e Pejës.  
 
Në këtë mënyrë, zhvillimi i kapaciteteve të vetë KLP (duke përfshi palët e interest) si dhe ofrimi i 
njohurive dhe sherbimeve përfitusve – të papunëve direkt apo indirect e bën KLP si pikë 
referuese në politikë bërje dhe implementim strategjish e planesh punësimi e të ndërlidhura me 
to si arsimimi, etj. e gatshme të ndërmerr veprime të koordinuara për të përmbushur opsionet e 
lartëpermednura, por pa u limituar, në bashkëpunim me palët e interesit përmes projekteve të 
cilat mund të financohen në kuadër të programit SEED në kuptim afatshkurtë dhe në kuptim 
afatgjatë (pasi të përfundoj projekti) donacioneve tjera lokale, përfshi fonde komunale, nga 
biznesi, Qeveria, donatorë vendor e ndërkombëtarë.    
 
 
 
 
 
Rekomandime 
Në vijim janë një sërë rekomandimesh bazuar në analizat e të dhënave parësorë dhe dytësore. 
 

Palët e përfshira të punojnë ngushtësisht për zhvillimin dhe funksionimin efikas të Këshillit 
Lokal për Punësim në komunën e Pejës përmes ngritjes së kapaciteteve njerëzore, 
administrative, organizative si dhe logjistike të këti entiteti gjithëpërfshirës me mandate 
këshillëdhënës dhe mision uljen e papunësisë, i themeluar në vitin 2017 dhe funksionalizuar në 
mesin e vitit 2018 kur filloi hartimi I Strategjisë për zhvillimin e burimeve njerëzore për punësim 
në rajonin e Pejës.  

Të kultivohet bashkëpunimi afatgjatë dhe I sinqertë ndërmjet anëtarëve të KLP-së, KLP-së 
dhe palëve tjera në planifikim dhe zbatim të Strategjisë dhe Planit të burimeve njerëzore për 
punësim. 

Të promovohet KLP përmes bashkëpunimit, shkëmbimeve dhe projekteve rajonale me KLP 
Gjakovë dhe Prizren si dhe projekte ndërkufitare/ ndërkombëtare me këshilla të ngjashëm në 
rajon apo Europë. 

Të identifikohen dhe plotësohen nevojat dhe kualiteti i shërbimeve të punësueshmërisë për 
hisedarët e punësimit permes trajnimeve, shkëmbimeve, asistencës dhe vlerësimeve të 
performances. 

Të promovohet zhvillimi dhe përdorimi i sherbimeve dhe praktikave të mira të Qendrës së 
Karrierës dhe Zyrës së Punësimit në Pejë. 
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Të rritet pjesëmarrja e bizneseve në cështjë punësimi dhe organizimi i tyre në shoqata 
reprezentuese sektoriale shërbye dhe prodhuese në Pejë dhe rajon. 

Të përmirësohet kualiteti i programeve AAP sipas kërkesave të tregut të punës dhe pajisja e 
fuqisë punëtore me “shkathtësi të buta” esencialisht të domosdoshme krahas njohurive 
specifike profesionale. 

Të pajiset fuqia punëtore me shkathtësi teknike specifike sipas kerkesës së punëdhënësve si 
dhe standardizimi I programeve që nuk janë standardizuar dhe plotësimi i planprogrameve të 
AAP me profile që mungojnë në Pejë/rajon sipas tregut të punës. 

Të promovohet arsimimi dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, dual, informal dhe joformal. 
Të zhvillohen forma dhe qasje të reja inovative për zhvillimin e potencialeve njerëzore të 

punësueshme. 
Të stimulohet identifikimi i hershëm i talentëve dhe të bëhet këshillimi në karrierë përgjatë 

gjithë fazave të shkollimit. 
Të vijohet dhe ngritet kualiteti dhe përfshirja në aktivitete promovuese dhe rrjetëzimi si 

panairet e orientimit në karrierë dhe punësimit si aktivite të vazhdueshme apo periodike të 
suksesshmë.   

Të identifikohen nevojat e bizneseve për profile dhe shkathtësi të fuqisë punëtore – 
hulumtimi i tregut të punës në mënyrë periodike dhe shpërndarja e informatave në mes 
hisedareve dhe publikut të gjerë.  

Të integrohen grupet e pafavorizuara në sherbime këshillimi dhe avansimi karriere dhe në 
treg pune (përfshi femra, persona me aftesi kufizuara, të rinjtë rural, minoritete, të moshuarit, 
etj.). 

Të sigurohet gjithëpërfshirje në këshillim dhe orientim karriere bazuar në tregun e punës 
lokal/rajonal. 

Të përfshihen palët e interesit dhe lehtësohet dialogu social për zhvillim kapacitetesh 
njerëzore përfshi punën praktike dhe shkëmbim ekspertize për krijimin e një tregu rajonal të 
qëndrueshëm pune. 

Të promovohet dhe lehtësohet mobiliteti në këshillim, shërbime dhe punësim në rajonin e 
Pejës dhe jasht vendi sipas tregut të punës. 

Të ngriten kapacitetet e të rinjëve rural, grave dhe grupeve tjera të pafavorizuara përmes 
asistencës teknike dhe financiare për ide vetëpunësimi dhe ndërmarrësie sociale që trajtojnë 
aspekte sociale dhe mjedisore përtej profitit që I shërbejn zhvillimit të qëndrueshëm në rajon. 

Të promovohet vullnetarizmi dhe përgjegjësia sociale si dhe avokohet njohja e punës 
vullnetare si experiencë pune dhe mundësi ngritje kapacitetesh të nevojshme për punësimin e 
hershëm e të rinjëve. 

Të rritet vetëdija e opinionit publik për mundësitë dhe rëndesinë e shkollimit dhe aftësimit 
profesional me orientimin “STEAM” (nga anglishtja dmth. shkëncë, teknologji, inzhinieri, arte 
dhe matematikë) ndonëse analiza e nevojave të tregut të punës dhe aftësive në Kosovë (Alled 
III, tetor 2019) sugjeron ndërmarrësinë në vend të arteve (pra “STEEM”), për kandidatë femra 
dhe mëshkuj, konsideruar si mundësi punësimi më e shpejtë në dhe jashtë vendi me shkollim 
professional/universitar. 

 
Këto rekomandime janë përkthyer në masat dhe aktivitetet e parapara në planin afatshkurtë 

të veprimit për vitin 2020 si dhe afatgjatë 2020-2025, elaboruar në vijim. 
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VI.  PLANI i VEPRIMIT 2020 për REALIZIMIN e STRATEGJISË  
       së BURIMEVE NJERËZORE për PUNËSIM në RAJONIN e PEJËS  
 
Konteksti  
 
Pas një procesi të gjatë dhe gjithëpërfshirës konsultimesh me pjesëmarrje të anëtarëve të 
Këshillit Lokal të Punësimit në Komunën e Pejës (KLP), studentët  e Universitetit “Hazhi Zeka” 
dhe bizneset lokale përgjatë gjysmës së dytë të 2018 deri vjeshtën e vitit 2019 u hartua 
“Strategjia e burimeve njerëzore dhe plani i veprimit për punësueshmëri 2020 - 2025 në 
Rajonin e Pejës” e cila përcaktoi tre objektiva për ndikim në rritjen e punësimit në Komunën e 
Pejës dhe rajon duke përfshirë Istogun dhe Klinën sipas organizimit të Agjencisë së Punësim - 
MPMS.  
 
Ndonëse Strategjia është hartuar me kontribute të KLP të Komunës Pejë, ajo përfshin edhe këto 
dy komuna më të vogla që nuk kanë ndonjë strategji apo plan veprimi për punësim. Në bazë të 
analizave të gjendjes dhe nevojave të tregut është hartuar strategjia afatgjatë për 
punësueshmëri 2020 – 2025 dhe plani i veprimit për vitin 2020. 
 
Objektivat e Strategjisë 
 

 Zhvillimi sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore për punësim 
 Zhvillimi i burimeve njerëzore për punësim 
 Krijimi i një tregu të qëndrueshëm dhe funksional të punës 

 
 
Plani i Veprimit 2020 
 
Sipas analizave të gjendjes së tregut të punës, sipas praktikave të mira të politikë bërjes 
fokusuar në tre fusha të ndërlidhura si punësimi, arsimimi dhe përfshirja sociale, përmes 
aplikimit të metodave të kombinuara të analizës SWOT me diskutime të hapura, reflektimi dhe 
administrimi pyetësorësh që prodhuan të dhëna parësore nga KLP, studentët dhe bizneset si 
dhe në bazë të konsultimit të dhëna dytësore si statistika, hulumtime, raporte të ndryshme dhe 
strategji sektoriale në vend dhe në kontekstin Bashkimit Europian. Kompania konsulente HROD, 
angazhuar nga OJQ Syri i Veprimit në kuadër të projektit SEED II, u angazhua për 
konceptualizimin, funksionalizimin dhe zhvillimin e kapaciteteve fillestare të KLP si dhe 
lehtësimin e përgatitjes së Strategjisë dhe këtij plan veprimi. 
 
Pani 1-vjeçar i veprimit për vitin 2020 përmban 3 objektivat strategjike, me 20 masa dhe 40 
aktivitete që synojnë ndikimin në përmirësimin e gjendjes së papunësisë së lartë në komunën 
dhe rajonin e Pejës. Pani parasheh aktivitete afatshkurtra (që mund realizohen brenda 1 viti) 
dhe afatgjata (2-5 vjeçare) që për nga natyra kërkojnë kohë më të gjatë implementimi dhe/apo 
burime, ekspertizë dhe aranzhime të nevojshme ndërinstitucionale.  
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Financimi i planit 
 
Kostoja për realizimin e planit afatshkurtër do të përllogaritet gjatë implementimit pasi KLP të 
përcaktoj aktivitetet prioritare nga ky plan të cilat do mund të financohen në bazë aplikimesh 
për grante vendore e ndërkombëtare përmes projekt propozimesh me veprime dhe kosto të 
detajuara për aktivitete e tilla. Inkurajohet Komuna e Pejës që për realizimin e planit 1-vjeçar të 
dedikoj buxhet vjetor dhe të aplikoj në partneritet me KLP për fonde tek Qeveria dhe donatorët 
në vend dhe BE si fondet ndërkufitare IPA, ato për punësim dhe përfshirje sociale, etj.  
 
 
Monitorimi dhe vijimësia 
 
KLP Pejë si bartëse e Strategjisë së burimeve njerëzore dhe këtij plani veprimi për punësim në 
rajonin e Pejës do të monitoroj realizimin e aktiviteteve dhe masave të parapara në plan dhe do 
të bëj vlerësimin e tyre në mënyrë periodike tre-mujore dhe në fund të periudhës 1 vjeçare në 
bazë të treguesve të realizimit të përcaktuar në plan për secilin aktivitet/masë. KLP do shqyrtoj, 
vlerësoj dhe përshtat veprimet gjatë realizimit, kurse vlerësimi në fund të 2020 do shërbej si 
fillim cikli të ri planifikimi strategjik. Ne vijim është Plani i veprimit afatshkurtër për vitin 2020 që 
përmban objektivat, masat dhe aktivitete të adoptuara nga KLP, përgjegjësit në përgjithësi KLP, 
treguesit e suksesit dhe koha e realizmit e shprehur në muaj/3 muaj (TM).  
Në dhjetor 2019, KLP dhe Asamblea Komunale Pejë miratuan Strategjinë dhe Planin si 
dokumente të pandashme.  
 
Në shtojcë është Plani në formë tabelare - kornize logjike të detajuar me objektvat strategjik, 
masat, aktivitetet dhe kohën e pritshme të realizimit dhe përgjegjësit për implementim.  
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