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Thirrje për aplikim në Program Trajnimi, Praktika Pune dhe Mentorim për Zhvillimin e 

Aftësive të Punësimit për të Rinjtë 

Data e publikimit: 27 Janar 2023  

Unioni i Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë (YAEU) në kuadër të projektit “Aftësim dhe Punësim për 

të Rinjtë”, mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) dhe Ministri i Shtetit për Rininë dhe 

Fëmijët, dhe në partneritet me Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC), 

organizon Programin “Aftësim dhe Punësim për të Rinjtë”, me qëllim nxitjen e aftësimit dhe 

mirëinformimit të të rinjve për të përfituar nga mundësitë për punësim dhe orientim në karrierë”.  

 

Ky projekt i përgjigjet çështjes së punësimit të të rinjve, këshillimit në karrierë dhe 

orientimit/ndërlidhjes të tyre në tregun e punës për punësim të suksesshëm. Projekti synon të adresojë 

rritjen e mundësive për punësim të të rinjve nëpërmjet këshillimit në karrierë, orientimit në tregun e 

punës dhe ndërlidhjes me tregun e punës, nëpërmjet 3 komponentëve kryesore: (i) trajnimeve (ii) 

praktikave të intershipeve dhe (iii) mentorimit, të adaptuara sipas kërkesave të tregut të punës, duke 

targetuar kryesisht të rinjtë pas studimeve universitare, por jo vetëm. Kohëzgjatja e Projektit (Dhjetor 

2022 – Korrik 2023).  

 

Problemet e identifikuara në bazë të hartëzimit fillestar 

 

Një prej çështjeve më delikate të viteve të fundit është papunësia e të rinjve, si dhe integrimi i tyre në 

tregun e punës. Bazuar në statistika zyrtare dhe në hartëzimin e nevojave e zhvilluar në fazën e parë të 

projektit, del në pah nevoja për intensifikimin e edukimit mbi karrierën dhe orientimin e të rinjve drejt 

punës. Në përgjithësi të rinjtë, përballen me barriera në aksesin për punësim për shkak të mungesës së 

vendeve të punës, por edhe si pasojë e mungesës së ndërlidhjes midis sistemit arsimor dhe tregut të 

punës si dhe për shkak të mungesës së eksperiencës. Gjithashtu, ka ende pengesa të qarta, veçanërisht 

për të rinjtë nga shtresa në nevojë dhe gratë e reja të gjejnë punë në Shqipëri. Në këtë kuadër orientimi 

në tregun e punës së të rinjve mbetet një mekanizëm mjaft i rëndësishëm në lehtësimin e integrimit të 

tyre në tregun e punës. Nga ana tjetër, punëdhënësit përfitojnë nga të rinj më të mirë-informuar dhe të 

mirëkualifikuar, që hyjnë në tregun e punës 

Kujt i drejtohet kjo thirrje? 

 

Ky projekt dhe ky trajnim, do të mbështesë 40 të rinj (20 femra dhe 20 meshkuj) – kryesisht midis 

moshave 21 dhe 25 vjeç – të cilët janë në vitin e fundit të edukimit universitar ose të vitit të fundit 

shkollave profesionale.  

Të gjithë pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që pas trajnimeve të sigurojnë një praktikë deri në tre-

muaj në një kompani apo biznes. Pas përfundimit të praktikës, secili pjesëmarrës i këtij trajnimi do të 

ketë mundësinë e komunikimit me një mentor me përvojë në karrierë, i cili ndan njohuritë dhe 

ekspertizën e tij me të trajnuarit, për t'i ndihmuar ata të vendosin qëllime, të zhvillojnë potencialet dhe 

të bëjnë zgjedhje të mira përgjatë rrugës së tyre të karrierës.  
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Të rinjtë të cilët do të përzgjidhen, duhen të jenë të gatshëm të ndjekin të 3 (tre) fazat e projektit: 

trajnimin, periudhën e praktikës dhe mentorimin. Në fund projektit, ata do të pajisen me çertifikatë për 

pjesëmarrje.  

Trajnimet, si faza e parë e Programit, do të zhvillohen gjatë muajve Shkurt dhe Mars, në Bashkitë 

Tiranë dhe Kavajë. 

Trajnimi do të zhvillohet në 4 (katër) sesione (ditë) sipas dy moduleve të mëposhtme, për secilën 

Bashki.  

 

Moduli I:  “ Zhvillimi i aftësive të buta (soft) dhe informimi për mundësi punësimi” – 2 ditë; 

Moduli II: “Zhvillimi i aftësive sipërmarrëse tek të rinjtë dhe informimi lidhur me mundësitë si të bësh 

biznes” – 2 ditë.  

 

Kriteret bazë të përzgjedhjes: Për të qënë pjesë e këtij projekti të rinjtë aplikantë duhet të përmbushin 

këto kritere bazë: 

• Të jenë banues rezidentë në Bashkinë Tiranë dhe Bashkinë Kavajë; 

• Të rinj midis moshave 21 dhe 25 vjeç – të cilët janë në vitin e fundit të edukimit universitar; 

• Të rinj midis moshave 21 dhe 25 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe janë të gatshëm për 

tregun e punës; 

• Të rinj të cilët kanë përfunduar ose janë në vitin e fundit të shkollave profesionale; 

• Të rinj të cilët u përkasin shtresave në nevojë. 

Inkurajohet aplikimi i pjesëmarrësve femra. Pjesëmarrësit do të kenë detyrim dhe duhet të jenë të 

gatshëm të ndjekin trajnimet dhe aktivitetet pasuese në çdo fazë të implementimit të projektit, nga 

fillimi deri në fund. 

 

Datat dhe vendi për zhvillimin e trajnimeve 

Trajnimet do të zhvillohen në 4 (katër ditë) në secilën bashki. Trajnimet në Bashkinë Tiranë do të 

zhvillohen në muajin Shkurt 2023. Trajnimet në Bashkinë Kavajë do të zhvillohen gjatë muajit Mars 

2023. Trajnimet do të zhvillohen fizikisht.  

 

Afati dhe mënyra e aplikimit 

Thirrja për aplikim do të jetë e hapur deri më 12 Shkurt 2023.  

Për të aplikuar ju lutemi plotësoni linkun e mëposhtëm: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ET0GmIxu1B71_0onlZXoezib_HbGlIKEaIZ8ORq

QKIA8sA/viewform 

 

Për çdo informacion mund të drejtoheni në adresën e emailit  info@yaeu.al 

 

YAEU në partneritet me ADBC, do të zhvillojë një proces përzgjedhjeje bazuar në sistem pikësimi, 

mbi kriteret e mësipërme bazë,  si dhe mbi CV dhe formularin e aplikimit, për të përcaktuar se cilët të 

rinj do të përfshihen dhe do të përfitojnë nga ky projekt. Të gjithë kandidatët e përzgjedhur do të 

kontaktohen përmes emailit dhe/ose  telefonit. 
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