
 
 
 

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E KONGRESIT RINOR KOMBËTAR 
 

Punë në Grupe 
 

Raport 
 

Datë: 27.11.2020 
 

  

  

Tematika:  

 Punësimi i të rinjëve 

Eksperti:  

 Irena Topalli 

Raporteri:  

 Silvia Dervishi 
 

Në grupin e punës mbi temën “Punësimi i të rinjve” ishin pjesë pesë pjesëmarrës të cilët dhanë 

kontributin e tyre përgjatë gjithë punës. Gjatë sesionit u përdorën  

Sesioni filloi me një prezantim në PowerPoint nga Eksperti, me anë të së cilit u prezantuan disa 

pika kyce: 

 

• Puna e bërë nga Kongresi Rinor Kombëtar mbi cështjen e punësimit të të rinjve 

• Rinia Shqiptare studimi nga FES- mbi cështjen e punësimit të të rinjve 

• Ndikimi i situatës aktuale të punësimit nga Covid 19 

• Nxitja e punësimit 

• Sfidat 

 

Fillimisht u prezantua midis grupit puna aktuale e KRK, ku u fol më gjerësisht mbi krijimin e 

Master Planeve të punësimit dhe politikat rinore në nivelin lokal.  

Pjesëmarrësit u informuan mbi seminaret e organizuara nga KRK në bashkëpunim me FES, me 

organizata, institucione dhe ekspertë të fushës në 12 qarqe të vendit, me fokus punësimin e të 

rinjve dhe nevojat imediate për ndërhyrje të caktuara. 

 

Më pas u fol mbi studimin nga FES-Rinia Shqiptare ku më specifikisht pjesëmarrësit u njohën 

me statistika konkrete lidhur me punësimin e të rinjve dhe sesi të rinjtë në Shqipëri i shohin 

marrëdhëniet e punës. Gjatë diskutimit në grup dolën dy pika kyce që cojnë në mos-punësim të 

të rinjve: 

1. Personit i mungon motivimi dhe nuk kërkon punë 

2. Personi kërkon punë dhe sistemi nuk është i gatshëm që t’ia garantojë atë 

Pjesa tjetër e prezantimit iu dedikua Programeve të Tregut Të Punës që synojnë të nxisin 

punësimin ku pjesëmarrësit diskutuan për efektivitetin e këtyre masave dhe target grupin që i 

referohen. Lidhur me këtë diskutim, sipas pjesëmarrësve këto programe janë një mundësi shumë 

e mirë për të bërë ndërhyrje reale dhe për të mbështetur rritjen e punësimit të të rinjve. 

Më tej u vazhdua të diskutohej në grup cilat janë sdifat kryesore në Shqiperi që lidhen me 



punësimin e të rinjve. Përgjate diskutimit u nxorrën këto sfida: 

 

• Mosrespektimi i të drejtave në punë (shfrtytëzimi i punonjësve, të mos paturit një 

kontratë 

• Mos patja e një strukture të mirëfilltë për Këshillim Karriere 

• Nepotizmi dhe mungesa e meritokracisë 

• Konceptualizimi i punësimit dhe papunësisë 

 

 

 

Pjesa e fundit e diskutimit iu dedikua rekomandimeve të dhëna nga pjesëmarrësit lidhur me 

 

1. Cfare duhet te perfshije KRK ne Strategjine 3 vjecare? 

2. Cfare duhet bere me shume ne aspektin institucional dhe vendim-marres? 

3. Ku duhet te fokusohen me shume organizatat e KRK, ne fushen e punesimit te te rinjve? 

 

Rekomandimet e dhëna vijojnë si më poshtë: 

 

1.   a. Fokus tek të rinjtë e zonave rurale dhe atyre me mundësi më të pakta. 

b. Fushata informimi rreth të drejtave / marrëdhënieve kontraktuale në punë me punëmarrësit 

e rinj /për herë të parë. 

c. Advokaci dhe lobim me institucionet për mirë zbatim të ligjeve aktuale të punësimit. 

d. Bashkëpunim me institucionet vendimmarrëse. 

 

2.   a. Zbatueshmëri të ligjit të punësimit. Rrespektim të kodit të punës. 

      b. Praktika pune efektive. 

      c. Investim dhe zhvillim të mëtejshem arsimit profesional. 

      d. Nxitje e konkurueshmërise brenda shkollave për të rritur cilesinë. 

      e. Lehtësira për zhvillimin e praktikave të punës gjatë edukimit professional 

      f. Fokus në keshillim dhe orientim karriere cilësor dhe funksional. 

      g. Promovim më të madh të ligjeve për nxitjen e punësimit 

 

3.  a. Më shumë promovim dhe motivim për të rinjtë për tu aftesuar! 

b. Vëmendje ndaj grupeve të marxhinalizuara 

c. Të punohet dhe me ndryshmin e mentatiletit dhe mendësise së familjes shqiptare ndaj 

profesioneve. 

d. Nxitjen e hapjes /mbështetjen e zyrave për këshillim karriere në gjimnaz dhe 9-vjecare ose 

ditëve/panaireve të informimit nëpër shkolla. 

e. Promovim të modeleve të suksesit si nxitës për të tjerë. 

 

 

Diskutimi u mbyll me opinionet pozitive të pjesëmarrësve për sesionin dhe u fol sesi Organizatat 

e Shoqërisë Civile duhen të influencojnë polik-bërësit për të ndërmarrë hapa konkrete mbi 

punësimin e të rinjve.  


