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TRENDËT E REJA EKONOMIKE DHE TË TREGUT TË PUNËS NË VENDET 
PARTNERE TË ETF - KONTEKSTI

❑ Vendet fqinjë të BE-së janë shumë të ndryshme, secili me dinamika të ndryshme: Ballkani
Perëndimor dhe Turqia, Partneriteti Lindor, Mesdheu Jugor dhe Lindor dhe Azia Qendrore.
Megjithatë, përkundër një potencial të madh, shumica e vendeve vuajnë nga produktiviteti i
ulët dhe përdorimi joefikas i burimeve, veçanërisht i burimeve njerëzore

❑ Ndikimi i ndryshimit teknologjik në zhvillimin e kapitalit njerëzor është shumë intensiv dhe
është përshpejtuar ndjeshëm nga pandemia COVID-19. Vlera e shtuar e sektorit të TIK
është zgjeruar me kalimin e viteve, veçanërisht në vitet 2020-2021

❑Marrëdhëniet industriale po ndryshojnë thellësisht me zhvendosjen e fuqishme sektoriale
drejt shërbimeve dhe drejtimeve të reja të politikave drejt gjelbërimit të ekonomive

❑ Paqëndrueshmëria ekonomike dhe e tregut të punës dhe rreziqet në rritje të përjashtimit
social sjellin sfida të reja për politikat e punësimit (veçanërisht për të rinjtë dhe gratë) dhe
arsimin dhe sistemet e trajnimit
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FORMAT E REJA TË PUNËS NË VENDET PARTNERE TË ETF 
- GJETJET

❑ Rritja e vetëpunësimit, punës së pavarur (freelancing), punës në distancë dhe punës në 
platformë – nën kontraktimi, shfaqja e start-up kombëtare, parqeve teknologjike dhe 
rritja e numrit të punëtorëve në platformat ndërkombëtare – Serbia, Ukraina, Maqedonia 
e Veriut, Armenia, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina, Shqipëria, Egjipti, Rusia 

❑ Puna në platformë: Vendet e Partneritetit Lindor - e përhapur në Ukrainë, e ndjekur nga 
Bjellorusia. Popullariteti në rritje në Azerbajxhan, Gjeorgji dhe Moldavi. Prevalenca me 
rritje të madhe në Armeni dhe Azerbajxhan

❑ Kryesisht të përfshirë të rinjtë, shumica burra të arsimuar (segmentim i fortë gjinor) nga 
kryeqyteti dhe qytetet tjera më të mëdha 

❑ Puna në distancë: TIK, artet multimediale dhe dizajni, shkrimi dhe përkthimi

❑ Në vend: udhëtim i përbashkët, shërbimet e dorëzimit
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FORMAT E REJA TË PUNËS NË VENDET PARTNERE TË ETF 
- GJETJET

❑ Nxitja e fleksibilizimit dhe segmentimit të tregut të punës: me aftësi të larta dhe me 
aftësi të ulëta / gjini

❑ Njohje e kufizuar e fenomeneve të reja në politikat e fundit dhe ne shumicën e rasteve 
rregulloret nuk janë përshtatur mirë ndaj formave të reja të punës

❑ Partnerët socialë pothuajse nuk janë të pranishëm – dialog social, politikëbërje?

❑ Joformaliteti i përhapur gjerësisht, mbulim i kufizuar nga politikat e punësimit, 
shërbimet apo përfitimet sociale

❑ Zhvillim i kufizuar i karrierës, menaxhimi algoritmik

❑ Megjithatë, format e reja të punës nuk janë të lidhura me pasigurinë, por më tepër me të 
ardhura shtesë dhe më të larta se në sektorët tjerë dhe mund të bëhet alternativë ndaj 
migrimit
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FORMAT E REJA TË PUNËS NË VENDET PARTNERE TË ETF 
- IMPLIKIMET

➢ Lidhshmëria: infrastruktura me shërbime digjitale

➢ Kushtet e punës - rregulloret e tregut të punës, duke përfshirë statusin e punësimit dhe tatimet

➢ Strategjitë e shkathtësive për të adresuar kërkesën për shkathtësi (duke përfshirë implikimet 
për sistemet e arsimit dhe trajnimit)

➢ Zhvillim i kufizuar i karrierës, por mundësitë e zhvillimit të aftësive – të mësuarit në vendin e 
punës

➢ Roli i PATP dhe SHPP në mbështetjen e tranzicionit në punësim dhe nga punë për punë në 
ekonominë e platformës 

Qasja në informacion: puna e pavarur, puna në platformë mund të bëhet një rrugë për 
punë për të papunët ose të nën punësuarit 

Qasja në shërbime: këshillim, orientim në karrierë dhe shërbime të tjera mbështetëse

➢ Nevoja për të zgjeruar njohuritë dhe të kuptuarit, jo të kapura nga statistikat tradicionale -
(mos)përcjellje e punës në platformë ose transaksionet e punës së pavarur 
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FORMAT E REJA TË PUNËS NË VENDET PARTNERE TË ETF 
- IMPLIKIMET PËR SHKATHTËSI

❑ Shkathtësitë digjitale

❑ STEM dhe TIK, artet multimediale dhe dizajni, shkrim-lexim - shkrimi dhe përkthimi

❑ Shkathtësitë gjuhësore, në veçanti anglisht dhe rusisht

❑ Shkathtësi sipërmarrësie, orientimi ndaj klientit dhe vetorganizimi

❑ Shkathtësi analitike dhe të zgjidhjes së problemeve

❑ Vetëprezantimi, organizimi dhe komunikimi

❑ Menaxhimi i karrierës dhe të mësuarit për të mësuar
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➢ Implikimet për arsimin dhe trajnimin: zhvillimi i shkathtësive të 

të rriturve, njohja e shkathtësive, vlefshmëria, certifikimi



Publikimet e fundit të ETF (2021)

E ardhmja e punës – Forma të reja punësimi në vendet e Partneritetit Lindor: 
Puna në platformë

Ndryshimi i shkathtësive për një botë në ndryshim: Kuptimi i kërkesës për 
shkathtësi në vendet fqinje të BE

Hapësirë e hapur: https://openspace.etf.europa.eu/pages/future-work-new-
forms-employment-and-platform-work

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/future-work-new-forms-employment-eastern-partnership
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/future-work-new-forms-employment-eastern-partnership
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/changing-skills-changing-world-understanding-skills-demand
https://openspace.etf.europa.eu/pages/future-work-new-forms-employment-and-platform-work
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Shkathtësitë e zhvilluara në punën e platformës online
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Përputhja e 

shkathtësive 

Arsimi dhe 

formimi 

profesional 

Integrimi në 

tregun e 

punës

Zhvillimi i 

vazhdueshëm 

profesional 

▪ Politikë bërësit duhet të bashkëpunojnë me platforma 

për të eksperimentuar "mikro-praktikat" e 

subvencionuara në punën në platformë 

POLITIKAT PËR TË PROMOVUAR
SHKATHTËSITË NË “CROWDWORK“ (PUNË NË
TURMË)

▪ Ofruesit e AFP të ofrojnë kurse të shkurtra në 

internet dhe punëtori që plotësojnë nevojat e 

punëtorëve crowdwork për të mësuar "në kohë të 

duhur".

▪ Përqendrimi ne zhvillimin e shkathtësive, aftësive dhe 

mendësisë së të mësuarit vetërregullues tek njerëzit

▪ Përqendrimi i vazhdueshëm në shkathtësitë digjitale 

në arsimin formal

▪ Të merret parasysh adoptimi i funksioneve të portofolit 

të lëvizshëm për të lejuar punëtorët të 

shfaqin/reklamojnë/transferojnë kualifikimet/eksperiencat

▪ Angazhimi me kompanitë në platformë për të shqyrtuar 

mënyrat e tejkalimit të pengesave për lëvizshmërinë 

ndërmjet-platformave



Sfidat globale të rimëkëmbjes dhe 
punësimit të përgjegjshëm gjinor

Christine Hofmann, ONP, Ekipi për aftësitë kryesore për përfshirje sociale

Data: 28 tetor 2021

Sesioni 2: Rimëkëmbja dhe barazia gjinore: Cilat janë zgjidhjet e 

politikave të përgjegjshme gjinore për të adresuar pabarazitë në 

rritje?



Përmbajtja

Data: 28 tetor 2021

I. Efektet gjinore të pandemisë

II. Roli i politikave të tregut të punës për 

të zbutur efektet

III. Prioritetet e politikave për të ndërtuar 

përpara më të drejtë

IV. Shembuj të vendeve
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Ndryshimi në përqindjet e shkallëve të punësimit për shkak të pandemisë

Globalisht, ndërmjet viteve 2019 dhe 2020, punësimi i grave ra me 4.2 për qind, që paraqet një rënie prej 

54 milionë vende pune, ndërsa punësimi i meshkujve ra me 3 për qind, ose 60 milionë vende pune.

Përveç kësaj, nuk janë krijuar 30 milionë vende pune – mungesë globale prej 144 milionë vende pune.

I. Efektet gjinore të pandemisë



Kriza e COVID-19 ka prekur në mënyrë joproporcionale gratë - dhe ka 
përkeqësuar pabarazitë ekzistuese

Gratë ishin të mbipërfaqësuara në sektorët që u prekën rëndë:  shërbimet e akomodimit dhe ushqimit, tregtia 

me shumicë dhe pakicë; pasuri të paluajtshme, aktivitete biznesi dhe administrative, prodhim

Punësimi joformal në sektorët e goditur rëndë është gjithashtu më i lartë tek gratë, me 42 për qind të grave që 

punojnë joformalisht krahasuar me 32 për qind të meshkujve.

Vendet e punës me paga më të larta (të cilët i mbajnë më shpesh burrat) mund të zhvendoseshin më lehtë në 

punë nga shtëpia me kohë të plotë, ky nuk ishte rasti për shumë gra në vende të punës me paga të ulëta, 

siç janë shitja me pakicë, shitja dhe hoteleria

Barra shtesë e punës së papaguar të kujdesit gjatë pandemisë (sëmundjet dhe mbylljet e shkollave) po ashtu ka 

rënë më shumë mbi gratë (4 orë, 25 minuta në ditë mesatarisht për një grua kundrejt 1 orë, 23 minuta për një 

burrë, para-pandemisë), me pasoja për shëndetin fizik dhe mendor

Gratë kanë qasje më të ulët në mbrojtjen sociale – ishte edhe para pandemisë.

Rritja e dhunës dhe ngacmimeve gjithashtu ua ka vështirësuar mbajtjen e vendeve të punës grave, krahasuar 

me burrat. 



Ndarja digjitale po prek më shumë gratë dhe po pengon rimëkëmbjen e 
punësimit të grave

Covid-19 ka rritur shtytjen drejt digjitalizimit të bizneseve dhe 

shërbimeve, duke përfshirë aftësitë dhe shërbimet e punësimit në nivel 

global

Në nivel amvisërie, pajisjet e njëjta digjitale shpesh ndahen dhe 

burrave mund t'u jepet përparësi

Edhe shërbimet publike të punësimit kanë digjitalizuar shërbimet, 

por derisa teknologjia mund të jetë një mjet për gjithpërfshirje, pabarazitë 

vazhdojnë

Aftësi të ulëta digjitale mund të jetë një pengesë serioze për qasje në 

shërbime për të rinjtë me prejardhje nga grupet e cenuara, veçanërisht 

për gratë e reja

Avancimi i drejtësisë sociale, promovimi i punës së denjë
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_814289.

pdf



Pabarazitë në punësim nisin në arsim dhe trajnim

• Pabarazitë e vazhdueshme gjinore në regjistrimin e grave në AAPT për shkak 

të barrierave në arsim dhe trajnim, veçanërisht në ekonomitë rurale dhe joformale 

dhe kufizimet socio-kulturore dhe ekonomike

• Zgjedhjet profesionale dhe mundësitë mbeten të anshme ndaj gjinive, si dhe me 

përfaqësim të ulët të grave në lëndët STEM 

• Shkallët e braktisjes së shkollës nga gratë janë më të larta në programet e 

trajnimit të dominuara nga meshkujt dhe ishin më të larta gjatë pandemisë 

• Programet e trajnimit të dominuara nga femrat më shpesh shpijnë në punë me 

produktivitet më të ulët dhe me pagesë më të ulët.
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https://www.ilo.org/skills/pubs/

WCMS_244380/lang--

en/index.htm

Hendeku gjinor i pagave ende qëndron në 19% në nivel global – pavarësisht përparimeve 

në arsim dhe trajnim

Ai u tkurr vetëm me 2 pikë përqindjeje gjatë tre dekadave të fundit

Efekti më i madh sepse pagat më të ulëta paguhen për punë me vlerë të barabartë dhe për 

shkak të ndarjes gjinore të profesioneve 



Kriza e COVID-19 mund të ketë efekt afatgjatë në punësimin e grave

Ekziston rreziku i kthimit prapa të përfitimeve lidhur me barazi gjinore të arritura në dekadat e fundit 

dhe thellimit të pabarazive ekzistuese gjinore në tregun e punës:
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• Gjinia është mekanizmi i racionimit kur vendet e punës janë të pakta

• Nxitja për fleksibilitetin e tregut të punës dhe derregullimi mund të çojnë në 

zgjerimin e punësimit të pasigurt të grave

• Kur gratë humbin vendet e punës zakonisht rritet puna e tyre e kujdesit pa 

pagesë

• Gratë janë shpesh lënë pas në politikat e rimëkëmbjes sektoriale: mbështetje 

për sektorët me intensitet të punës, zakonisht të dominuar nga meshkujt, në dëm 

të sektorëve të dominuar nga femrat si shërbimet e kujdesit.

• Si rezultat i mbylljes së shkollave dhe humbjes së të ardhurave familjare, shumë 

fëmijë janë përballur me një rrezik më të lartë të punës së fëmijëve, sidomos 

vajzat e reja



Derisa ekonomitë e avancuara janë fokusuar në skemat e mbrojtjes sociale duke përfshirë përfitimet e 

papunësisë, vendet në zhvillim ofruan mbështetje për të ardhurat për punëtorët në nevojë.

Politikat dhe programet e tregut të punës kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për të ndihmuar 

punëtorët dhe punëdhënësit për t'u ballafaquar me shkurtimet, pushimet nga puna ose oraret e 

shkurtuara të punës si pasojë e COVID-19.

Politikat aktive të tregut të punës (PATP) – shpesh të ofruara përmes Shërbimeve Publike të Punësimit 

(SHPP) - ishin dhe vazhdojnë të jenë element kryesor i mjeteve të disponueshme të politikave për ruajtjen e 

vendeve të punës dhe aftësive, lehtësimin e punësimit në prodhimin dhe shërbimet thelbësore dhe 

mbajtjen e njerëzve të lidhur me tregun e punës, duke përfshirë punëtorët e pafavorizuar në ekonominë 

joformale dhe format e reja të punësimit.

Avancimi i drejtësisë sociale, promovimi i punës së denjë
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II. Roli i politikave të tregut të punës për të zbutur efektet

Gjatë pandemisë, gratë kaluan dukshëm më mirë në vendet që 

morën masa për t'i parandaluar ato nga humbja e vendeve të 

punës, veçanërisht nëpërmjet benefiteve për mbajtjen e punësimit



III. Prioritetet e politikës për të ndërtuar tutje 
më drejtë për një rimëkëmbje me njeriun në 
qendër
Integrimi i shqetësimeve gjinore në politikat dhe masat kombëtare të 

shkathtësive dhe punësimit për të mbajtur gratë në fuqinë punëtore dhe për të 

lehtësuar rihyrjen e grave në punësim

Vlerësimi dhe kuptimi i barrierave dalluese për gratë dhe burrat për shkathtësi 

dhe vendet e punës

Paketa stimuluese makroekonomike duhet të vazhdojë të nxisë kërkesën 

agregate në mënyra që mbështet mbajtjen dhe krijimin e punësimit, me fokus të 

veçantë në punësimin dhe të ardhurat e grave.

Promovimi i shkathtësive gjithëpërfshirëse dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës në 

të gjithë sektorët, veçanërisht në fusha me teknologji intensive për gratë, dhe në 

punën sociale dhe të kujdesit për burrat; krijimi i mjediseve të trajnimit të 

ndjeshme ndaj gjinisë

Fuqizimi i PATP të përgjegjshme ndaj gjinisë, duke përfshirë këshillim, 

mentorim dhe modele pozitive, dhe njohja e të mësuarit paraprak (PMP)
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---

gender/documents/publication/wcms_814499.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_814499.pdf


IV. Shembujt e vendeve me zgjidhjet e politikave të përgjegjshme 
ndaj gjinisë
Në Argjentinë dhe Botsvanë, qeveritë ofruan subvencione të pagave në 

këmbim të një garancie për të shmangur largimet nga puna gjatë një 

periudhe të caktuar. 

Në Kolumbia dhe Kili, subvencionet e pagave u aplikuan për punësimet e 

reja, me norma më të larta subvencioni për gratë. 

Si vendet e zhvilluara ashtu edhe ato në zhvillim krijuan ose zgjeruan 

programet e punësimit publik. Në Meksikë dhe Keni u vendosën kuota 

për të garantuar përfitimin e grave nga këto programe

Kolumbia dhe Senegali kanë krijuar ose fuqizuar mbështetjen për gratë 

sipërmarrëse.

Në Republikën e Koresë, SHPP ka punuar ngushtë me Qendrat 

profesionale për gratë për të lidhur mbështetjen dhe trajnimin për kërkimin e 

punës me një shtesë të posaçme për pushimin e lehonisë dhe subvencionet 

për kujdesin ndaj fëmijëve, plus ka ofruar subvencione për punëdhënësit 

për mbajtje. 
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Faleminderit

hofmann@ilo.org



Programi i Solidaritetit i BE për Covid-19

“Lufta kundër COVID-19 përmes promovimit të ndërmarrësisë së grave”

People in Need Armenia

Women’s Rights House OJQ

https://armenia.peopleinneed.net/en/combatting-the-impacts-of-covid-19-in-eastern-partnership-countries-7188gp
https://www.facebook.com/PeopleInNeedArmenia/photos/t.100003869407961/1803317456500000/?type=3


Ideja e projektit
Meqenëse shumë gra dhe vajza, si dhe anëtarët e familjeve të tyre humbën
punën dhe të ardhurat e tjera si rezultat i COVID-19, projektet mbështetën
fuqizimin ekonomik të grave përmes promovimit të ndërmarrësisë së tyre
dhe sigurimit të pavarësisë së tyre financiare.



Procesi i përzgjedhjes së përfitueseve

Për të siguruar një përhapje më të madhe dhe për të informuar ato që nuk kanë
qasje në internet, u shpërndanë njoftime përmes OJQ të ndryshme dhe grupeve
aktive, si dhe u postua në rrjetet sociale dhe në faqen e organizatës në FB.

Grupi i synuar i këtij projekti ishin gratë dhe vajzat nga rajoni i Shirakut, të cilat
kanë humbur punën për shkak të COVID-19, ose të cilat nuk kishin të ardhura të
tjera, por kishin aftësi të caktuara si punë dore, qepje, qëndisje etj. ose kanë ide
biznesi.



Për ato 30 gra që aplikuan individualisht ose në grup, u mbajtën 8 kurse për 
ngritjen e kapaciteteve nga profesionistë me përvojë në biznes.

Gratë mësuan disa baza të menaxhimit të biznesit, marketingut, analizës së 
tregut, etj. Trajnimi ndihmoi në formimin e mentalitetit për ndërmarrjen start-
ap dhe për të kuptuar se çfarë mungon për fillimin e biznesit të tyre.  

Vetëm gratë që kishin përfunduar të gjitha kurset për ngritjen e kapaciteteve 
ishin të pranueshme për konkursin për nën-grant.



REZULTATI

Nga 30 pjesëmarrëse, të cilat morën pjesë në kurse dhe prezantuan 
projekte me perspektive në biznes, u zgjodhën 13 dhe ato pranuan 

deri në 700,000 AMD 

(rreth 1400 USD) për të nisur biznesin e tyre.

Profesionistët e biznesit udhëzojnë start-apet gjatë gjithë 
kohëzgjatjes së projektit. 



Idetë e përzgjedhura biznesi
1. “Krijimi i një prodhimtarie qepjeje në distanca të gjata në Hatsik dhe Ashotsk për prodhimin e shtrojave për fëmijë”-
Gohar Hovhannisyan. Tamara Papikyan

2. "Prodhimi i eko-çantave”- Lena Hovhannisyan

3. Pako “Shoku juaj me duart tuaja” e cila do të përfshijë një udhëzues të ilustruar për të bërë një kukull. – Narine Minasyan

4. “Sallon parukerie dhe manikyr”- Narine Davtyan

5. "Prodhimi i gatës armene"- Tamara Farzadyan

6. "Prodhimi i faqe shënuesve shume funksionalë"- Tanya Hakobyan

7. “Zgjerimi i produktit të eko lodrave të punuara me dorë, çantave dhe aksesorëve të tjerë”- Anahit Varosyan

8. “Prodhimi i çokollatës Vegane”- Anjela Dzvakeryan

9. “Qendra e zhvillimit psikologjik për fëmijë”- Anna Khachatryan

10. “Prodhimi i çantave që bartin dhe transmetojnë historinë e Gyumrit, maskave nga pëlhurave dhe aksesorëve të tjerë”-
Susanna Martirosyan

11. “Prodhimi i mjaltit dhe varieteteve të tjera të dobishme nga bletaria në fshatin Jrapi”– Hrpsik Petrosyan

12. “Punë dore, qëndisje”- Zoya Gevorgyan

13. "Prodhimi i kërpudhave "Kaxasunk"- Zina Manukyan

https://www.peopleinneed.net/supporting-female-entrepreneurs-in-armenia-8029gp
https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-business-plan-7898gp


Gohar hovhannisyan
Tamara Papikyan

❑ Projekti ndihmon për të siguruar një burim të qëndrueshëm të ardhurash për gratë
rurale, të afta në qepje dhe për të gjeneruar të ardhura që nuk ndërpriten për shkak të
epidemisë.

❑ Start-api aplikoi një qasje inovative përmes organizimit të prodhimit në lokacione të
ndryshme. Gohar dhe Tamara krijuan një markë duke punuar në komunitete të ndryshme
dhe duke punuar nga shtëpia.

❑ Gratë u pajisën me makina qepëse dhe materiale të nevojshme.

❑ Është planifikuar zgjerimi i vazhdueshëm i prodhimit, duke përfshirë punëtore të reja
nga komunitetet e tjera të rajonit të Shirakut.

https://www.facebook.com/hrane.sw

https://www.instagram.com/hrane_sewing_workshop/?fbclid=I
wAR35ymqSF98k_Rw3iqp-_n6KO-mS4-ZGsqnL0NIV4xzn-li-
pBFQZlydemw

https://www.facebook.com/hrane.sw
https://www.instagram.com/hrane_sewing_workshop/?fbclid=IwAR35ymqSF98k_Rw3iqp-_n6KO-mS4-ZGsqnL0NIV4xzn-li-pBFQZlydemw






❑ Susanna krijoi produkte që do të inkurajojnë njerëzit përreth të jenë sa më
ekologjikë që të jetë e mundur dhe të vlerësojnë kulturën dhe historinë tonë.
Produkte të tilla ishin shumë të kërkuara në Armeni, si dhe në diasporën armene të
përhapur në vende të ndryshme.

❑ Disa nga produktet, si çantat prej pëlhure, plotësojnë kërkesat e ndalimit të
përdorimit të qeseve plastike në të ardhmen.

❑ Susanna vetë pikturoi pikturat dhe krijoi produktet e gatshme që tashmë shiten në
Armeni dhe në vende të tjera

SUSANNA MARTIROSYAN

https://www.instagram.com/suicoarts
tudio/

https://www.instagram.com/suicoartstudio/




Hripsik Petrosyan
❑ Projekti mbështet gratë e reja si dhe ato që janë në moshën e pensionimit.
❑ Duke pasur 10 vjet përvojë në bletari dhe 20 familje bletësh, Hripsik në fund të të

50-ave dëshiron të zgjerojë biznesin e saj, të përfshijë anëtarët e familjes së saj
për të prodhuar mjaltë të shëndetshme dhe të ketë të ardhura të qëndrueshme. Ajo
i ndoqi të gjitha ligjëratat me shumë entuziazëm, gjë që ishte shumë frymëzuese
dhe ishte shembull për shumë të tjerat.

❑ Bletaria bëhet në fshatin Jrapi të rajonit të Shirakut.

https://www.facebook.com/arpi.honey

https://www.facebook.com/arpi.honey




Anna Khachatryan
❑Qendra e zhvillimit të fëmijëve u hap në njërën nga lagjet e qytetit Gyumri me

mbështetjen që projekti ia ofroi Anës. Ka klasa dhe shërbime të ndryshme, si zhvillimi i
të folurit, terapitë relaksuese, loja-ushtrime zhvillimore, si dhe grupe vallëzimi,
këndimi, teatrore etj.

❑Qendra synon të sigurojë zhvillimin e gjithanshëm të çdo fëmije që vijon qendrën, të
zbulojë kapacitetet e fëmijëve dhe të organizojë kohë të lirë kuptimplotë për fëmijët.

❑Duke qenë që është shumë e kërkuar, Qendra ofron punësim për specialistë të rinj.

https://www.facebook.com/ՀայLEGO-112197554302245 

https://www.facebook.com/




Zina Manukyan
❑Ajo prodhonte kërpudha në bodrumin e shtëpisë së saj.
❑Në fillim planifikonte të shiste kërpudhat nga shtëpia dhe më pas të 

bashkëpunonte me shitore dhe supermarkete të ndryshme në Gyumri.
❑Qëllimi kryesor i projektit është të ketë biznes të vetin dhe të fitojë

pavarësi financiare.
https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-
business-plan-7898gp

https://armenia.peopleinneed.net/en/growing-mushrooms-zinas-new-business-plan-7898gp




Konferenca e drejtpërdrejt për shtyp u mbajt në Qendrën e mediave dhe për dialog për të prezantuar 13 
bizneset start-ape

Ekspozita-shitja u organizua për të mbështetur 13 start-ape të suksesshme biznesi dhe për të promovuar 
shitjet

https://www.youtube.com/watch?v=xw2vCt78BsM
https://www.facebook.com/wrhouseNGO/posts/4013852215402047
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1357936481259002&ref=watch_permalink




◆ Shkurtimisht rreth shoqatës

Shoqata e ndërmarrjeve sociale Marokene, e themeluar në
vitin 2017, është një shoqatë sipas ligjit maroken që
promovon inovacionin social dhe përfshirjen sociale,
ekonomike dhe profesionale të të rinjve në vend.

E vendosur në Rabat dhe Tangier, kompania ofron një sërë 

shërbimesh të dedikuara për gjithëpërfshirjen socio-

profesionale të të rinjve dhe ndërmarrësi sociale përmes 

disa zyrave që janë aktive çdo ditë dhe menaxhohen nga 

shumë konsulentë të përhershëm nga bota e biznesit dhe 

kontraktimit.

Një OJQ italiane e vendosur në Marok që nga viti 2003, 

nëpërmjet një programi për shëndetin dhe një 

programi për gjithëpërfshirjen profesionale.Një inkubator 
biznesi me ndikim 

të lartë social, i 
bashkë-menaxhuar 
nga dy organizata



Zyrat HUBs ESMaroc

www.free-powerpoint-templates-design.com

Zyra e vetëkontraktimit

Mbështet njerëzit në krijimin e 
një plani biznesi të thjeshtuar 
dhe marrjen e një karte të 
vetëkontraktorit, si dhe 
mbështetjen dhe marrjen e 
financimit nga 3000 deri 5000 
dërhemë marokene.

Zyra e shoqatës

Për të fuqizuar kapacitetet e 

shoqatave të vogla të 

pastrukturuara, përmes 

shkollës e-learning të krijuar 

nga ES.Maroc

Zyra e përfshirjes së 
punëtorëve

Lehtëson përzgjedhjen dhe
përfshirjen e të rinjve në
sektorin privat ose publik
nëpërmjet punës praktike me
pagesë.

Zyra e kontraktimit kolektiv

Mbështet grupe prej 3 deri në 5 liderësh të rinj
ndërmarrës të cilët duan të krijojnë një
kompani nën statusin SARL ose co-op, për të
arritur planin e tyre të biznesit me qasje në një
program 3-vjeçar të përfshirjes, financimit dhe
programit vazhdues pas themelimit dhe pas

përzgjedhjes.
Zyra e informatikës,
Ofron një kurs njëmujor falas në 
informatikë që lehtëson përfshirjen e 
të rinjve në botën e punës dhe futet 
në kuadrin e edukimit digjital.

Zyra e orientimit dhe 

informimit,
Udhëzon të rinjtë drejt
shërbimeve të ndryshme që
gjenden në HUB dhe tek
partnerët.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


www.free-powerpoint-templates-design.com

Një ditë kushtuar intervistës 
dhe prezantimit para një jurie 
ekspertësh dhe përzgjedhja 
përfundimtare.

Nisja e Programit 3-mujor të shoqërimit personal 
që përfshin seminare në grup me konsulentë 
nga brenda HUB ES.Morocco çdo javë gjatë 
gjithë kursit (studime të tregut, dizajn i modelit 
të biznesit BMC, si të krijohet një model biznesi 
BP, specifikimi i rritjes konkurruese, hulumtimi 
rreth partnerëve, strategjia e komunikimit, 
vlerësimi i ndikimit social dhe fizibiliteti
ekonomik, kërkimi i financimit alternativ ose 
plotësues, etj). 

Përzgjedhja fillestare e 
mbajtësve të projektit që 
plotësojnë kriteret e programit.

Organizimi i 
ditëve të hapura 
në zonat e 
synuara për të 
prezantuar 
programin 
mbështetës dhe 
për t'iu përgjigjur 
pyetjeve të 
mbajtësve të 
projektit.

Lansimi i një 
thirrjeje për 
shprehje 
interesi për 
drejtuesit e 
projektit grupor 
(3-5 persona 
për grup).

Programi ES.Maroc është pjesë e një sistemi të gjerë mbështetjeje për të ndihmuar në themelimin e bizneseve -

SARL ose kooperativa.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Ofrimi i financimit 
nga 50,000 deri në 
100,000 dërhemë 
për bizneset e 
përzgjedhura.

Përcjellja  dhe 
vazhdimësia për një 
periudhë 3 vjeçare, gjatë 
së cilës konsulentët e 
qendrës mbështesin 
kompanitë në aspekte që 
lidhen me menaxhimin, 
marketingun, pozicionimin 
në treg, marketingun 
digjital etj, si dhe 
planifikohen vizita 
periodike në terren.



HUB ES.MAROC ofron mundësinë që vetëkontraktorët dhe ndërmarrësit të 
komunikojnë dhe rrjetëzohen me partnerë të tjerë dhe ndërmarrës të 
ndryshëm përmes: 

mbi tema të ndryshme 

të prezantuara nga 

ekspertë kompetent 

vendas dhe 

ndërkombëtar.

Organizimit të 

seminareve dhe 

konferencave me pjesën tjetër të

kompanive të

inkubuara nga L'HUB

Ndarjes së përvojave

dhe ngjarje të

ndryshme të

organizuara nga

partnerë të sektorit

publik ose privat.

Pjesëmarrjes në 

ekspozita

Pjesëmarrja dhe qasje falas në platformën “Ekspozita e 

punësimit dhe rrjetëzimit”. “E-SALON DE L'EMPLOI” e 

organizuar nga çdo vit E-SMAROC,ORG me SOLETERRE, e cila 

synon të bashkojë kompanitë vendore dhe ndërkombëtare, 

bizneset e reja, OJQ-të, punëkërkuesit dhe të lidhë 

marrëdhënie të reja si dhe të krijojë mundësi partneriteti.



Të gjitha sa më sipër kanë rezultuar në një sërë programesh dhe projektesh të nivelit të lartë në të 
cilat po punon aktualisht Es.Maroc.Org në rajonin Tangier-Tetouan - Al Hoceima, si dhe në rajonin 
Rabat-Salé-Kenitra, me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë në nivele arabe dhe të huaja, ndër të 
cilët përmendim:

Programi Upshift

Me rini për rini

Projekti Restart

Projekti Flower

Programi i

vendosjes së

imigrimit në shërbim

të zhvillimit
Programi Nawat



• Problemet kryesore:

Duke pasur parasysh mundësitë e 
kufizuara në dispozicion për integrimin e 
grave në tregun e punës, mbetet të merret 
iniciativa për integrimin e grave në situata 
të cenuara për t'u angazhuar në botën e 
ndërmarrjes dhe për të lehtësuar integrimin 
e tyre profesional duke avancuar aftësitë e 
tyre për të krijuar aktivitete që gjenerojnë të 
ardhura.
Megjithatë, sistemi i vetëkontraktorëve, i
përditësuar në vitin 2015, identifikon një
sërë problemesh, si mungesa e
ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit,
mungesa e pranisë të institucioneve të
specializuara..., dhe nga ky këndvështrim,
ES.MAROC.ORG ka punuar për të mbuluar
mangësitë përmes një sistemi të integruar
për të mbajtur ritmin me këtë kategori,



46% 56% 27%

Gratë që përfitojnë 
nga seancat e 

rritjes së vetëdijes

Gratë që përfitojnë 

nga mbështetja, 

udhëzimet dhe 

përcjelljet

Gratë që përfitojnë 
financiarisht nga 

granti

Përqindja e grave që përfitojnë nga shërbimet e shoqatës



Para themelimit

- Formimi dhe ngritja e 
vetëdijes,

- Shoqërimi dhe 
udhëzimi, 

- Lehtësimi i 
procedurave ligjore 
dhe marrja e kartës së 
vetëkontraktorit, 
përfitimi nga grantet,

- Punëtori për ngritje të 
vetëdijes, 



Gjatë themelimit

• Program 3-mujor i shoqërimit personal që përfshin
punëtori në grup me këshilltarë nga brenda HUB
ES.Maroc

• Pjesëmarrja në ekspozita dhe ngjarje të ndryshme të
organizuara nga partnerë të sektorit publik ose privat.



Pas themelimit

Përcjellja dhe 
vazhdimësia për një 
periudhë 3 vjeçare, 
gjatë së cilës 
konsulentët e 
qendrës mbështesin 
kompanitë në 
aspekte që lidhen 
me menaxhimin, 
marketingun, 
pozicionimin në treg, 
marketingun digjital 
etj, si dhe 
planifikohen vizita 
periodike në terren.





https://entreprisesocialemaroc.org/+212 537 762 872

https://www.facebook.com/entrepr
isesociale/

contact@entreprisesocialemaroc.org



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

SI TË MBËRTHEHET KONTEKSTI I NDRYSHUESHËM SOCIO-

EKONOMIK NË DISENJIMIN E PTAP?

ENO NGJELA

Sfidat dhe qasjet për të studiuar trendet e tregut të punës dhe të shkathtësive në kontekstet e 

krizës dhe rimëkëmbjes dhe të pasqyrojnë rezultatet e kërkimit në masat dhe shërbimet e 

aktivizimit dhe (ri)trajnimit.

Specialist i programit 
Rritja ekonomike dhe punësimi 

UNDP Shqipëri



Sinjalet e rregullta të tregut të

punës publikohen dhe

shpërndahen me institucionet

kryesore dhe agjencitë

donatore nëpërmjet një

monitorimi të vazhdueshëm

të ndryshimit të kontekstit në

tregun e punës në Shqipëri

për shkak të politikave të

distancimit social dhe izolimit.

❑ MFE, autoritetet e tjera publike dhe

komuniteti i donatorëve përfituan nga

analiza e përditësuar dhe koncize e

treguesve kryesorë të tregut të punës, të

cilat ushqejnë hartimin e politikave për to.

❑ U përmirësua puna dhe funksionimi i IPMG

për “Punësim dhe shkathtësi” për shkak të

informacionit të analizës së tregut të punës

mbi ndikimin e krizës COVID-19, si dhe të

dhënave të tjera në monitorimin e zbatimit

të NESS, optimizimin e AFP etj.

Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

ANGAZHIMI I UNDP NË ANALIZËN E TREGUT TË PUNËS

Si rezultat:



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

DIZAJNIMI i Programeve të tregut aktiv të punës

5
PTAP të

miratuara

Punësimi në komunitet 

Fokus i qartë në trajnimin e fuqisë 
punëtore, ndërsa është projektuar 
për të vendosur përvojën e punës 
të ofruar pranë tregut të punës, në 

pajtim me mundësitë lokale dhe 
gjeografike të punësimit, në 

partneritet me komunitetin dhe 
OJQ/organizatat vullnetare.

Vetëpunësimi

Fillimi i një programi biznesi që 
ofron një grant financiar dhe 
mentorim për punëkërkuesit e 
papunë të cilët kanë një ide 

dhe plan biznesi të dëshmuar si 
të zbatueshme dhe të 

tregtueshme. 

Praktika

Sigurimi i një transicioni të shpejtë 
në tregun e punës të të 

sapodiplomuarve, në të njëjtën 
fushë studimi ose të ngjashme të 

të diplomuarit, për një periudhë 6-
mujore.

Trajnim në punë 
Synon të trajnojë në vendin e punës 

punëkërkuesit të cilët nuk kanë 
asnjë kualifikim, duke ofruar një 
subvencion për një periudhë 4-

mujore për të gjitha llojet e 
profesioneve, bazuar në një plan 

trajnimi të miratuar dhe të 
mbikëqyrur nga një trajner i 

punëdhënësit.

Punësimi

Subvencionim i kontratës 
njëvjeçare të punës, nevojat e 
punëkërkuesve përputhen me 
profilin e punëdhënësit. Paga 

përcaktohet nga punëdhënësi, 
bazuar në normat e pagave në 

treg për punën e caktuar. 

Për të zhvilluar PTAP të reja për grupe 

specifike me dobësi të shtuara

Për të siguruar procesin e zbatimit të PTAP

të orientuar nga furnizimi i individualizuar

Për të diversifikuar tipologjinë e 

partnerëve të zbatimit

Për të përmirësuar procedurat e 

targetimit

Për të adresuar nevojat specifike të 

punëkërkuesve të papunë

Pse
u rishikua 

PTAP

UNDP, bazuar në analizat e bëra për

punëkërkuesit e papunë, ka asistuar

MFE për të hartuar 5 Programe të tregut

aktiv të punës.



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

KONVERTIMI I INFORMACIONIT në INTELIGJENCE gjatë krizës

Gjinia

Grupmosha

Vite përvojë

Profesionet

Rajonet 

Sektorët ekonomik 

Program 
i tregut 

aktiv 

të punës

gjatë pandemisë janë

analizuar disa informacione

statistikore për performancën e

tregut të punës.

Sinjalet e gjeneruara nga

analiza e të dhënave u

përkthyen në njohuri për

vendimmarrësit.

Variablat e të dhënave statistikore të analizuara



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

KONVERTIMI I INFORMACIONIT në INTELIGJENCE gjatë krizës

Ndjekja e performancës së 

tregut të punës në përgjithësi në 

baza javore dhe mujore. 

▪ Punësimi i shpejtë i njerëzve që

humbën punën pas izolimit

PASQYRA e tregut të punës

Qasja poshtë 

Sektorët ekonomik



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

KONVERTIMI I INFORMACIONIT në INTELIGJENCE gjatë krizës

U analizua performanca e 

punësimit në secilin sektor 

ekonomik.

▪ Shërbimet dhe rrobat janë

sektorët ekonomikë më të

prekur.

PASQYRA e tregut të punës

Qasja poshtë 

Grupmosha



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

KONVERTIMI I INFORMACIONIT në INTELIGJENCE gjatë krizës

U analizua performanca e punësimit e ndikuar nga pandemia e ndarë sipas grupmoshave.

▪ Të rinjtë më të prekur nga pushimet

nga puna, por me shkallën më të lartë

të punësimit për shkak të turizmit

▪ Mosha 55+, personat më paga më të

ulëta (punëtorë joformal) dhe femrat

janë prekur në një shkallë më të lartë.

PASQYRA e tregut të punës

Qasja poshtë 

Profesionet



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

KONVERTIMI I INFORMACIONIT në INTELIGJENCE gjatë krizës

U analizua performanca e punësimit sipas profesionit.

▪ Punonjësit e shërbimeve dhe

profesioneve themelore janë me

shume të papunë dhe me numrin më

të madh të humbjeve të vendeve të

punës.

PASQYRA e tregut të punës

U hartuan

PTAP
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DIZAJNIMI i Programeve të tregut aktiv të punës për RIMËKËMBJE

Analiza e bërë mbi performancën e tregut të punës gjatë pandemisë u përdor për 

të ofruar PTAP të bazuara në objektiv.

Masa të tregut aktiv të punës

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 608 i datës 29.07.2020 “Për procedurat, 

kriteret dhe modalitetet e zbatimit të programeve të tregut aktiv të punës 

që synojnë punëkërkuesit e papunë së fundmi për shkak të Covid-19.

2 $ milion

Kohëzgjatja e 

programit

4- 12 muaj

Buxheti

3



Sesioni 3 - Tregu i punës dhe sistemet e informative për aftësi

DIZAJNIMI i Programeve të tregut aktiv të punës për RIMËKËMBJE

Kush mund të përfitoj?

Punëkërkuesit të cilët:

Kanë mbetur të papunë si pasojë e 
COVID-19 gjatë periudhës 10 Mars -
31 Dhjetor 2020.

Kush mund të aplikojë?

Punëdhënësit të cilët:

Janë të regjistruar ligjërisht dhe nuk 
kanë shkelje të dispozitave të Kodit 
të punës në 2 vitet e fundit, para 
krizës COVID-19

Ofrojnë punësim me kohë të plotë

Përfitimet nga PTAP?

Program 4 mujor

2 muaj subvencione të pagave (paga minimale)

4 muaj kontributet e detyrueshme të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore të punëdhënësve.

Program 8 mujor

4 muaj subvencione të pagave (paga minimale)

8 muaj kontributet e detyrueshme të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore të punëdhënësve.

Program 12 mujor

12 muaj kontributet e detyrueshme të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore të punëdhënësve dhe 

punëtorëve.  Programi synon ata individë që 

vetëdeklarohen si punëtorë joformal.
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FUQIA e ANALITIKES SË TË DHËNAVE DHE 

VIZUALIZIMIT

UNDP shpesh ka prodhuar pasqyra të dhënash në lidhje me performancën e tregut të punës.

Raportet analitike dhe disa vizualizime kanë qenë të rëndësishme për procesin e vendimmarrjes.

Përmbledhje të të dhënave Përmbledhje politikash Shënime teknike
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MËSIMET E NXJERRA

Fuqizon njerëzit të punojnë me të dhëna

Të jenë të vetëdijshëm për kufizimet e të dhënave
Vlerësimi i boshllëqeve, rreziqeve dhe paragjykimeve në përdorimin e të dhënave. Dyshim aktiv në pikat e zeza dhe 

implikimet e mundshme negative të përdorimit të të dhënave.

U ofron njerëzve shkathtësitë e teknologjisë dhe edukimit për të dhënat për të qenë në gjendje të punojnë në mënyrë 

efektive dhe të kuptojnë të dhënat. Mbështetje qeverisë, komuniteteve lokale dhe partnerëve të shoqërisë civile për 

të forcuar të dhënat dhe kapacitetet statistikore.

Në 

përgjithësi:

Në kontekstin socio-ekonomik: 

Përdorimi i të dhënave në kohë reale mbështet PTAP të 

synuara më mirë

Dëshmitë mbi trendet e shkathtësive të tregut të punës 

gjenerojnë informacion të detajuar në mbështetje të një 

vendimmarrjeje më të mirë
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ÇFARË PASTAJ…

UNDP po zhvillon një Gjurmues digjital të

zhvillimit ekonomik (GJDE). GJDE do të jetë

një platformë online, në mbështetje të

qeverisë, që do të mbledhë dhe analizojë të

dhëna statistikore për disa tregues me fokus

në tregu e punës.

GJDE do të ketë aftësitë e një Observatorit të

informacionit të tregut të punës (OITP) në

mbështetje të informacionit më të mirë mbi

tendencat e tregut dhe vendimmarrjen.

#MAKING DATA 

#MAKE SENSEFUNKSIONALITETET

Regjistër 
të dhënash

Analitikë e 
avancuar

Të dhënat
Vizualizimi

Mediat 
sociale

Integrimi

Vendimmarrja
Mbështetje



Ruajtja e të dhënave personale
Vendosja e "privatësisë sipas dizajnit" në të gjitha praktikat e të dhënave. Të merret pëlqim i informuar dhe sigurimi që 

të dhënat të jenë anonime para publikimit.

Mbajtja e standardeve më të larta etike
Rrënjosja e praktikave të të dhënave në Kartën e OKB-së dhe kornizat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Sigurimi 

që proceset e të dhënave dhe partneritetet i shërbejnë të mirës publike.

Të bëhen të dhënat të hapen me automatizëm
Të bëhen të dhënat të disponueshme sa më gjerësisht të jetë e mundur. Asnjë "grumbullim i të dhënave"

Menaxhimi i të dhënave me përgjegjësi
Praktikim i administrimit dhe qeverisjes efektive të të dhënave për të siguruar cilësi, siguri dhe llogaridhënie të 

shëndoshë të të dhënave. Në përputhje me politikat dhe rregulloret përkatëse institucionale.

Plani për ripërdorueshmërinë dhe ndërveprueshmërinë
Maksimalizimi i vlerës së të dhënave tona duke u siguruar që ato janë të përdorshme në domene të shumta. Përdorimi i 

standardeve të hapura dhe formateve të lexueshme nga makina për të përmirësuar ndërveprueshmërinë.

Fuqizon njerëzit të punojnë me të dhëna
U ofron njerëzve shkathtësitë e teknologjisë dhe edukimit për të dhënat për të qenë në gjendje të punojnë në mënyrë 

efektive dhe të kuptojnë të dhënat. Mbështetje qeverisë, komuniteteve lokale dhe partnerëve të shoqërisë civile për 

të forcuar të dhënat dhe kapacitetet statistikore.

Zgjerimi i kufijve të të dhënave
Eksplorimi i praktikave në zhvillim dhe teknologjive inovative për të rritur disponueshmërinë e të dhënave dhe për të 

zgjeruar mbulimin e grupeve të nënpërfaqësuara përmes mbledhjes dhe ndarjes së të dhënave.

Të jenë të vetëdijshëm për kufizimet e të dhënave
Vlerësimi i boshllëqeve, rreziqeve dhe paragjykimeve në përdorimin e të dhënave. Dyshim aktiv në pikat e zeza dhe 

implikimet e mundshme negative të përdorimit të të dhënave.



Tregu i punës dhe sistemet e 

informacionit të shkathtësive në 

kontekst të ndryshueshëm socio-

ekonomik

Nora Kondon [Nora Condon]

Njësia për hulumtimin e shkathtësive dhe 
tregut të punës (SLMRU)

28 tetor 2021



Përmbledhje

• Konteksti i tregut të punës në Irlandë

• Sfidat e inteligjencës së tregut të punës në pandemi 

• Kuptimi i ndikimit në tregun e punës

• Identifikimi i mundësive të punës

• Formësimi i politikave të shkathtësive

• Faktorët e suksesit



Konteksti 

• Para COVID, Irlanda po bënte mirë

• Nivelet e punësimit  

• Papunësia në rënie



Fillimi i COVID-19 

• Mijëra pa punë… 
… dhe pa të ardhura

• Prezantimi i pagesave të reja për mbështetjen e të ardhurave nga 
Shërbimet publike të punësimit (PES)



Sfidat për LMI: ritmi i shpejtë i ndryshimit



Sfidat për LMI: ritmi i shpejtë i ndryshimit

Personat me pagesa të papunësisë gjatë pandemisë, mars 2020 - gusht 2021
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Sfidat për LMI: çështjet me të dhëna

Vonesat
kohore

Përkufizimet Variablat



Kuptimi i ndikimit

Anketa e fuqisë
punëtore

Q4 2019

Parashikimet makro-
ekonomike

Mbështetje për të 
ardhurat nga PES 

Hulumtime të tjera

Rreziku i automatizimit

Puna në distancë (OECD)

Brexit



Identifikimi i mundësive të punës

Shpalljet për vende 
të lira pune

Sondazh i vështirë 
për tu plotësuar

Angazhimi i 
punëdhënësve 

Politika qeveritare 
(p.sh. agjenda e 

ndryshimeve 
klimatike)

Interpretuar 
në kontekst



Formësimi i politikave: përafrimi i ofrimit të 
shkathtësive me kërkesën për shkathtësi 

Identifikimi i 
kohortave të 

prekshme

• Te rinjtë
• Profesione me 

kualifikime të 
ulëta

• Sektorë të 
caktuar

Identifikimi i 
kërkesës për 

shkathtësi

• Profesionet në 
kërkesë

• Mungesë e 
shkathtësive

Formësimi i ofrimit 
të trajnimit

• Specifike për 
profesionin

• Transversale



Politika të shkathtësive të formësuara nga të 
dhënat: shembull

Shkathtësitë për të konkurruar

Trajnim i targetuar

Shkathtësitë 
transversale 
dhe digjitale

Shkathtësitë 
në fushat e 
kërkesës së 
identifikuar

Udhëzime 
dhe 

mbështetje

Grupi 
mbikëqyrës

Ofruesit

Qeveria

Financuesit



Faktorët e suksesit për politikën e formësuar 
nga të dhënat gjatë pandemisë

Kombinimi i të dhënave të reja dhe ekzistuese (përfshirë cilësore dhe sasiore)

Lidhjet me punëdhënësit dhe përfaqësuesit e punëtorëve

Bashkëpunimi ndërmjet departamenteve (Departamenti i mbrojtjes sociale, Departamenti i 
ndërmarrësisë, tregtisë dhe punësimit, Grupi këshillëdhënës i tregut të punës, etj.)



Ju faleminderit 

nora.condon@solas.ie


