
Përgatitja e të rinjve nga Shqipëria dhe Mali i Zi 

për mundësi karriere në sektorin e turizmit



SHQIPËRI
29.9%

World Vision Albania në bashkëpunim me organizatën “Horizonti i Ri”, Shkollën e Mesme 
të Kombinuar  ”Vëllazërim Bashkim” në Ulqin dhe Shkollën Publike “Hamdi Bushati” në 
Shkodër po zbatojnë projektin e financuar nga Bashkimi Evropian: “Rrugët e zhvillimit të 
karrierës: Përgatitja e të rinjve nga Shqipëria dhe Mali i Zi për mundësi karriere në 
sektorin e turizmit” në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Mal i Zi – 
Shqipëri 2014-2020

Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës, të rinjtë e moshave 15-24 vjeç në Shqipëri, 

kanë një shkallë papunësie 29.9%, ndërsa në Mal të Zi kjo shkallë është 27.5%. Këto 

rezultate janë më të pranishme në zonat rurale apo në zonat e izoluara nga ku të rinjtë 

hasin vështirësi në gjetjen e një pune. Një ndër problematikat është që tregu i punës ka 

kërkesa të ndryshme krahasuar me aftësitë që të rinjtë zotërojnë.

Kjo situatë ka dekurajuar të rinjtë që të ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre. Si rezultat, 

kemi numër të lartë të të rinjve që emigrojnë në kërkim të një jete më të mirë në vendet të 

Evropës duke ulur interesin për të investuar në arsimimin e tyre. Për rrjedhojë, World 

Vision dhe partnerët hartuan këtë projekt për të zbutur këto problematika. 
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MOSHA
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27.5%

Duke u dhënë të rinjve aftësi të posaçme që i përgatisin për tregun e punës ata kanë 

mundësi më të larta që të gjejnë një punë.

Në këtë mënyrë mund të kenë një karrierë të vetën dhe të fitojnë të ardhura. Duke qenë se 

sektori i turizmit Shqipëri-Mal i Zi ka shumë lidhje kjo do të ndihmojë në gjetjen e 

zgjidhjeve të përbashkëta dhe në rritjen e bashkëpunimit mes këtyre dy rajoneve.

15-24



Qëllimi i projektit është përgatitja e 100 të rinjve në Shkodër dhe Ulqin që do t'i ndihmojë 

ata të hyjnë në tregun e punës dhe të fillojnë sipërmarrje të vogla. Ndikimi i projektit do të 

shtrihet si te të rinjtë ashtu edhe tek ekonomia dhe komuniteti vendas.

Përmes këtij projekti, të rinjtë do të mund të mësojnë aftësi të reja, nëpërmjet trajnimeve 

të posaçme në fushën e turizmit, mundësi praktike pranë bizneseve lokale, shkëmbim 

eksperience me bashkëmoshatarët jashtë vendit, si edhe do të përfitojnë mbështetje 

financiare për idetë e tyre të biznesit. Duke pasur burime njerëzore të kualifikuara në 

sektorin e turizmit bizneset do të rrisin investimet e tyre e cila do të ndikojë në rritjen 

ekonomike dhe uljen e problematikave sociale në komunitetet e tyre.

Kohëzgjatja  

Elementë me vlerë të shtuar të projektit

22
MUAJ

Projekti do të zbatohet 

për një periudhë kohore 22 mujore 

dhjetor 2020 - shtator 2022

Fokusohet tek të rinjtë për përfshirjen e tyre në sektorin e turizmit, si target grupi më i 

favorizuar në këtë drejtim.

Fokusohet në sektorin e turizmit i cili është në rritje dhe ofron mundësi punësimi.

Përgatit të rinjtë për punësim dhe mundësi sipërmarrjeje.

Sjell përfitime të dyanshme për zonën ndërkufitare (Shkodër dhe Ulqin) nëpërmjet 

ndërtimit të marrëdhënieve dhe shkëmbimit të eksperiencave në fushën e turizmit.



Rezultatet e pritshme

në zonën ndërkufitare Shqipëri dhe Mal i Zi
pajisen me kapacitete të cilat i aftësojnë për punë. 

në zonën ndërkufitare Shqipëri dhe Mal i Zi përgatiten    
të hartojnë biznes-planet e tyre sipas kërkesave të biznesit. 

Të rinjtë mësojnë aftësi të reja nëpërmjet 
shkëmbimit të eksperiencave ndërkufitare
Shqipëri - Mal i Zi.

Mbështetje financiare e 10 planeve më të mira 
të biznesit të hartuar nga të rinjtë - 5 plane 
për secilën zonë (Shkodër dhe Ulqin).

Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian 

në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020.

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e World Vision Albania (WVA) dhe New Horizon  (NH)

dhe nuk pasqyron detyrimisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.


