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KARTA INSTITUCIONALE
Emri i institucionit:

Shërbimi Kombëtar i Punësimit, SHKP
Misioni:
Shërbimi Kombëtar i Punësimit nëpërmjet shërbimeve të punësimit dhe pjesëmarrjes në
programet shtetërore të tregut të punës synon përmbushjen e të drejtës së të gjithë shtetasve
rezidentë në Shqipëri, për formimin profesional, riaftësimin për punë, për punësim fitimprurës
dhe të denjë.
Organizimi i institucionit:
Shërbimi Kombëtar i Punësimit e ushtron juridiksionin e saj në territorin e Republikës së
Shqipërisë, në nivel qendror dhe në njësi vartësie, si më poshtë:
Drejtoria e Përgjithshme,
12 Drejtori Rajonale punësimit,
24 Zyra Vendore Punësimit,
10 Drejtori Rajonale Formimit Profesional Publik
Numri total i stafit:
Shërbimi Kombëtar i Punësimit ka gjithsej në strukturën e saj 421 punonjës, 36 në Drejtori të
Përgjithshme, 278 në drejtori rajonale dhe zyrave vendore punësimi dhe 107 në qendra të
formimit profesional
Baza ligjore për funksionimin e institucionit:
Shërbimi Kombëtar i Punësimit është institucion publik, i cili ushtron veprimtarinë e tij në
përputhje me:
Ligjin Nr. 15/2019, "Për nxitjen e punësimit",
Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”
Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar,
Vendimin Nr.42, datë 17.01.1998 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Statutit të
Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, i ndryshuar,
Urdhrin Nr. 91, datë 28.10.2011 “Për miratimin e strukturës dhe të Organikës së Shërbimit
Kombëtar të Punësimit”, i ndryshuar, si dhe akte të tjera ligjore e nënligjore që mbështesin
aktivitet që SHKP kryen,
VKM Nr. 554, datë 31.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të
Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”;
Miratimi i Urdhrit të Kryeministrit nr.172 datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të
organikës së Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”;
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Bashkëpunëtorët kryesor të jashtëm:
Bashkimi Evropian, GIZ, UNDP, SwissContact, Risi Albania, DIMAK, RCC
Buxhetit total 2019:
1,720,100,000 ALL
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HYRJA
Konteksti ekonomik dhe social
Punësimi dhe zhvillimi i aftësive në përputhje me kërkesat e tregut të punës, ishte një nga
prioritetet e qeverisë edhe gjatë vitit 2019. Ndërsa ekonomia shqiptare ka pasur ritme zhvillimi
në vitet e fundit, jo gjithmonë kjo është shoqëruar më rritjen e shkallës së punësimit në të njëjtat
nivele.
Sipas të dhënave të Anketës se Forcës së Punës në 3 mujorin e IV 2019 për popullsinë (15-64)
vjeç:
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 69.7 %. Krahasuar me tremujorin e katërt të
vitit 2018, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është rritur me 1 pikë përqindje. Krahasuar
me tremujorin e mëparshëm të vitit 2019 ky tregues ka pësuar një ulje prej 0.1 pikë përqindje.
Shkalla e punësimit është 61.6%. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq
tendencë në rritje, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2018, punësimi u rrit me 1.6%. Në
terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, punësimi pësoi një rritje prej 0.1
pikë përqindje.
shkalla zyrtare e papunësisë është 11.2%. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2018,
shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 1.1 pikë përqindje. Krahasuar me tremujorin e tretë 2019,
shkalla zyrtare e papunësisë pësoi një rënie prej 0.2 pikë përqindje.

6.40%

3.10%
2.30%

2.30%
1.70%

0.10%

Gjithsej

0.10%

-0.60%

Bujqësia

Industria

Ndryshimi vjetor

Ndryshimi tremujor

Shërbimet

Graf. 1 Ndryshimet në shkallën e punësimit sipas aktiviteteve ekonomike1

Aspekti Strategjik- Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2019-2022
Gjatë vitit 2019, u hartua Strategjia e re e Punësimit dhe Aftësive, mbi të cilën ushtron
veprimtarinë Shërbimi Kombëtar i Punësimit, e cila u miratua nëpërmjet Vendimit Nr. 659,
datë 10.10.2019 të Këshillit të Ministrave. Vizioni i Strategjisë për Punësim dhe Aftësi 2019-

1

Burimi INSTAT
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2022 është vlerësuar të jetë i njëjtë dhe vazhdim i strategjisë që është zbatuar në periudhën
2014-2018, duke ruajtur të njëjtin vizion dhe të njëjtat prioritete strategjike.
Prioritetet e e Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive janë:
PRIORITETI A: Nxitja e mundësive për punë të denjë nëpërmjet politikave të frytshme në
tregun e punës
Formulimi dhe zbatimi i një politike aktive për punësimin përbën një element themelor për
trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve të punësimit. Politikat që synojnë përmirësimin e
perspektivave për punësim duhet të kenë një fushë më të madhe veprimi, ndërsa programet
duhet të synojnë ata persona, të cilët janë në gjendje më të pafavorshme në tregun e punës,
veçanërisht individët me nivel të ulët në arsim dhe kualifikim, femrat, të rinjtë, grupet e tjera
të cenueshme dhe ata persona, të cilët jetojnë në zonat e pambuluara me shërbime punësimi.
PRIORITETI B: Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit.
Investimet për kapitalin njerëzor dhe cilësinë e sistemit të arsimit e formimit janë në qendër të
një ekonomie inovative dhe konkurruese, duke ofruar më shumë vende pune sa më cilësore.
Mundësitë e qasjes tek arsimi dhe formimi i një cilësie të lartë përbëjnë një nga elementët
kryesorë për përcaktimin e punësueshmërisë së forcës së punës dhe për të ndikuar mbi klimën
e investimeve. Prandaj, qasja te mundësitë e të nxënit cilësor gjatë gjithë jetës do të zgjerohet
përmes programeve të AFP-së, me qëllim lehtësimin e pjesëmarrjes së individëve të të gjitha
moshave, duke përfshirë individët me nevoja të veçanta dhe grupet në nevojë e në disavantazh.
PRIORITETI C. Nxitja e përfshirjes sociale dhe kohezionit territorial.
Trajtimi i hendeqeve ekzistuese në fushën e arsimit dhe statusit të tregut të punës do të ketë
ndikim pozitiv për pakësimin e përjashtimit social të grupeve në nevojë të popullsisë (individët
me nivel të ulët aftësish, të papunët afatgjatë, femrat që kontribuojnë në familje, të rinjtë që
jetojnë në zonat urbane dhe rurale). Për të ngushtuar hendeqet në rezultatet e arsimit dhe
formimit midis zonave rurale dhe urbane, si dhe midis nxënësve të varfër e atyre jo të varfër,
do të vazhdojnë masat që do të synojnë politikat e arsimit dhe formimit.
PRIORITETI D. Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemeve të kualifikimeve.
Punësimi efikas, si dhe politikat e arsimit dhe formimit kërkojnë një administratë të
përmirësuar, përdorim efikas të burimeve financiare dhe përcaktim, monitorim e vlerësim më
të mirë të rezultateve. Përmirësimi i administratës lidhet me ngritjen e kapaciteteve të
institucioneve përgjegjëse për tregut të punës, që do të thotë të drejtorisë në ministrinë
përgjegjëse për punësimin, emigrimin dhe politikat e AFP-së, Agjencinë Kombëtare të
Punësimit dhe Aftësive, Agjencisë Kombëtare për Arsimin dhe Formimin Profesional dhe
Kualifikimet (AKAFPK) dhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore
(ISHPSHSH) me qëllim menaxhimin e detyrave të tyre kryesore.
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1. DINAMIKAT E TREGUT TË PUNËS PËR VITIN 2019
Politika e Punësimit në Shifra
Seksioni i mëposhtëm paraqet një analizë përshkruese të të dhënave statistikore qe pasqyrojnë
rezultatet kryesore te aktivitetit te Zyrave te Punës për periudhën Janar - Dhjetor 2019.
Shifrat e Papunësisë së regjistruar në Zyrat e Punësimit
Në muajin dhjetor 2019 në ZP, figuronin të regjistruar 68,589 Punëkërkues të Papunë, 6% më
shumë se numri i Pu.Pa., të regjistruar në Dhjetor 2018.

Mesatarja vjetore e papunësise së regjistruar në vite
160,000

144,427

141,342

149,882
119,710

120,000

89,780
80,000

74,686

70,930

2018

2019

40,000
-

2013

2014

2015

2016

2017

Numri mesatar i pu.pa-ve të regjistruar në Zyrat e Punës gjatë 2019, ishte 70,930 individë.
Vihet re se, një pjesë e konsiderueshme e regjistrit të Pu.Pa-ve përbëhet nga persona të cilët
përfshihen në një ose më shumë grupe të veçanta.

70,930

Papunësia (Stoku) '2018
34,039
21,794
6,111

Totali i pu.pa

Ndihma
Ekonomike

Afatgjatë

Romë dhe
Egjiptianë

…
PAK

Duke e analizuar regjistrin e pu.pa-ve sipas moshës dhe arsimit , vihet re se rreth 52% e totalit
të pu.pa- ve janë mbi 45 vjeç dhe 56% me arsim deri 9 vjeçar, çka e vështirëson integrimin e
këtyre pu.pa-ve në tregun e punës. Kjo tendencë është me e theksuar në grupet e veçanta.
Punëkërkuesit e papunë të regjistruar sipas arsimit
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Totali

Më pak
fillor

70,930

2,386

se

Fillor

9 vjeçar

Mesme
përgj.

mesme
prof.

Universitare

2,962

34,235

18,953

7,109

5,286

Punëkërkuesit e papunë të regjistruar sipas Grupmoshës
Totali

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 50

mbi
50

70,930

2,279

6,165

6,416

6,013

6,128

7,261

8,459

28,208

Në dallim nga të gjithë kategoritë e tjera, kategoria romë/ egjiptianë karakterizohet nga një
moshë relativisht e re dhe një mungesë të theksuar arsimimi. Këto karakteristika e rrisin
vështirësinë e integrimit të këtij grupi në tregun e punës, pasi përben problem edhe për dërgimin
e kësaj kategorie në kurse formimi profesional.
Vendet e lira të punës të shpallura në Zyrat e Punës
Rritja e numrit të personave të punësuar përmes shërbimeve të punësimit ka ardhur edhe si
rezultat i numrit më të madh të vendeve të reja të punës të shpallura në ZP. Falë rritjes së
bashkëpunimit me biznesin nëpërmjet kontakteve të vazhdueshme dhe vizitave më të shpeshta
në ambientet e tyre të punës, si dhe rritja e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj tyre, gjatë
periudhës Janar - Dhjetor 2019 janë shpallur 50,785 vende te lira pune duke realizuar 113% të
objektivit vjetor. Sipas aktiviteteve ekonomike numri më i lartë i vendeve të lira është marrë
nga industria përpunuese (39%) dhe informacioni dhe komunikacioni (15%).
Aktivitete ekonomike

VLP të shpallura (%)

Industria Përpunuese (a+b+c+d)

39

Përpunimi i produkteve ushqimore, pijeve dhe produkteve të
duhanit

6

Përpunimi i tekstileve, konfeksionimi i veshjeve dhe prodhimi
i lëkurës dhe produkteve prej lëkure

24

Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri, i letrës dhe
produkteve prej letre, shtypshkrimet

4

Industri të tjera përpunuese

5

Informacioni dhe komunikacioni

15

Ndërtimi

8

Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve
dhe motoçikletave

8

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor

8

Aktivitetet e tjera ekonomike

22
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Sipas llojit të vendeve të lira të shpallura 71% prej tyre janë vende të reja pune. Në grafikun e
mëposhtëm vihet re që në pjesën më të madhe të kategorive profesionale mbi 70% e vendeve
të lira janë të reja të krijuara rishtazi. Në kategoritë profesionale ku kërkohen nëpunës, zejtarë
dhe zanatcinj (30-43)% të vendeve të lira janë vende pune zëvendësime.
Vendet e lira sipas kategorive profesionale

Të reja

Zëvendësime

70%

78%

77%

Specialistë Teknikë dhe
me arsim të specialistë të
lartë
mesëm

57%

77%

71%

70%
71%
Nëpunës
Punonjës të Punonjës të
Zejtarë
Punonjës në Profesione
shitjeve dhe të bujqësisë
zanatçinjtë
industri
elementare
shërbimeve pyjeve dhe
dhe
peshkimit profesione të
lidhura me to

Sipas kategorive profesionale numri më i lartë i vendeve të lira të shpallura është:
Kategoritë Profesionale

Nr. i VLP të shpallura

Zejtarët dhe Zanatçinjtë

30%

Profesionet elementare

22%

Nëpunës

14%

Punonjës të shitjeve dhe shërbimeve 12%
Punonjës në industri

10%

Kategoritë e tjera profesionale

12%
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Përputhja e Kërkesës me Ofertën së Pu.Pa., të regjistruar në ZP
22525
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5879
2088

5081 3603
5008
3457
2478 3142

166 70

2056
241

91

91 57

0

Pu.Pa të regjistruar

Problematike mbetet përputhja e ofertës dhe kërkesës për punë e cila reflektohet në çdo
kategori profesionale. Kërkesa për punë fokusohet më tepër në kategorinë e Zejtarëve dhe
zanatçinjve me 30% të totalit të vendeve të lira të shpallura, ndërsa oferta përbën 15% të totalit
të Pu.Pa-ve të regjistruar.
Edhe pse për këtë kategori kërkesa e tejkalon ofertën për punë, një pjesë e konsiderueshme e
Pu.Pa-ve nuk arrijnë të punësohen për shkak të moshës, arsimit dhe profesioneve specifike që
ata kanë. Gjithashtu, prej totalit të Pu.Pa-ve të regjistruar në këtë kategori profesionale 48% e
tyre janë afatgjatë dhe 26% trajtohen me Ndihmë ekonomike.
Kategoria e dytë me më shumë vende të lira janë profesionet elementare me 22% të Totalit të
VLP-ve të shpallura, ndërsa oferta përbën 33% të totalit të PU.PA-ve të regjistruar. Punësimi i
Pu.Pa-ve të kësaj kategorie paraqitet shumë i vështirë për shkak të numrit të ulët të VLP-ve,
moshës së Pu.Pa-ve, arsimit dhe faktit se në këtë kategori ka një numër të lartë punëkërkuesish
të papunë pa një profesion të mirëfilltë, çka mund të vlerësohen edhe si pa profesion.
Gjithashtu, Pu.Pa., e përfshira në këtë kategori profesionale zënë një peshë të rëndësishme në
kategoritë e vështira si 38% të afatgjatëve, 43% të ndihmës ekonomike, 47% të ‘Romëve dhe
egjiptianëve’ dhe 34% të ‘Aftësisë së kufizuar’.
Punëkërkuesit e papunë të cilët janë pa profesion përbëjnë rreth 19% të regjistrit të
punëkërkuesit. Sikurse tek profesionet elementare, përveç mungesës së vendeve të lira për
punonjës të pakualifikuar, në këtë kategori 24% e Pu.Pa-ve trajtohen me ndihmë ekonomike
dhe 23% janë afatgjatë.
Pavarësisht vështirësive të tregut e punës, ZP nëpërmjet rritjes së numrit të pu.pa-ve të
regjistruar për herë të parë në ZP (kryesisht të rinj me arsim të mesëm ose universitar), dhe
intensifikimit të kontakteve me biznesin, kanë arritur të realizojnë me sukses treguesit e
punësimit. Në Janar- Dhjetor 2019 janë punësuar 30,391 punëkërkues të papunë duke realizuar
109% të objektivit vjetor. Si rezultat i zbatimit vetëm dy VKM-ve të nxitjes së punësimit (VKM
873 dhe VKM 162), për vitin 2019 nuk rezultojnë punësime nga PNP.
Krahasuar me planin vjetor të vitit 2019:
Objektivi i vitit 2019 Realizimi viti 2019

% Realizim/ Objektiv
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Ndërmjetësim

20,272

20,888

103%

Gjeti vetë punë

7,728

9,503

123%

Total punësimi

28,000

30,391

109%

Punësimi sipas kategorive të veçanta
Objektivi i vitit 2019 Realizimi viti 2019 % Realizim/ Objektiv
Pu.Pa, me aftësi të kufizuar 72

82

114%

Pu.Pa, të rinj (16-29 vjeç)

10,000

14,087

141%

Pu.Pa, nga NE

2,500

1,875

75%

1,000

885

89%

Pu.Pa, nga
papunësisë

pagesa

e

Përsa i përket punësimit të Pu.Pa-ve nga kategoritë e veçanta, objektivat për ndihmën
ekonomike dhe pagesën e papunësisë janë hasur vështirësi në realizimin e plotë të treguesve të
vendosur. Përkatësisht:




Pagesa e papunësisë
Objektivi për punësimin e Pu.Pa-ve nga pagesa e papunësisë, u vendos në bazë të një
parashikimi në lidhje me numrin e personave që pritej të përfitonin pagesë papunësie si
rezultat i mbylljes së kompanive të lojrave të fatit në fund të vitit 2018. Gjatë vitit 2019
rezultoi se mesatarja vjetore e numrit te Pu.Pa-ve që përfitonin pagesë papunësie u rrit
vetëm 40% krahasuar me një vit më parë. Po ashtu, punësimi i kësaj kategorie u rrit 13%
më shumë se realizimi i një viti më parë nga 28% që ishte parashikuar.
Ndihma Ekonomike
Punësimi i kategorisë së NE është një nga objektivat më sfidues për tu realizuar nga ZP.
Analiza e kryer gjatë vitit 2019 mbi karakteristikat e kategorisë së ndihmës ekonomike të
regjistruar në zyrat e punës, vuri në dukje nevojën për përmirësimin e protokolleve për
fuqizimin e kësaj kategorie para hyrjes në tregun e punës, si dhe bashkëpunimin me njësitë
e qeverisjes vendore për zgjidhjen e çështjeve sociale.

Programet e Nxitjes së Punësimit
Për periudhën Janar- Dhjetor 2019 nga zbatimi i programeve të nxitjes për vitin 2019 kanë
përfituar 600 subjekte dhe 5,338 individë, nga të cilët 325 subjekte dhe 2,749 individë janë
aplikimet e vitit të kaluar.
Nëse do të shohim zbatimin e programeve për vitin 2019 kemi një paraqitje të realizimit të
fondit të ndarë sipas VKM, si më poshtë:
VKM

Numri i projekteve

Numri i
punëkërkuesve të
papunë

27

10

26

Fondi i konfirmuar
për vitin buxhetor
3,228,919
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47

87

1143

101,961,768

48

167

1282

183,825,400

64

0

0

16,008

199

14

20

2,660,245

248

47

58

11,560,888

873

242

1379

49,717,406

162

33

1430

21,766,031

TOTALI

600

5338

374,736,665

Nëse shohim realizimin sipas VKM duke e krahasuar me fondin e realizuar, shtrirjen më të
madhe e kanë programet me VKM 48, të cilat zënë 49% të totalit dhe më pas programet me
VKM 47 me 27% të totalit. Nëse analizojmë përfshirjen e punëkërkuesve të papunë në
programet e nxitjes së punësimit sipas grupeve të veçanta, kemi:








Femra 3,045 pu.pa apo 57% e totalit të pjesëmarrësve,
Rreth 6% nga ndihma ekonomike,
Rreth 8% nga ish përfituesit e ndihmës ekonomike,
17% punëkërkues të papunë afatgjatë.
1% Romë, 3% Egjiptianë,
2% persona me aftësi të kufizuar
më shumë se 1% emigrantë të kthyer.

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri nr. 15/2019 “Për Nxitjen e Punësimit”, nga tetë VKM-të e
sipërcituara që zbatoheshin në kuadër të PNP, gjatë 2019 u zbatuan vetëm VKM nr. 873 dhe
VKM nr. 162 . Si rezultat u rishikua fondi i alokuar për këto programe. Në Kartën e Treguesve
të Monitorueshëm u parashikua përfshirja e 1,700 punëkërkuesve të papunë, prej të cilave është
realizuar përfshirja në PNP e 2,589 punëkërkuesve të papunë, duke tejkaluar treguesin e
parashikuar.

Programet e Formimit Profesional Publik
Në periudhën Janar- Dhjetor 2019 kanë ndjekur kurset e formimit profesional 8,818
punëkërkues të papunë ose rreth 12% të totalit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në
Zyrat e Punës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i pjesëmarrësve në
kurse formimi rezulton të jetë në të njëjtat nivele.

P a g e 12 | 36

Prej tyre

Prej tyre

Totali i të
regjistruarve
në kurse

Qfp Nr.1

2659

1131

976

1693

708

580

Qfp Nr.4

2278

869

1130

1396

564

744

Qfp Durrës

1889

794

1283

1285

515

834

Qfp Fier

1367

413

906

758

223

471

Qfp Vlorë

1550

722

763

994

478

473

Qfp Gjirokastër

919

331

580

707

236

442

Qfp Elbasan

2113

788

1163

1199

490

654

Qfp Korçë

1024

354

851

527

185

450

Qfp Shkodër

826

353

551

527

251

316

Qendra Lëvizëse

518

387

511

435

312

429

15143

6142

8714

9521

3962

5393

8818

9593

3982

5465

2820

4060

1404

2373

Femra

Punëkërkues
të papunë

Totali i të
certifikuarve

Punëkërkues
të papunë

Femra

Emërtimi i Q.F.P-se

TOTAL 1
( Formimi Publik)

TOTAL 2 ( Formimi publik + privat )
Kurset e mbartura
nga viti 2018

4777

1666

Prej totalit të 19,920 kursantëve të cilët kanë ndjekur kurset e formimit profesional gjatë vitit
2019 (të reja dhe të mbartura), rreth 68% prej tyre janë çertifikuar.
Përsa i përket pjesëmarrjes së grupeve të veçanta, objektivi i përcaktuar nga strategjia e
romë/egjiptianëve dhe PAK është realizuar. Objektivi i caktuar nga SHKP për kategorinë e
ndihmës ekonomike është realizuar në masën 140%, për 12 mujorin 2019.
Formim
profesional

Realizimi 2018

Romë/ Egjiptianë
119
PAK
82
Ndihmë ekonomike 394

Strategjia
2019

Realizimi 2019

121
90
258

299
110
361

Realizimi
2019/
Strategjia
2019
247%
122%
140%

Realizimi
2019/
Realizimi
2018
251%
134%
92%

Pagesa e Papunësisë
Në zbatim të VKM Nr 161/2018 “ Për Pagesën e së Ardhurës nga Papunësia”, si dhe udhëzimit
Nr 17/2018 në zbatim të këtij vendimi, është realizuar ndjekja dhe monitorimi i pagesës së
papunësisë nëpërmjet të gjitha kanaleve të komunikimit, si telefon, e- mail, si dhe vizita në
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terren. Gjatë 6- mujorit të parë të vitit 2019, fondi i pagesës së papunësisë u rrit si rezultat i
mbylljes së kompanive të basteve, si dhe nga rritja e nivelit të pagës minimale në shkallë vendi.
Në skemën e pagesës së papunësisë gjatë periudhës 12-mujore të vitit 2019 kanë hyrë
mesatarisht 521 përfitues çdo muaj, ku peshën specifike më të madhe e zënë personat që vijnë
nga zvogëlimi i aktivitetit ose prishje e kontratave të punës. Si rezultat i mbarimit të afatit të
trajtimit, nga skema e pagesës së papunësisë kanë dalë mesatarisht 490 përfitues çdo muaj ose
85 % e totalit e mesatares mujore.
Në fund të vitit 2019 rezultoi se fondi i vënë në dispozicion ishte i pamjaftueshëm dhe lindi
nevoja për fonde të tjera për shpenzimet e pagesës së papunësisë.
Duke ju referuar shifrave të buxhetit u konstatua se për të realizuar shpenzimet deri në fund të
vitit, nevojitej një fond shtesë prej 40 milion lekë mbi fondin e planifikuar. Në këtë kuadër,
nevojat iu drejtua kërkesë Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë për shtesë fondi.
Nga skema e pagesës së papunësisë për periudhën 12 mujore janë punësuar 885 punëkërkues
të papunë, ku peshën specifike me të madhe e zënë zyrat rajonale të punësimit si; Tiranë, Vlorë,
Elbasan dhe Korçë. Gjithashtu, gjatë vitit 2019 nga kategoria e pagesës së papunësisë janë
përfshirë në PNP 25 Pu.Pa dhe kanë ndjekur kurset e formimit profesional 48 Pu.Pa.

Shtetasit e huaj të punësuar në Shqipëri
Gjatë vitit 2019, janë pajisur me leje dhe vërtetime pune 3,818 shtetas të huaj ose 2% më pak
se viti 2018.
1. Janë pajisur me Vërtetime Deklarimi për Punësim 1,608 shtetas të huaj ose 2% më pak se
viti 2018, prej tyre:






11% janë dhënë në Industrinë përpunuese (fasonët), 11% në Informacion dhe
telekomunikacion (call center), dhe 10% në Arsim.
45% janë shtetas italian, 13% kosovarë, 6% anglezë dhe 6% amerikanë.
2. Janë pajisur me Leje pune 2,210 shtetas të huaj ose 3% më pak se viti 2018, prej tyre:
14% janë dhënë në Ndërtim, 13% në Aktivitete të kryefamiljarëve si punëdhënës, 11%
në Minierë dhe gurore, 8% në Bujqësi, 8% Informacion dhe komunikacion.
33% janë shtetas turq, 10% kinezë, 10% egjiptianë dhe 5% filipinezë.
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2. REFORMAT NË PAKETAT E SHËRBIMEVE DHE
PROGRAMEVE AKTIVE DHE PASIVE TË TREGUT TË
PUNËS
Reformat Ligjore
Paketat e Shërbimeve të punësimit
Në muajin mars 2019, u miratua Ligji i ri Nr. 15/2019, datë 13.03.2019 “Për Nxitjen e
Punësimit”. Në Nenin 23, pika 4, përcaktohet se: “Aktet nënligjore, në zbatim të ligjit nr. 7995,
datë 20.9.1995, “Për nxitjen e punësimit”, të ndryshuar, mbeten në fuqi deri në miratimin e
akteve të reja nënligjore, në zbatim të këtij ligji, për sa kohë nuk bien në kundërshtim me
parashikimet e këtij ligji”. Ligji Për Nxitjen e Punësimit, hapi rrugën për ristrukturimin e
Shërbimit Kombëtar të Punësimit në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive,
rikonceptimin e marrëdhënieve me punëdhënësit, krijimin e një sistemi informacioni të tregut
të punës dhe të tjerë.
Ky ligj parashikon zbatimin e programeve të reja të nxitjes së punësimit, që përfshijnë
angazhimin e punëkërkuesve të papunë në programe të ndryshme punësimi, si: formimin
nëpërmjet punës, praktikash profesionale, vetëpunësimi, punësim në komunitet, për të cilat
parashikohet subvencionim në përqindje të caktuar të kostove për: sigurimet e detyrueshme
shëndetësore dhe shoqërore, pagat, pajisjen e vendit të punës dhe përshtatjen e arsyeshme,
transport për në vendin e punës, ndjekjen e kopshteve dhe çerdheve për fëmijët në ngarkim,
përkatësisht sipas programit. Risia kryesore e ligjit të sipërcituar është krijimi i Fondit të
Punësimit Social, i cili do të menaxhohet nga SHKP (e ndryshuar AKPA) dhe do të financojë
lloje të ndryshme të programeve të punësimit për personat me aftësi të kufizuara.
Në bazë të Ligjit të ri të Nxitjes së punësimit u krijua Këshillin Konsultativ për Punësimin me
tagër e funksion këshillimor ndërkohë që, Këshilli Administrativ Trepalësh, sipas legjislacionit
të vjetër, është organi administrativ më i lartë me tagër vendimmarrës. Sa i përket rolit të
Këshillave Vendore Trepalësh për vendimmarrje në procesin e programeve të nxitjes së
punësimit ligji nuk ka ndonjë referencë ligjore.
Në zbatim të Ligji Nr. 15/2019, datë 13.03.2019 “Për Nxitjen e Punësimit” u miratua VKM nr.
554 datë 31.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”. Ky vendim krijon dhe përcakton:


mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe
Aftësive (AKPA)
 misionin e AKPA-s dhe fushat e përgjegjësive funksionale
 institucionet administrative dhe ofruese të shërbimeve të punësimit, vetëpunësimit dhe
formimit profesional.
Sipas VKM-së së sipërcituar, AKPA është pëgjegjëse për zbatimin e procesin e politikave për
shërbimet e punësimit dhe aftësive nëpërmjet menaxhimit të zyrave të punës, në nivel rajonal
dhe vendor, si dhe ofruesve të AFP-së.
Për hartimin e Ligjit Nr. 15/2019, datë 13.03.2019 “Për Nxitjen e Punësimit” dhe VKM-së nr.
554 datë 31.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë
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Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, u punua në grup pune me përfaqësues nga MFE, SHKP
dhe me asistencën e ekspertëve të UNDP në kuadër të projektit SD4E.
Programet e Nxitjes së punësimit
Me miratimin e Ligjit Nr. 15/2019, datë 13.03.2019 “Për Nxitjen e Punësimit” 6 nga VKM-të
e zbatuara gjatë vitit 2018 binin ndesh me ligjin e sipërpërmendur.
Me miratimin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë me shkresë Nr. 10074/1 prot., datë
10.06.2019, protokolluar në Shërbimin Kombëtar të Punësimit me Nr. 1841 prot., datë
13.06.2019, të vetmet vendime që u zbatuan, për vitin 2019 ishin:
VKM nr. 873, datë 27.12.2006 “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të
programeve të praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë, që kanë mbaruar arsimin e
lartë, brenda apo jashtë vendit” dhe,
VKM nr. 162, datë 21.03.2018 “Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional”.
Në kuadër të zbatimit të ligjit të ri “Për Nxitjen e Punësimit”, gjatë vitit 2019 nisën të hartohen
3 VKM-të për programet e nxitjes së punësimit. Përkatësisht:
VKM-ja e parë parashikon zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit për:




programin e punësimit,
formimit nëpërmjet punës, dhe
praktikave profesionale

Qëllimi i këtyre programeve është punësimi, formimi apo praktikat profesionale për
punëkërkuesit e papunë të cilët e kanë të vështirë të dalin në tregun e punës. Në këto programe
nevojat dhe profili i punëkërkuesit duhet të përshtaten me profilin e vendit të lirë të punës, të
ofruar nga punëdhënësi.
VKM-ja e dytë (Programi i vetëpunësimit) përcakton procedurat, kriteret dhe rregullat për
zbatimin e programit të vetëpunësimit, i cili ka si qëllim nxitjen e vetëpunësimit dhe krijimin
të sipërmarrjeve dhe bizneseve të reja të punëkërkuesve.
VKM-ja e tretë (Programi i punës në komunitet) ka si qëllim ofrimin e punëve dhe shërbimeve
në favor të komunitetit, duke trajnuar punëkërkuesit, në zonat vendore dhe gjeografike të
disavantazhuara.
Për 2 VKM e fundit, procesi i hartimit të tyre dhe i rregulloreve përkatëse do të shtrihet edhe
gjatë vitit të ardhshëm. Hartimi i akteve nënligjore po realizohet me grupe pune, ku pjesë
përbërëse janë; Drejtoria Qendrore SHKP, Drejtoritë Rajonale të Punësimit dhe ekspertë të
UNDP-së.
Për vitin 2020, programet e nxitjes së punësimit do të zbatohen mbi VKM të reja dhe paketa
dokumentacioni të reformuara.
Fondi i Punësimit Social
Miratimi i Ligjit Nr. 15/2019, datë 13.03.2019 “Për Nxitjen e Punësimit” krijoi Fondin e
Punësimit Social. Fondi Social i Punësimit përdoret për programe që synojnë punësimin,
vetëpunësimin, rehabilitim për punë, aftësimin dhe riaftësimin profesional, orientimin dhe
këshillimin për punësim, shërbime mbështetëse, rikonstruksion dhe përshtatje të vendit të
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punës të personave, programe riintegrimi social, mbështetje për nxitjen e punësimit të
familjarëve të personave me aftësi të kufizuara.
Për hartimin e VKM-së së Fondit Social është punuar në grup pune me përfaqësues nga MFE,
SHKP dhe me asistencën e ekspertëve të UNDP në kuadër të projektit SD4E, drafti i të cilës u
përfundua brenda vitit 2019.

Reformat e ndërmarra në kuadër të ofrimit të shërbimeve të punësimit
Profilizimi
Në 6-mujorin e dytë të vitit 2019, nisi procesi i profilizimit sipas ndryshimeve të reja të kryera
në sistemin e shërbimeve të punësimit. Ky proces nisi me trajnimin e 225 specialistëve të
zyrave të punës, në periudhën 21 Tetor – 21 Nëntor dhe më pas me monitorimin dhe asistimin
e tyre për profilizimin korrekt të pu.pa-ve. Kategoria e parë me të cilën nisi profilizimi ishin
Pu.Pa që përfitonin Ndihmë Ekonomike. Profilizimi i kësaj kategorie përbënte një nga
objektivat institucionale, i cili u realizua brenda vitit 2019.
Plani Individual i Punësimit
Në përgjithësi punëkërkuesit e papunë që kërkojnë shërbime në zyrën e punësimit, kanë
pritshmëri dhe janë të gatshëm për një punësim të menjëhershëm që do plotësonte nevojat e
tyre për të ardhura financiare. Ofruesit e shërbimit, në këtë rast zyrat e punësimit kanë
përgjegjësi që të përshtatin punëkërkuesit e papunë me kërkesat e biznesit në varësi të aftësive
dhe eksperiencës që kanë. Kjo qasje sjell nevojën e individualizimit të qasjes së këshillimit
ndaj punëkërkuesve të dhe përshtatjen e ndërhyrjes dhe këshillimit sipas nevojave të tyre dhe
të tregut.
Plani Individual i Punësimit është një mjet pune shumë i rëndësishëm në duart e këshilluesit si
dhe një qasje me një këshillim të strukturuar dhe drejt qëllimeve konkrete. PIP e bën
këshillimin më të individualizuar dhe mbështet punëkërkuesin e papunë në nivelin e tij real te
punësueshmërisë dhe si rezultat punëkërkuesi përveçse ka mundësi punësimi, ka dhe një
punësim të qëndrueshëm në të ardhmen. Punëkërkuesit e papunë në nivel të dytë ose të tretë të
punësueshmërisë duhet të trajtohen me Planin Individual të Punësimit. Ky mjet evidenton dhe
punën e çdo këshilluesi që është “të këshilluarit’ dhe treguesit cilësorë janë të matshëm në PIP.
Objektivat e arritura të punëkërkuesit janë dhe objektiva të arritura të këshilluesit.
Gjatë vitit 2019 nisi puna për ndërtimin e modelit të Planit Individual të Punësimit, i cili ka të
gjithë elementet që ndihmojnë punëkërkuesit e papunë dhe këshilluesin në ndjekjen e progresit
drejt integrimit të Pu.pa-ve në tregun e punës. Grupi i punës i cili u ngrit në kuadër të PIP,
përbëhej nga përfaqësues të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe ekspertë të Swiss Contact.
Në fund të vitit 2019, u finalizua modeli i Plani Individual të Punësimit dhe u planifikuan ciklet
e trajnimit me specialistët e Zyrave të Punës, të cilat do të realizohen gjatë vitit 2020.
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Marrëveshje bashkëpunimi me Bashkitë
Gjatë vitit 2019 SHKP ka ndërmarre nismën për nënshkrimin e marrëveshjeve me Njësitë e
Qeverisjes Vendore në kuadër të forcimit dhe bashkërendimit të politikave të punësimit në
nivel rajonal dhe vendor.
Këto marrëveshje konsistojnë në ndërtimin e një marrëdhënieje dypalëshe me qëllim shërbimin
e institucionalizuar dhe ndihmën ndaj punëkërkuesve për një jetë më të mirë dhe dinjitoze, si
dhe në koordinimin e përpjekjeve institucionale në nivel vendor dhe rajonal nën objektivin
kryesor të uljes së nivelit të papunësisë në njësinë përkatëse të qeverisjes vendore dhe
adresimin sa më efektiv të problematikave sociale me të cilat përballen individët.
Për sa më lart, gjatë vitit 2019 janë realizuar 4 marrëveshje bashkëpunimi; përkatësisht, a) me
Bashkinë Maliq, b) Bashkinë Korçë, c) Bashkinë Fier dhe ç) Bashkinë Delvinë.
Ofrimi i shërbimeve publike përmes Portalit Qeveritar e-Albania
Në zbatim të Vendimit Nr. 495, datë 13.9.2017 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike” dhe të Urdhërit të Kryeministrit Nr.
158 Prot., datë 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për
aplikimin e shërbimeve vetëm ON- LINE nga data 01.01.2020”, është krijuar grupi i punës për
marrjen e masave dhe implementimin e Shërbimeve Vetëm on-line nga SHKP. Në këtë kuadër,
janë ndërmarrë hapat e mëposhtëm për realizimin e procesit:
Krijimi i grupi të punës për marrjen e masave dhe implementimin e Shërbimeve Vetëm online nga SHKP;
Trajnimi i stafit që do të angazhohet me procesin e ofrimit të shërbimit online dhe pajisja nga
AKSHI me kredenciale për përdorimin e modulit të administratës dhe/ pse kredencialet e
sistemit të qarkullimit të dokumenteve me nënshkrimin elektronik;
Përcaktimi i punonjësit përgjegjës për dhënie informacioni mbi shërbimet online dhe vënia në
dispozicion të publikut të kontakteve.
Pozicionimi i një posti pune/ sporteli (vetëshërbim sidomos vetëm për institucionet Rajonale,
pajisur me PC dhe shërbim interneti), i cili do të shërbejë për rastet kur qytetari kërkon të
aplikojë me asistencën e punonjësve të Zyrave të Punës. Informimi dhe promovimi i ofrimit të
Shërbimeve ON-LINE përmes Portalin Qeveritar e-Albania.
Për sa më lart, janë përditësuar dhe ngarkuar në platformën qeveritare e- Albania 24 shërbime
publike të ofruara nga SHKP, sipas tabelës së mëposhtme:
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Kodi ADISA Shërbimet publike që ofron SHKP në portalin E-Albania
AL113042

Vërtetim regjistrimi për punëkërkuesin e papunë

AL113043

Vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)

AL113017

Aplikim per regjistrim të punëkërkuesit të papunë

AL112011

Aplikim për regjistrim për kurs formimi profesional

AL112037

Aplikim për regjistrim të punëdhënësit

AL113039

Aplikim për regjistrim të vendit të lirë të punës

AL112041

Aplikimi për programet e nxitjes së punësimit

AL013001

Aplikim për Leje pune (tipi A/P)

AL013002

Aplikim për Leje pune (tipi A/PS)

AL013003

Aplikim për Leje pune (tipi A/TN

AL013004

Aplikim për Leje pune (tipi A/S)

AL013005

Aplikim për Leje pune (tipi A/NK)

AL013006

Aplikim për Leje pune (tipi A/FP)

AL013007

Aplikim për Leje pune (tipi A/SHV)

AL013008

Aplikim për Leje pune (tipi A/AF)

AL013009

Aplikim për Leje pune (tipi A/KL)

AL013010

Aplikim për Leje pune (tipi A/SP)

AL013011

Aplikim për Leje pune (tipi A/PSH)

AL013012

Aplikim për Leje pune (tipi B/VP)

AL013013

Aplikim për Leje pune (tipi B/I)

AL013014

Aplikim për Leje pune (tipi C)

AL013016

Aplikim për Leje pune (tipi D) (SQDNE )

AL013024

Aplikim për Leje pune (tipi C/SHK)

AL013017

Vërtetim deklarimi për punësim për shtetasit e huaj nga vendet anëtare të BE-së dhe
SHBA-ja

Informimi mbi shërbimet publike që SHKP ofron kundrejt qytetarëve ka një vëmendje të
veçantë, duke u vënë në dispozicion të qytetarëve dhe subjekteve nëpërmjet publikimeve në
faqen zyrtare të internetit dhe median online të institucionit
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3. PAKETAT
E
PROFESIONAL

SHËRBIMEVE

TË

FORMIMIT

Rishikimi i Kurrikulave dhe hartimi i kurrikulave të reja
Në kuadër të prioritetit V të Strategjisë Kombëtare vendosur në fillim të vitit 2019, përkatësisht
“Zhvillimi i aftësive të punësueshmërisë nëpërmjet rritjes së cilësisë, shpërndarjes dhe
diversifikimit të programeve të formimit profesional”, SHKP së bashku me AKAFPK nisën
procesin për unifikimin e programeve/kurrikulave.
Përgjatë vitit 2019 janë rishikuar;




35 kurrikula nga AKAFPK (26 për kurse të unifikuara dhe 9 kurse të veçanta).
10 kurse të veçanta, të cilat janë në proces shqyrtimi dhe diskutimi me AKAFPK nëse
mund të unifikohen. Nga diskutimi paraprak pritet që procesi i hartimit të tyre të fillojë
në fund të vitit pasardhës.
10 kurrikula në nivel ofruesi, të cilat do të shërbejnë si një ushtrim për zbatimin e
metodologjisë për hartimin e programeve të kurseve të veçantë që do të vihen në zbatim
në Janar të vitit 2020. Kurrikulat janë hartuar në 3-mujorin e fundit të vitit 2019 me
mbështetjen e GIZ dhe mentorimin e specialistëve të AKAFPK

Në zbatim të ligjit të AFP për detyrimin e QFP-ve për hartimin e kurrikulave afatshkurtra në
nivel qendre, në bashkëpunim me GFA/GIZ dhe AKAFP&K, nën koordinimin e “Qendrës për
Aftësi Konkurruese” në 3 mujorin e pare te 2019 është hartuar manuali metodologjik për këtë
qëllim dhe u planifikuan trajnimet për njësitë zhvillimore (rreth 50 specialistë mësimdhënës të
të gjitha DRFPP-ve në Shqipëri). Qëllimi i trajnimeve ishte njohja me parimet, strukturën dhe
metodologjinë e hartimit të programeve modulare të kurseve të formimit profesional, si dhe
zhvillimin e njohurive për hartimin e programeve të këtyre kurseve.
Lidhur me hartimin e kurrikulave të reja:
Programi afatshkurtër “Punëtor për përpunimin e produkteve të qumështit’’ është një kurrikul
e re e propozuar nga subjektet e kësaj fushe në disa rajone të vendit. Kurrikula është draftuar
dhe është kaluar për validim.
Gjithashtu, në kuadër të projektit “Fuqi Punëtore e Shkathët për Integrim Ekonomik – SWEI”
janë organizuar disa takime pune në Shqipëri dhe Kosovë për hartimin e standardeve të
profesioneve dhe programit përkatës, si dhe për procedurat e zbatimit të tyre për dy kurrikula:
a) Punëtor për mbledhje, kultivim dhe procesim të frutave të malit,
b) Punëtor për mbledhje, kultivim dhe procesim të bimëve mjekësore/aromatike
Në kuadër të projektit, gjatë periudhës Shtator-Tetor, në Prizren, Kukës dhe Lezhë janë
zhvilluar tre trajnimeve:
 “Mbledhje, kultivim dhe përpunim të Frutave të Malit”,
 “Mbledhje, kultivim dhe përpunim të bimëve mjekësore”
 “Themelim biznesi”.
Procesi i trajnimit dhe certifikimit është finalizuar në muajin 20 nëntor 2019.
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Implementimi i paketës Start Smart
Për herë të parë në vitin 2019 SHKP, nën mbështetjen e GIZ, nis të zbatojë në të gjitha Qendrat
e Formimit Profesional paketën Start Smart për zhvillimin e aftësive të buta të punëkërkuesve
të papunë, të cilat pritet të ndikojnë në zhvillimin e aftësive të punësueshmërisë.
Në kuadër të objektivit për trajnimin për Soft Skills të 15 mijë Pu.Pa-ve, gjatë 3 mujorit të
parë të vitit 2019, në bashkëpunim me DSHP&M u hartua një plan pune i cili përmbante:






Identifikimi i kritereve për përfshirje në trajnim sipas karakteristikave të Pu.Pa-ve.
Identifikimi i nevojave për kapacitete infrastrukturore dhe njerëzore për zhvillimin e
kurseve soft skills.
Planifikimi i instruktorëve me kohë të pjesshme për dhënien e këtij kursi dhe trajnimi i tyre.
Planifikimi i ambienteve shtesë dhe pajisje informatike
Hartimi i kalendarit të trajnimeve

Sa më sipër u bë planifikimi dhe shpërndarja e targetit për çdo ZP dhe QFP duke u fokusuar në
Pu.Pa-të e nivelit të parë dhe të dytë të punësueshmërisë, kryesisht të atyre që orientoheshin
për të ndjekur një kurs formimi profesional.
U identifikuan burimet njerëzore të nevojshme dhe mbështetur nga GIZ u organizuan dy
trajnime në fillim të vitit 2019. Njeri nga trajnimet u fokusua tek instruktorët e soft skills dhe
tjetri tek trajnerët që trajnojnë në të ardhmen instruktoret e rinj.
Në periudhën mars-prill u realizua një shkëmbim eksperience midis 10 QFP-ve, nga ku 5 prej
tyre kishin nisur pilotimin e kursit dhe 5 të tjera ku kursi do zhvillohej për herë të parë.
U hartua dhe miratua në muajin maj 2019 manuali për sistemin e referimit dhe administrimit
të kursit Start Smart, i cili përbëhet nga dy pjesë, përkatësisht:



ZP (sistemi i referimit)
QFP (sistemi i dokumentimit).

Ky manual standardizoi procesin dhe rregulloi marrëdhënien QFP- ZP. Me mbështetjen e GIZ
u realizua një trajnim me qëllim administrimin e procesit nga QFP-të. Sistemi i referimit është
prezantuar në të gjitha ZP-të gjatë 3-mujori të parë të vitit 2019.
Me mbështetjen e MFE u lejua përdorimi i infrastrukturës së shkollave profesionale për ofrimin
e këtij kursi në ato rajone të cilat nuk mbulohen nga QFP. Gjithashtu u vunë në dispozicion
ambientet e rikonstruktuara të ZP-ve në funksion të këtij procesi.
Në bashkëpunim me GIZ është llogaritur kostoja e kursit dhe në bazë të saj bazuar në kërkesat
e QFP-ve është akorduar një fond shtesë për të mbuluar shpenzimet.
Për këtë vit objektivi vjetor në Kartën e Performancës ishte 15 mijë PuPa të përfshirë në këtë
trajnim, objektiv i cili është realizuar në masën 82% (12,327 Pu.Pa).
Në realizimin i objektivit të mësipërm në masën 82% ndikuan:

P a g e 21 | 36





Miratimi i VKM-së “Për miratimin e instruktorëve me kohë të pjesshme për vitin 2019”
në muajin mars,
85% e stafit mësimdhënies në Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional janë me kohë
të pjesshme.
mbi 40% e Pu.Pa-ve të regjistruar janë mbi moshën 50 vjeç dhe mbi 8% e pu.pa janë
me arsim më pak se 9 vjeçar, i cili është arsimi i detyrueshëm për të marrë pjesë në një
kurs formimi.

Zyrat e punësimit, në bashkëpunim me QFP kanë ndërmarrë një sërë takimesh në shkollat e
mesme të përgjithshme dhe profesionale duke promovuar tek maturantet e këtyre shkollave
kursin e ri Start Smart që po ofrohet për herë të parë këtë vit nga QFP dhe është një mekanizëm
për orientimin me të mirë të tyre për punësim dhe zhvillim profesional.
Menaxhimi i burimeve njerëzore pranë DRFPP-ve
Për vitin 2019 u realizua riorganizimi i strukturës së personelit për çdo DRFPP, i përshtatur me
ligjin e ri Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, i
cili përcakton ngritjen e Njësive të Zhvillimit për të gjitha shkollat dhe drejtoritë e Formimit
Profesional. Aktualisht, këto njësi janë aktive në çdo qendër formimi. Për funksionimin e
strukturës së riorganizuar, SHKP ka unifikuar formatin dhe rilidhur të gjitha kontratat e reja të
punës për personelin e çdo DRFPP- je në territor duke përcaktuar njëkohësisht edhe procedurën
e duhur të rekrutimit të këtij personeli (me kohë të plotë dhe të pjesshme) e duke saktësuar/
qartësuar kriteret e përgjithshme dhe ato specifike. Gjithashtu, bazuar në kartën e
performancës, si dhe kapacitetet e çdo QFP-je në përputhje me llojet e kurseve që ofrohen, u
përcaktuan nevojat për instruktorë me kohë të pjesshme, të cilat u dërguan për miratim pranë
MFE.
Në kuadër të zbatimit të programit PROSID të GIZ është ndjekur dhe monitoruar e gjithë
procesi i hartimit dhe aplikimit për projektet në të cilat kanë aplikuar 5 QFP. Në fokus të
projektit është ngritja e kabineteve pranë QFP-ve, përkatësisht në rajonet; Elbasan, Korçë,
Shkodër, Gjirokastër dhe Durrës.
Manuali i Proceseve të Punës
Në kuadër të mirëfunksionimit të strukturës së riorganizuar për DRFPP-të u krijua, unifikua
dhe u vu në zbatim manuali i ri i proceseve të punës. Ky manual përcakton specifikisht detyrat
funksionale/ proceset e punës të çdo specialisti në njësi dhe i unifikon këto procese për çdo
DRFPP.
Mbi informimin dhe zbatimi e këtij manuali u organizua edhe një trajnim për të gjithë drejtuesit
e 10 Drejtorive Rajonale të formimit në Shqipëri. Manuali i Proceseve të Punës për DRFPP-të
u realizua me mbështetjen e Regional Coorperation Council (RCC).
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Rregullorja për zbatimin e praktikave profesionale në biznes në kuadrin e ndjekjes së
programeve të AFP-së në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional.
Kjo rregullore përcakton procedurat për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale
në biznes të nxënësve dhe kursantëve të arsimit dhe formimit profesional (AFP-së) në kuadër
të arritjes së kualifikimeve profesionale të niveleve 2-5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve
(KShK) sipas skelet-kurrikulave përkatëse, si dhe të kursantëve në kuadër të programeve të
kurseve të unifikuara të formimit profesional të cilat ofrohet nga ofruesit publikë të AFP-së.
Më konkretisht, kjo rregullore përcakton:
Përgjegjësitë e institucioneve qendrore, partnerëve socialë, ofruesve publikë të AFP-së dhe
bizneseve të angazhuara në zbatimin e praktikave profesionale në biznes;




Procedurat për planifikimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale në biznes;
Instrumentet që aplikohen në zbatimin e praktikave profesionale.
Rregullorja është hartuar dhe është gati për zbatim në Janar 2020.

Sistemi i referimit dhe bashkëpunimi midis DRFPP-ve dhe DRSHKP-ve
Lidhur me bashkëpunimin midis DRFPP-ve dhe DRSHKP-ve, dhe ne bashkëpunim me GIZ
është ndërtuar një sistem referimi për kurset profesionale në përgjithësi dhe kursin “Start
Smart” veçanërisht. Ky sistem konsiston ne 4 hapa bashkëpunimi:






Përzgjedhja e Pu.Pa-ve nga ZP dhe referimi i tyre në kurs (standardizuar dokumentet e
referimit)
Regjistrimi në kurs i Pu.Pa-ve nga QFP bazuar në referimin e ZP dhe dërgimi i një
informacioni konfirmues në ZP mbi kursantët që u regjistruan (format e regjistrimit të
standardizuara dhe të unifikuara me platformën informatike që po ndërtohet).
Dokumentimi i kursit nga QFP (format e dokumentimit të standardizuara dhe të unifikuara
me platformën informatike që po ndërtohet)
Përmbyllja e procesit të certifikimit dhe njoftimi i ZP-ve për kursantët e regjistruar (formati
i raportimit i standardizuar dhe i unifikuar me platformën informatike që po ndërtohet). Për
kursin “Start Smart” në raportimin e QFP-ve, përpos rezultateve të kursit jepet edhe një
rekomandim i instruktorit të kursit për secilin kursant ne lidhje me hapin e radhës që duhet
të ndërmerret. Ky proces do të ndihmojë ZP për ndjekjen e kursantit pas kursit. Raportet
statistikore të raportimit të ndërsjelltë së bashku me udhëzuesin përkatës, janë gjithashtu
pjesë e programit statistikor të hartuar ketë 6 mujor.

Gjatë vitit 2019 janë organizuar dhe zhvilluar takime të shumta me grupin zbatues të projektit
për saktësimin e përmbajtjes së manualit, si dhe standardizimin e formateve dhe rakordimin e
tyre me platformën informatike të QFP-ve. Manuali për kurset e tjera kanë të njëjtën përmbajtje
dhe janë finalizuar brenda vitit 2019.
Në kuadër të bashkëpunimit me ZP-të, gjatë muajit Mars 2019 është hartuar një marrëveshje
tip ZP – QFP – Biznes për të unifikuar marrëdhëniet e bashkëpunimit të këtyre aktorëve. Gjatë
muajin Maj 2019, ka nisur procesi i mbledhjes së një informacioni të detajuar për bizneset me
të cilat QFP-të kanë marrëdhënie bashkëpunimi, me synim ngritjen dhe përditësimin e një
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databaze të bizneseve bashkëpunëtore me QFP. Periodiciteti i përditësimit të kësaj databaze
është çdo fillim viti.

Monitorimi, Vlerësimi dhe Licencimi i Ofruesve Privat të Formimit Profesional.
Në kuadër të monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të ofruesve privat të formimit
profesional, gjatë vitit 2019 kanë aplikuar 190 subjekte private për licencë për ofrim të kurseve
për formim profesional nën Kateg.X.2.B, si edhe për ndryshim në licencën ekzistuese.
Shërbimi Kombëtar i Punësimit(SHKP) dhe drejtoritë rajonale në rrethe apo zyrat vendore të
rajoneve kanë shqyrtuar, verifikuar dokumentacionet e paraqitura nga subjektet, nga të cilat
është dhënë vlerësim me “miratim” për 141 aplikime për përmbushje të kritereve paraprake të
licencimit 49 kërkesa nga aplikimet e bëra janë refuzuar për shkak të mosplotësimit të kushteve
dhe kritereve të përcaktuara.
Nisur sa më sipër, gjatë vitit 2019 kanë deklaruar 136 subjekte private të licencuara mbi të
dhënat e kursantëve të certifikuar sipas kurseve të ndjekura. Nga ku, 115 subjekte private kanë
deklaruar në qytetin e Tiranës, dhe 21 subjekte nga rajonet. Gjatë vitit 2019 vërehet një rritje e
numrit të kursantëve të certifikuar nga qendrat e formimit profesional jopublik që kanë
deklaruar, përkatësisht me 6814 kursantë.
Referuar analizës së këtyre të dhënave: Kërkesat nga aplikantët për ofrim të kurseve për formim
profesional nën Kateg.X.2.B kanë qenë kryesisht në fushat: Shërbime të ndryshme, të
ekonomisë, të Teknologjisë së Informacionit, Gjuhëve të huaja, etj.
Në zbatim të pikës 15 të Udhëzim Nr.1457, datë 28.7.2009, subjektet private të licencuara i
nënshtrohen një kontrolli periodik 2(dy) herë në vit nga strukturat përkatëse të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit në nivel qendror dhe/ose rajonal. Në këtë kuadër, në 6-mujorin e dytë
të vitit 2019, Drejtoria e Programeve dhe Integrimit në Tregun e Punës në bashkëpunim me
drejtoritë rajonale të formimit profesional publik dhe/ose zyrat përkatëse të punësimit zhvilloi
procesin e monitorimit në rajonet ku ushtrojnë aktivitetin formues profesional.
Objekti i kontroll-monitorimit ishin:
•
•
•
•

Verifikimi i kushteve për të cilat janë licencuar (Adresa e ushtrimit të aktivitetit,
ambienti dhe përshtatshmëria e tij),
Dokumentimi i të dhënave për kurset dhe kursantët (Mbajtjen e rregullt të Regjistrit të
Amzës; regjistrit të kursit të formimit profesional; mandatet e pagesave të kursantëve).
Raportimi i të dhënave për aktivitetin formues të subjekteve (plotësimi i formularëve
statistikorë Nr.1 dhe Nr.2)
Rikujtesë mbi bazën ligjore në fuqi.

Sa më sipër në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Biznesit, u bë e mundur verifikimi i
Statusit të subjekteve private të licencuara për formim profesional në shkallë vendi. Nga ku
rezultoi se janë 729 subjekte të licencuara për periudhën 2009-2019, prej të cilave:
•

37 mbajnë statusin “Çregjistruar”.

•

50 kanë “Pezulluar” aktivitetin.
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Për subjektet e Çregjistruara në QKB, nëpërmjet shkresave Nr. 3335 Prot., datë 3/10/2019 dhe
Nr.3636 Prot, datë 21.10.2019, është propozuar nga ana jonë në Ministrinë e Financës dhe
Ekonomisë rishqyrtimi i këtyre licencave.
Nga realizimi i procesit të monitorimit, gjatë vitit 2019 rezulton se, nga 273 subjekte private të
licencuara në rajone për periudhën 2009-2019, 67 subjekte prej tyre u konstatuan të parregullta
pasi kanë ndryshuar një nga kushtet e licencimit, kryesisht ndryshim të vendit të kryerjes së
veprimtarisë.

4. INFRASTUKTURA FIZIKE
Që nga fillimi i zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020, e deri
më tani janë rikonstruktuar 29 Zyra Punësimi sipas Modelit të ri të ofrimit të shërbimeve.
Një nga objektivat e institucionit të vendosur në kuadër të Mbështetjes Buxhetore është
rikonstrusioni i Zyrave të Punës, objektiv i cili u konsiderua i plotësuar me sukses. Gjatë vitit
2019, u realizua ndërhyrje në infrastrukturë në 2 Zyra Pune, përkatësisht; Malësi e Madhe, dhe
Berat. Me mbështetjen e DIMAK Albania, zyrat u kompletuan me mobilimin, pajisjet
informatike, logimet përkatëse etj.
Rehabilitim dhe përshtatje e ambjenteve të punës të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit Berat: Vlera e kontratës (me Tvsh) 9 599 993 Lekë.
Rehabilitim dhe përshtatje e ambjenteve të punës të Zyrës Vendore të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit Malësi e Madhe: Vlera e kontratës (me Tvsh) 4 803 492 Lekë.
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5. SISTEMET E TEKNOLOGJISË
KOMUNIKIMIT

SË

INFORMACIONIT

DHE

Sistemi Informatik për Shërbimet e Punësimit
Shërbimi Kombëtar i Punësimit ka reformuar procesin e punës dhe mënyrën e qasjes ndaj
klienteve bazuar në metodologjitë e reja sipas standarteve dhe praktikave të BE-së (Manuali i
modelit të ri të shërbimeve të punësimit), të implementuara tashmë në të gjitha zyrat e
punësimit. Në këtë kuadër, ishte e domosdoshme që sistemi aktual informatik të reflektonte të
gjitha ndryshimet e fundit të legjislacionit për punësimin dhe aftësitë si Ligji Nr. 15/2019 “Për
nxitjen e punësimit” datë 13.05.2019 , Ligji Nr. 146/2015 “Për Punëkerkuesin”, datë
17.12.2015, Ligji nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e
Shqipërisë”, si dhe aktet nënligjore në zbatim duke përfshirë këtu dhe gjithë programet
ekzistuese dhe programet e reja aktive të TP.
SHKP e ka vlerësuar të domosdoshme që Sistemi i Shërbimit Kombëtar të Punësimit (SSHP)
të përmirësohet dhe në këtë kuadër gjatë vitit 2019 është ngritur grupi i punës i përbërë nga
përfaqësues të SHKP-së dhe AKSHI-t me qëllim riinxhinierimin e plotë e sistemit aktual.
Përmirësimi i sistemit synon përfshirjen e të gjitha programeve, të cilat zbatohen nga zyrat e
punësimit kundrejt punëkërkuesve dhe punëdhënësve.
Pjesë e këtij projekti do të jetë dhe furnizimi, vendosja, instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve
fizike mbi të cilat do të instalohet sistemi i përmirësuar.
Rezultatet që do të arrihen nga përmirësimi i sistemit janë si më poshtë:

















Përmirësimi i sistemit në një sistemi unik dhe cilësor për shërbimin e punësimit.
Integrimi i bazës se të dhënave me baza të tjera të dhënash kombëtare.
Përcaktimi i modelit të të dhënave për databazën e integruar (Parametrizime dhe raporte
BI)
Krijimi i roleve dhe të drejtave të përdoruesve për të rritur sigurinë e sistemit
Futjen në përdorim të Modelit të Ri të Shërbimeve.
Ndërhyrje në Regjistrin e Punëkërkuesve, Vendeve të lira të punës, Punëdhësit.
Riorganizimi i modulit të ndërmjetësimit.
Moduli i menaxhimit të përformancës.
Sistemi i kalendarit të takimeve për klientët punëkërkues të papunë (planifikimi i
regjistrimeve të reja dhe takimeve të radhës, i aksesuar nga specialisti në pritje/
informacion dhe specialisti që bën këshillimin) dhe përmirësimi në sistemin e kujtesës,
lidhur kjo me përmirësimin e listës së detyrave të përdoruesve
Historikun e ruajtjes së ndryshimeve për cdo objekt apo entitet në sistem.
Riorganizim i Portalit onlinë të aplikimeve
Moduli i raporteve statistikore. Raportet e monitorimit të treguesve të punës.
Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve fizike
Trajnimin e përdoruesve
Procesin e mirëmbajtjes

Grupet të cilat do të përfitojnë nga përmirësimi i Sistemit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit,
janë:
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Drejtoria e Përgjithshme, të gjithë Strukturat Rajonale dhe Vendore të Punësimit – si
një një mjet i vlefshëm për të arritur objektivat e institucionit për punësimin dhe aftësitë
dhe për të ndihmuar në realizimin me sukses të qëllimit përfundimtar (punësimin e sa
me shume punëkërkuesve) të procesit të punës..
Punëkerkuesit, për të lehtësuar kërkimin për vendet e punës dhe përshtatjen sa më të
mirë të profilit të tij me atë që tregu ofron,
Punëdhënësit, për ta orientuar me lehtë për plotesimin e kërkesës dhe në përmbushjen
e kushteve,
Hartuesit e politikave, në varësi të rezultateve në krijimin e plotikave të punësimit sa
me efikase,
Sektori arsimor, në mënyrë që tu pergjigjet kërkesave të tregut
Sektori privat dhe publik; për të përmbushur nevojat e kërkesës,
INSTAT (institucione të tjera) për gjenerimin e të dhënave mbi punësimin dhe trendet e
zhvillimit.
Çdo institucion tjetër i interesuar mbi të dhënat e punësimit
Donatorët, pamje e qartë e sektorëve për mbështetje.

Gjatë vitit 2019, grupi i punës ka hartuar ToR-sat e sistemit, të cilat u miratuan. Në fund të vitit
2019, janë realizuar procedurat e prokurimit të sistemit dhe është lidhur kontrata me kompaninë
fituese. Procesi do të shtrihet edhe në vitin e ardhshëm, me zbatimin e fazave pasuese.

Sistemi Informatik për Qendrat e Formimit Profesional
Në zbatim të Ligjit nr.61/ 2017 “Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për Projektin “Aftësi për
Punë” faza e parë, 1 Tetor 2015 - 28 Shkurt 2019”, një nga aktivitetet e dakordësuara në
komitetin drejtues të projektit është ngritja e një sistemi për menaxhimin e ofruesve publik të
AFP-së në Shqipëri.
Sistemi i menaxhimit të Ofruesve Publik të Formimit Profesional (SMQFP) është ndërtuar mbi
bazën e ERP ODOO, (më parë njohur si OpenERP). Kjo është një platformë open source e
çertifikuar nga kompania e kontraktuar si IMPRO dhe e përshtatur nga kompania
‘‘Communication Progress’’ sh.p.k., e kontraktuar nga projekti.
SHKP në partneritet me projektin “Aftësi për Punë”, nëpërmjet grupeve të përbashkëta të punës
ka qenë pjesë jo vetëm e analizave paraprake për të nxjerrë nevojat e përfituesit (në këtë rast të
DRFPP), por ka asistuar në të gjithë fazën zhvilluese të platformës. Pas përfundimit të produktit
fillestar bazuar në logjikën dhe proçeset e punës është bërë pilotimi i platformës në DRFPP
nr.1, DRFPP nr. 4 në Tiranë si dhe DRFPP Vlorë. Me rekomandimet e SHKP-së janë
organizuar proçeset, prioritetet si dhe raportet e nevojshme të cilat gjenerohen automatikisht
nga sistemi në nivel lokal dhe qendror.
Aktualisht, sistemi është dorëzuar zyrtarisht nga kompania zhvilluese tek porositësit dhe
financuesit e platformës, në këtë rast tek projekti S4J, nëpërmjet dokumentacionit si më poshtë:





Dokumenti i kërkesave të zhvilluara;
UAT për periudhën me shumë se 3 mujore të testimit të platformës;
Manuali i përdorimit;
Kodet Burim.
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Sa më sipër, në zbatim të VKM-së nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacioni’’, i ndryshuar kemi kërkuar zyrtarisht Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, që të na mbështesë për marrjen në dorëzim të këtij
sistemi, të rëndësishëm në menaxhimin e informacionit për AFP-në në Shqipëri. Asistenca e
kësaj Agjencie në përcaktimin e protokollit për marrjen në dorëzim të sistemit si dhe
pjesëmarrjen me ekspertë në grupin ndërinstitucional të punës që do të ngrejë Ministria e
Financave dhe Ekonomisë për këtë qëllim, do të siguronte një planifikim sa më të mirë të
burimeve financiare, infrastrukturore dhe njerëzore për shtrirjen e këtij sistemi në të gjithë
DRFPP-të dhe më pas zhvillimin e mëtejshëm dhe mirëmbajtjen e tij.
Në kuadër të implementimit të Sistemi i menaxhimit të Ofruesve Publik të Formimit
Profesional (SMQFP), SHKP ka planifikuar shtrirjen e këtij sistemi në të gjithë DRFPP-të
brenda vitit 2020.

6. SISTEMI I MENAXHIMIT TË PERFORMANCËS
Gjatë viti 2019 është hartuar një sistem të integruar i treguesve të monitorueshëm, treguesve të
performancës dhe janë përcaktuar objektivat për çdo ZP dhe DRFPP, i cili është në themel të
planifikimit vjetor të aktiviteteve të saj. Mekanizmat për menaxhimin e performancës së ZP
dhe DRFPP janë:




Treguesit e Monitorueshëm,
Gjurmimi, dhe
Sondazhet/Anketimet specifike

Në zbatim të VKM-së datë 31.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit
të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe
Aftësive, ndër të tjera ka detyrë funksionale; a) procesin e planifikimit strategjik, dhe b)
ndërtimit e menaxhimit të sistemit të performancës bazuar në objektiva për drejtorinë qendrore
dhe njësitë e varësisë. Në këtë, kuadër në strukturën e Agjencisë, janë analizuar nevojat dhe
është parashikuar ngritja e një drejtorie për planifikimin dhe perfomancën.

Plani Afatmesëm i Shërbimit Kombëtar të Punësimit 2019-2022
Reformimi i Kornizës Ligjore ka dhënë një kontribut domethënës në konsolidimin dhe
reformimin e politikave të punësimit dhe aftësive në Shqipëri, të cilat janë detajuar në Planin e
rishikuar të Veprimit 2019- 2022, të ndërtuar në bazë të Strategjisë Kombëtare të Punësimit
dhe Aftësive 2019- 2022.
Plani i Veprimit 2019- 2022 i Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive u hartua në bazë
të gjetjeve afatmesme të rishikuara dhe konsultimit me grupet e interesit. Ai është konceptuar
një sistem i integruar i treguesve të monitorueshëm, si dhe treguesve të performancës, të cilët
do të jenë në themel të;


përcaktimit të objektivave specifik në çdo zyrë punësimit, dhe
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përcaktimit të treguesve të matjes së efikasitetit të realizimit të tyre.

Plani i Veprimit përfaqëson prioritetet strategjike të qeverisë dhe kapacitetet që institucionet
zbatuese duhet të kenë, apo zhvillojnë për arritjen e rezultateve brenda afateve kohore të planit.
Hartimi dhe Konsolidimi i planit të veprimit me kosto, përfshirë: a) kontributin e donatorëve,
b) treguesit dhe c) objektivat, është bëri i mundur me mbështetjen e UNDP-së, përmes projektit
“Skills Development for Employment” SD4E. Plani i Veprimit 2019- 2022 është miratur
përmes VKM-së Nr. 659, datë 10.10.2019.
Treguesit e monitorueshëm
Karta e treguesve të monitorueshëm përcakton arritjet vjetore të indikatorëve më të
rëndësishëm që masin nivelin e shërbimit të Zyrës së Punës ndaj klientëve të saj: punëkërkuesit
dhe punëdhënësit. Treguesit kryesor të performancës si punësimet, përfshirja në programet
aktive të tregut të punës, numri i VLP-ve të shpallura dhe rritja e numrit të punëdhënësve
klientë të Zyrës së Punës, detajohen edhe në tregues të tjerë që i referohen prioritizimit të
grupeve vulnerabël në zbatim të treguesve të strategjive përkatëse dhe indikatorë të tjerë
strategjik.
Edhe për vitin 2019 përcaktimi i objektivave u bazua në karakteristikat e regjistrit të
punëkërkuesve dhe punëdhënësve, ecurisë së treguesve të monitorueshëm të periudhave të
mëparshme, objektivat në lidhje me secilin grup vulnerabël të përcaktuar në strategjitë e tyre
dhe indikatore të tjerë strategjik kombëtar dhe ndërkombëtar.
Disa nga Indikatorët që përbëjnë kartën e treguesve të monitorueshëm për vitin 2019 janë:
-

Rritja e mbulimit nëpërmjet regjistrimit për herë të parë të 30,000 Pu.Pa-ve dhe
regjistrimit për herë të parë të 3,000 subjekteve aktive mbi 5 të punësuar;

-

Punësimi i 28,000 Pu.Pa-ve;

-

Mbështetja me programe të nxitjes së punësimit të 1,700 Pu.Pa-ve;

-

Orientimi i 10,000 Pu.Pa-ve në kurse për formim profesional;

-

Ndjekja e kursit “Start Smart” prej 15,000 Pu.Pa-ve;

-

Sigurimi dhe regjistrimi në databasë e Shërbimit Kombëtar të Punësimit i 45,000
vendeve të lira të punës; etj.

Me qëllim koordinimin e punës për realizimin e treguesve të formimit profesional dhe kursit
“Start Smart”, për herë të parë në vitin 2019 u hartua dhe Karta e treguesve të monitorueshëm
për DRFPP-të. Seti i indikatorevë që përmban kjo kartë u ndërthur me Kartën e Treguesve të
Monitorueshëm të Zyrave të Punës, duke unifikuar objektivat e përbashkët.
Gjurmimi përmes njësisë Call Center
Përgjatë periudhës 2018- 2019, vëmendje të veçantë i është kushtuar implementimit pranë
institucinit, të shërbimit të Call Center, si një platformë e integruar komunikimi, që do të
ndihmojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve.
Harta e detyrave funksionale të Call Center përfshin jo vetëm dhënie informacioni, këshillim
për karrierë etj., por ajo do të jetë edhe pikë fokale për:

P a g e 29 | 36






Grumbullim informacioni,
Monitorim të Programe të nxitjes së Punësimit,
Anketat e kënaqësisë së qytetarëve ,
Njoftime të grupuara dhe Fushata promovuese imazhi, Marketingu etj.

Gjatë vitit 2019, në këtë kuadër janë realizuar proçeset e më poshtme:






Janë strukturuar dhe detajuar funksionalitetet e Call Center në hartën e ndërtuar
posaçërisht për veprimtarinë e AKPA,
Ka përfunduar faza e plotësimit dhe instalimit të infrastrukturës informatike,
Për nevoja emergjente është konfiguruar central virtual që shpërndan linjat telefonike i
siguruar nga kompania Albcom për komunikimin me operatoret mobile,
Sistemi është pilotuar me anketat e vlerësimit të kënaqësisë së kursantëve që kanë
përfunduar kurse profesionale, nëpërmjet platformës Metior Solutions,
Janë hartuar ToR-sat për ekspertin që do hartoje procedurat operacionale për funksionet
që do të realizojë Call Center-in, shërbim që pritet të sigurohet me mbështetjen e
donatorëve të huaj.

Në kuadër të përmirësimit të informacionit të tregut të punës në bashkëpunim me GIZ Albania
është realizuar procesi i gjurmimit të nxënësve/kursantëve që kanë përfunduar arsimin/
formimin profesional në një nga ofruesit publik të AFP, për vitin 2017-2018. Gjurmimi është
realizuar në muajin tetor 2019 me sondazhin mbi “cilësinë e mësimdhënies” në qendrat e
formimit profesional në të gjithë Shqipërinë, ku u intervistuan rreth 730 kursantë të regjistruar
pranë drejtorive rajonale të formimit profesional në periudhën janar- qershor 2019.
Në zbatim të strukturës së re të institucionit, njësia Call Center është planifikuar të funksionojë
pranë drejtorisë së Planifikimit dhe Performancës dhe do të jetë njësi e dedikuar për gjurmimin
dhe matjen e kënaqësisë qytetare.

7. BURIMET NJERËZORE DHE RRITJA E KAPACITETEVE
Rishikimi i Strukturës Organizative
Gjatë vitit 2019, në kuadër të projektit SD4E nën mbështetjen e UND u ndërmor një analizë
funksionale gjithëpërfshirëse e institucioneve aktuale në sektorin e punësimit dhe aftësive,
duke u përqëndruar kryesisht në Shërbimin Kombëtar të Punësimit (SHKP), si institucioni i
cili do të shndërrohet në Agjencinë e re Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (NAES).
Ky proces filloi me një rishikim të plotë të legjislacionit ekzistues dhe kornizës institucionale
të kontekstit evropian dhe kombëtar të sektorit të punësimit dhe aftësive, si dhe duke analizuar
organizimin e funksioneve dhe të strukturave të tre Shërbime Publike të Punësimit (PES) nga
tre vende të BE (Belgjikë, Rumani dhe Austri) dhe dy vende të rajonit (Serbia dhe Maqedonia
e Veriut). Ky raport hodhi bazën për hartimin e një strukture të një agjencie të re moderne
bazuar në praktikat më të mira të BE-së dhe përvojën rajonale.
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Struktura organizative e propozuar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë erdhi si
rezultat i takimeve të ngushta me të gjithë aktorët kryesorë (MFE, SHKP, AKAFPK dhe palët
e tjera të interesuara), vizitat në terren pranë zyrave të punësimit dhe ofruesve të AFP-së. Në
vijim të shtimit të funksioneve të Agjencisë dhe në bazë të analizave të kryera është parashikuar
një
rritje e
numrit
të

punonjësve në drejtorinë qendrore, e cila reflektohet edhe në strukturë. Gjithashtu, me suportin
e UNDP u hartuan edhe strukturat e njësive vartëse të AKPA.
Risia e strukturës së propozuar për Drejtorinë Qendrore të AKPA është ngritja e drejtorisë së
Planifikimin Strategjik dhe Perfomancën, si dhe e drejtorisë së Marrëdhënieve me
Punëdhënësin.
Struktura e re e AKPA u miratua me Urdhër të Kryeministrit nr.172 datë 24.12.2019 “Për
miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”;
dhe është si më poshtë vijon:
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Trajnimet
Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar një sërë trajnimesh dhe seminaresh me qëllim rritjen e
kapaciteteve të stafit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Trajnimet e realizuara janë për sa
më poshtë vijojnë:

Nr

Tema e seminarit

Pjesëmarrësit

Zbatuesit

1

Kujdesi ndaj klientit dhe
komunikimi

Drejtorët dhe Specialistët e
DRSHKP/ZVSHKP/DRFPP/
(16pjesëmarrës)

DAP/SHKP

2

Trajnimi specialistëve mbi
popullimin e sistemit e HRMIS

Specialiste (5 pjesëmarres)

DAP/SHKP

3

Trajnimi specialistëve të
finances mbi sistemin e HRMIS

Specialistet e finances (6 pjesëmarres)

DAP/SHKP

4

Trajnim i specialistëve për
metodologjinë start smart

Specialistet e DRSHKP dhe DRFPP (2
5pjesëmarrës)

GIZ/SHKP

5

Prezantimi me administratën
publike. Kodi i Procedurave
Administrative Prezantimi i
Programit Soft Skills

Studentët e ekselencës ne DRFPP
Shkoder Vlore

SHKP

Specialistet e DRSHKP/ZVSHKP

SHKP

Specialistet e prokurimeve

ASPA

20 punonjes Stafi I SHKP

ASPA

Ky trajnim u krye per te gjithe stafin e
ZP duke realizuar 5 grupe trajnimesh
me 160 punonjes

SHKP

6
7
8

9

Programet e reja të Nxitjes së
Punësimit për vitin 2019
Ndjekja e procedurave të
prokurimit publik
Kontrolli i brendshëm
Organizimi i trajnimeve ne
kuader te zbatimit te Urdhrit te
Kryeministrit, Nr. 158 Prot.,
datë 25.11.2019 “Per marrjen e
masave dhe rregullimin e
dispozitave ligjore per aplikimin
e shërbimeve vetem online nga
data 01.01.2020”.
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8. MARRËDHËNIA ME PUBLIKUN DHE KOMUNIKIMI
Ndërtimi i Portalit Online të institucionit dhe Hartimi i Strategjisë së Komunikimit
Sa i përket menaxhimit të portalit online të institucionit, në vijim të paraqitjes së nevojave për
rikonceptim dhe integrim të dy faqeve të mëparshme të internetit në një portal të vetëm dhe të
përmirësimeve të propozuara me qëllim përmbushjen me efektivitet të funksionit të
institucionit për informimin publik, përgjatë vitit 2019, është përgatitur;
Platforma e Komunikimit dhe Plani i veprimit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit për 20182019,
Manuali për menaxhimin e mediave sociale dhe të Portalit të SHKP;
Platforma dhe Plani i veprimit për fushatën promovuese për Panairet rajonale të Punësimit,
Udhëzim për përgatitjen e materialeve promovuese etj.
Lidhur me ndërtimin dhe menaxhimin e faqes zyrtare të internetit, pas përgatitjes së ToR-save
dhe prokurimit të shërbimit, në bashkëpunim me kompaninë fituese është punuar për
dizejnimin e elementeve identifikues të AKPA dhe të Portalit të ri të institucionit. (Logo,
Paraqitja e Web page të AKPA, Version i ri në wordpress), etj. Gjithashtu, është unifikuar
pamja vizuale dhe struktura e përmbajtjes të rrjeteve sociale (Fb) të institucioneve vartëse të
SHKP dhe kryer konsolidimi i linjës së komunikimit.
Në kuadër të menaxhimit të marrëdhënies me publikun dhe promovimit të imazhit të
institucioit, përgjatë vitit 2019, janë përgatitur dhe publikuar në vijimësi e në mënyrë periodike,
rastet e suksesshme (foto dhe video promovuese) nëpërmjet platformave sociale (rreth 138
Raste në Fb). Shembujt e suksesit janë komunikuar në mënyrë periodike gjithashtu pranë
Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave.
Publikimi i VLP-ve dhe Menaxhimi i Ankesave
Sa i përket publikimit periodik të Vendeve të Lira të Punës të ardhura nga institucionet e tjera,
përgjatë vitit 2019, Shërbimi Kombëtar i Punësimit ka publikuar përafërsisht 2200 vende të
lira pune.
Fusha e veprimtarisë së Shërbimin Kombëtar i Punësimit përfshin mbajtjen e komunikimit të
vazhdueshëm me qytetarët dhe menaxhimin e ankesave. Përgjatë vitit 2019, ka vijuar
menaxhimi i kërkesave për informim nga qytetarët, institucionet dhe ankesave të adresuara në
këto kanale komunikimi:
 Adresa e emailit të institucionit kontakt@shkp.gov.al,
 Numrit telefonik të vënë në dispozicionin e qytetarëve.
 Menaxhimi i komunikimit me publikun përmes rrjeteve sociale.
Kërkesave dhe ankesave drejtuar Platformës Qeveritare të Bashkëqeverisjes. Përgjatë vitit
2019, ShKP ka menaxhuar 520 kërkesa dhe ankesa të ardhura përmes kësaj platfome,
Panairet e Punës
Panairet e Punësimit vlerësohen si aktivitetet më të rëndësishme rajonale në zhvillimin e
punësimit, ku përballen dhe replikojnë të gjithë faktorët dhe aktorët, biznesi, publiku i
interesuar për punë, institucionet publike dhe private, institucionet ofruese të AFP, IAL, që
njohin realisht nevojat dhe planifikojnë përgatitjen e specialistëve për tregun e punës etj.
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Panairet e punës shërbejnë si katalizatorë ku bizneset demonstrojnë mundësitë reale për
punësim, kundrejt punëkërkuesve, duke krijuar marrëdhënie komunikimi midis ofertës dhe
kërkesës për punë në përputhje me standardet e një pune të denjë dhe sipas aftësive individuale.
Gjatë periudhës Prill - Maj 2019, u organizuan Panairet e Punësimit në 11 Rajone kryesore të
vendit, përkatësisht: Tiranë, Elbasan, Fier, Durrës, Lezhë, Dibër, Vlorë, Korçë, Shkodër, Berat
dhe Gjirokastër. Në panairet e punës që u zhvilluan morën pjesë gjithsej 629 Subjekte private,
(nga 530 në ‘2018), u prezantuan rreth 9,545 VLP dhe u dokumentuan 5,871 aplikime për
punësim.
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Pjesëmarrja e përllogaritur në panairet e punës, numëron mbi 15,780 vizitorë, ku kategoria
kryesore e pjesëmarrësve përfaqësohej nga të rinjtë (nxënësi dhe studentë) në kërkim të një
mundësie punësimi. Përpos, ofertës së punës, vëmendje morën edhe ofruesit e Arsimit dhe
Formimit Profesional, duke publikuar kualifikimet profesionale që ato ofrojnë.
Zhvillimi i Panaireve Rajonale të Punësimit u pararend nga fushatë e ngjeshur mediatike
sensibilizuese në nivel Rajonal dhe qendror, njoftime në rrjetet sociale (Fb, Twitter) shoqëruar
me ilustrime etj.
Panairet e punës të zhvilluara përgjatë vitit 2019, vlerësohet të kenë shënuar rritje domethënësë
të kërkesave të subjekteve për të bashkëpunuar me institucionet e punësimit, rritje e vetëdijes
së të rinjve për domosdoshmërinë e kualifikimit profesional, si një garanci punësimi në një treg
pune gjithnjë e më tepër dinamik.
Gjithashtu, vlen të përmendet se Rajoni i Tiranës vazhdon të jetë kontribuesi kryesor në fushën
e punësimit në shkallë vendi.
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9. PLANIFIKIMI DHE ZBATIMI BUXHETOR
Bazuar në Ligjin nr.99/2018 “Për Buxhetin e vitit 2019”, janë miratuar fondet e për Shërbimin
Kombëtar të Punësimit në vlerën 1,720,100,000 lekë.
Tabela më poshtë detajon fondin e miratuar sipas programeve:
Titulli

Emërtimi

1

Planifikim
e
Menaxhim
(Admin.Qendrore e SHKP)
1
Punësimi nga Zyrat e Punës
1
Nxitje Punësimi
1
Pagese Papunësie
1
Formimi Profesional Publik
1
Investime Buxhetore
Totali i shpenzimeve
1
Shpenzimet nga te ardhurat
Totali

81,329

85,000

Buxheti i
rishikuar
Viti 2019
57,935

289,603
650,000
500,000
272,768
231,700
2,025,400
8,000
2,033,400

308,908
490,000
500,000
274,792
53,400
1,712,100
8,000
1,720,100

301,152
403,285
531,940
280,338
53,400
1,628,050
8,000
1,636,050

PBA 2019

Buxheti
Vjetor 2019

% në
strukturë

Diferenca
-27,065

4

-7,756
-86,715
31,940
5,546
0
-84,050
0
-84,050

18
25
33
17
3
100

Nga sa më lart vihet re:


33% e buxhetit të miratuar për SHKP është planifikuar për Programin e Pagesës së
Papunësisë,
 25% për Programin e Nxitjes së Punësimit,
 17% për Programin e Formimit Profesional Publik,
 3% për investime buxhetore,
 22% për Zyrat Rajonale dhe Vendore të Punësimit dhe Administratën Qendrore të
SHKP.
Në 6 mujorin e dytë të vitit 2019, vlera e buxhetit të rishikuar është 1,636,050,000 lekë, rreth
84 milion lekë më pak se buxheti i miratuar.
Duke u detajuar sipas zërave rezulton:
1. Pakësim në zërin paga dhe sigurime shoqërore në shumën 10 milion lekë, në Drejtoritë
Rajonale të Punësimit dhe Zyrat Vendore të Punësimit. Në Zyrat e Punësimit pakësimi i
fondeve erdhi si pasojë e planifikimit të vjetërsisë së punonjësve, lëvizjes së stafit gjatë vitit
dhe mungesave për arsye shëndetësore.
2. Shtesa në programin e pagesës së papunësisë në shumën rreth 31.9 milion lekë. Shtesa e
fondit ka ardhur kryesisht nga si pasoje e VKM nr.194 datë 09.03.2016 “Për disa ndryshime
të Vendimit nr.223 datë 19.04.2006 të Këshillit të Ministrave për pagesën e të ardhurës nga
papunësia”, ku masa e trajtimit lidhet ngushtësisht me kohën e kontribuar në skemën e
sigurimeve shoqërore, mbyllja e subjekteve të lojrave të fatit në fund të vitit 2018.
3. Pakësimi në programin e nxitjes se punësimit është në shumën rreth 86.7 milion lekë. Ky
pakësim erdhi si rezultat i ndryshimeve në bazën ligjore të nxitjes së punësimit dhe u miratua
me Aktin Normativ nr.2 datë 02.10.2019.
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4. Shtesa në artikullin 606 “Ndihmë familjare” është në shumën 950 mijë lekë si zbatim i
VKM nr.929 datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë ” për rastet
e daljes në pension dhe fatkeqësi familjare të personelit të institucioneve tona të varësisë.
5. Pakësim në artikullin 602 mallra e shërbime në shumën rreth 20 milion lekë në bazë të VKM
nr.825 dt. 18.12.2019.
Fondet e akorduara për Zyrat Rajonale dhe Vendore të Punësimit janë realizuar në masën 94%,
nga të cilat zëri paga është realizuar 95%, zëri sigurime shoqërore është 85% dhe zëri mallra
e shërbime 94%.
Për programin e nxitjes së punësimit u parashikua përfshirja e 1,700 punëkërkuesve të papunë
(vetëm programet e reja), prej të cilave është realizuar përfshirja në PNP e 2,589 punëkërkuesve
të papunë, duke tejkaluar treguesin e parashikuar. Fondi i rishikuar ishte rreth 403 milion lekë.
Programet e nxitjes së punësimit për vitin 2019, filluan të zbatohen në muajin korrik dhe u
miratuan nga Drejtoritë Rajonale rreth 275 projekte, në të cilët morën pjesë rreth 2,589
punëkërkues të papunë. Nga pjesëmarrësit në total:




Rreth 1,356 pjesëmarrës sipas VKM 873 dt.27.12.2006, “Për masën e financimit.
kriteret dhe procedurat e zbatimit të programeve të praktikave profesionale për
punëkërkuesit e papunë që kanë mbaruar arsimin e lartë brenda apo jashtë vendit”. Ky
program është zbatuar më shumë në fushat e administrimit publik, arsimit dhe
shëndetësisë;
Rreth 1,233 pjesëmarres janë mbështetur me pagesë në kualifikimin e tyre profesional
sipas VKM 162, kryesisht në profesionet: rrobaqepësi, hidraulik, kuzhinë, elektrik dhe
parukeri- estetikë.

Programi i pagesës së papunësisë zbatohet nga Zyrat Rajonale dhe Vendore të Punësimit në
bazë të VKM nr.161, datë 21.03.2018 “Për pagesën e të ardhurës nga papunësia “ ku masa e
trajtimit lidhet ngushtësisht me kohën e kontribuar në skemën e sigurimeve shoqërore. Për
vitin 2019 është shpenzuar 95% e fondit të rishikuar ose nga rreth 531 milion lekë të
planifikuara janë shpenzuar rreth 504 milion lekë. Numri i pjesëmarrësve në skemë është
mesatarisht 2,870 persona.
Programi i Formimit Profesional është realizuar 94% në krahasim me planin vjetor ose nga
rreth 280 milion leke të planifikuara janë shpenzuar reth 264 milion lekë. Realizimi i zërit paga
dhe sigurime shoqërore është në masën 95%, ndërsa zëri mallra e shpenzime është realizuar në
masën 91%. Gjatë vitit 2019, janë trajnuar në 10 Qendrat e Formimit Profesional 8,714
kursantë të cilët janë punëkërkues të papunë klientë të Zyrave të Punës
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