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Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë motori i ekonomisë në vendet e BE-
së. Ato janë një burim thelbësor për krijimin e vendeve të reja të punës, 
sipërmarrësit dhe frymën e inovacionit dhe kanë një rëndësi thelbësore për 
rritjen e konkurrencës. Kjo është arsyeja që Komisioni Evropian ka hartuar 
planin e veprimit të sipërmarrjes 2020 sipas parimit të Aktit të Biznesit 
të Vogël (SBA). Për qëllimet e vlerësimit të SBA, mësimi i sipërmarrjes 
përkufizohet si “të gjitha format e arsimit dhe aftësimit, formale dhe 
joformale, të cilat kontribuojnë në frymën ose sjelljen e sipërmarrjes me ose 
pa një objektiv tregtar”. Një përkufizim i tillë nuk e kufizon sipërmarrjen në 
një aktivitet rreptësisht të lidhur me fitimin, por e përshkruan atë si tipar 
kryesor të njerëzve që janë në gjendje të sjellin ide dhe i shndërrojnë ato në 
veprime dhe në këtë mënyrë promovojnë iniciativë, inovacion dhe vlerën e 
shtuar.
Projekti “Promovimi i sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek 
të rinjtë dhe gratë në Shqipëri” është krijuar për të rritur ndërgjegjësimin 
e studentëve, nxënësve, mësuesve dhe grave sipërmarrëse në 
lidhje me standardet e BE-së, politikën dhe programet që lidhen me 
konkurrueshmërinë, punësimin, zhvillimin e kapitalit njerëzor, risitë dhe 
sipërmarrjen, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me Aktin e BE-së për 
Biznesin e Vogël, SBA (zhvillimi njerëzor, parimi 1) dhe planin e veprimit të 
sipërmarrjes së BE 2020. Më tej, do të rrisë njohuritë e grave sipërmarrëse 
në lidhje me programet dhe fondet e BE-së dhe fondet kombëtare për të 
mbështetur sipërmarrjen.

HYRJE
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Programi “Horizon 2020”
Programi “Horizon 2020” është vijim i programeve të mëparshëm FP7, FP6 etj.  
Ai është programi më i madh i BE-së për kërkim dhe inovacion, me një buxhet 
prej rreth 77 miliardë euro, për një periudhë shtatë-vjeçare (2014-2020).
Horizon 2020 do të ndihmojë për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm, 
të zgjuar dhe gjithëpërfshirës ekonomik. H2020 ka për qëllim që të forcojë 
bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e kërkimit shkencor, të heqë 
pengesat për inovacionin dhe të lehtësojë bashkëpunimin midis sektorit 
publik e privat për të ofruar zgjidhje për sfidat e mëdha me të cilat përballet 
shoqëria jonë. 
Horizon 2020 është i hapur për të gjithë, me një strukturë të thjeshtë 
që zvogëlon burokracinë dhe kohën në mënyrë që pjesëmarrësit të 
përqendrohen në atë që është me të vërtetë e rëndësishme. Kjo qasje siguron 
që projektet e reja kërkimore të arrijnë rezultate sa më shpejt.
Në këtë program bëjnë pjesë 28 vendet anëtare të BE-së si dhe 16 vende 
të asociuara ku bën pjesë edhe Shqipëria, pra insitucionet dhe individët 
shqiptar kanë të drejtë të aplikojnë e të marrin pjesë.
H2020 ka 3 shtylla kryesore: 

1. ‘Excellent Science’ me buxhet 24,4 miliard Euro
2. ‘Industrial Technologies’ me buxhet 17 miliard Euro
3. ‘Societal Challenges’ me buxhet 29.7 miliard Euro

Ka dy mënyra për të marrë pjesë në H2020: 
-  Pjesëmarrje si kërkues individ ku mund të aplikojnë nga të gjitha kombet.
-  Projekte në ekip që përfshin të paktën 3 organizata partnere në fushën 

përkatëse të kërkimit shkencor të cilat duhet të jenë nga 3 vende anëtare 
të BE-së ose vende të asociuara në programin HORIZON 2020. 

Projektet për Individë apo Ekipe të Kërkimit Shkencor financohen kryesisht 
nga grantet e:
-  Këshillit Europian për Kërkim Shkencor/European Research Council 

(ERC) – exelent research dhe nga 
-  Aktivitetet e Marie Skłodowska-Curie/ Marie Skłodowska-Curie actions 

(MSCA) – lëvizshmëria e studiuesve dhe e stafit teknik. 

PROGRAMET E BE-SË
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Njëkohësisht SME-të mund të aplikojnë si njësi më vete brenda Instrumentit 
të SME-ve në Horizon2020. 
Për më shumë info shiko linkun:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 

Programi Erasmus 
Erasmus është një program që ndihmon studentët të studiojnë jashtë vendit 
për një përvojë më të mirë të arsimit global; ky program  është krijuar në 
vitin 1987 dhe tashmë marrin pjesë në të më shumë se 4000 institucione 
universitare nga 31 vende. Programi Erasmus u garanton studentëve që 
periudha e studimeve jashtë vendit të njihet nga universiteti i tyre kur ata 
të kthehen, për sa kohë që ata respektojnë kushtet e rëna dakord më parë.
Programi Erasmus Mundus është një program paralel, i cili është i orientuar 
drejt globalizimit të arsimit europian, ndërsa Programi Erasmus është i hapur 
për europianët, Erasmus Mundus është i hapur edhe për jo-evropianët.
Erasmus+, 2014-2020 është një program i ri i Komisionit Europian që 
kombinon të gjitha skemat ekzistuese për edukimin, trajnimin, rininë dhe 
sportin, përfshirë programin e të mësuarit gjatë gjithë jetës (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), rinia në veprim (Youth in Action) 
dhe pesë programme ndërkombëtare të bashkëpunimit (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink dhe programin për bashkëpunimin me vendet e 
industrializuara). 
Programi Erasmus Plus ka filluar në Janar 2014  me një buxhet prej 14,7 
miliard Euro duke i dhënë mundësi rreth 4 milion europianëve për të 
studiuar, për të pasur një eksperiencë pune, për t’u trajnuar dhe për të 
përftuar një eksperiencë vullnetarizmi për gjatë periudhës 2014-2020. 
Duke filluar nga viti 2014, në Tiranë, Zyrat Kombëtare Tempus u shndërruan 
në Zyrat Kombëtare Erasmus+ (ZKE ose NEO). Ato do të vazhdojnë të kryejnë 
të njëjtat funksione dhe detyra si për programin Tempus, por duke e zgjeruar 
fokusin e tyre edhe në programe të tjera të Erasmus+, ku Shqipëria është e 
lejuar të aplikojë. Zyra Shqiptare Erasmus+  përbën një qendër reference për 
të gjithë aktorët e arsimit të lartë, aplikantët e mundshëm, përfituesit dhe të 
gjithë të interesuarit e tjerë në lidhje me aktivitetet e Erasmus+  në fushën e 
Arsimit të Lartë. Funksionimi i saj mbështetet nga Agjencia Ekzekutive për 
Arsimin, Kulturën dhe Mediat Audiovizuale (EACEA).
Në 30 maj 2018, Komisioni Evropian miratoi propozimin për programin e 
ardhshëm Erasmus 2021-2027, me dyfishimin e buxhetit në 30 miliardë euro. 
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Për më shumë informacion: https://www.erasmusprogramme.com/ dhe 
http://erasmusplus.al/

Erasmus+ , Rinia në veprim / Youth in action
Programi Rinia në veprim i drejtohet të rinjve mes moshës 13 deri në 30 vjeç 
që mund të jenë studentë, mësues, pedagogë, punonjës rinor, trajnerë.  
Disa nga prioritetet e këtij programi janë: promovimin e përfshirjes sociale; 
promovimin e jetesës së shëndetshme, sportit dhe edukimit në natyrë të 
të rinjve; rritjen e ndërgjegjësimit për qytetarinë e unionit europian dhe 
të drejtave që ai mbart; zhvillimin dhe nxitjen e aftësive tek të rinjtë si 
të sipërmarrjes, aftësitë digjitale, përdorimin e metodave inovative të 
mësimdhënies; nxitjen e teknologjive të informimit dhe komunikimit në 
punën me të rinjtë në edukimin joformal.
Grantet për aktivitetet rinore nën Erasmus+ synojnë të përmirësojnë: 
kompetencat dhe aftësitë kyçe të të rinjve, punësimin e të rinjve, promovimin 
e përfshirjes sociale dhe mirëqënien e të rinjve, të nxisin përmirësimin në 
punën me të rinjtë (stafit, vullnetarëve) si dhe të nxisin përmirësimin e 
politikave rinore në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Erasmus+ për të rinjtë ofron:
- Kurset e Trajnimit: 6-8 ditore për shkëmbim eksperience dhe trajnim në 

fusha të ndryshme të edukimit jo formal. Të rinjtë duhet të zotërojnë 
gjuhën angleze dhe të jenë mbi 18 vjeç. Të gjitha shpenzimet e udhëtimit 
dhe akomodimit mbulohen nga organizatorët. Në fund të trajnimit të 
rinjtë pajisen me certifikatën “Youthpass”.

-  Shkëmbimet Rinore: 6-10 ditore për shkëmbim eksperience dhe 
trajnim në fusha të ndryshme të edukimit  joformal. Të rinjtë duhet të 
zotërojnë gjuhën angleze dhe të jenë 18-25 vjeç. Të gjitha shpenzimet e 
akomodimit mbulohen nga organizatorët, ndërsa shpenzimet e udhëtimit 
rimbursohen në masën 70-100%. Në fund të aktivitetit të rinjtë pajisen 
me certifikatën “Youthpass”.

-  Aktivitete të Vullnetarizmit: me kohëzgjatje nga 2 muaj deri në 1 vit për 
shkëmbim eksperience dhe trajnim në fusha të ndryshme të edukimit 
joformal. Të rinjtë duhet të zotërojnë gjuhën angleze dhe të jenë 17-30 
vjeç. Të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga 
organizatorët. Në fund të trajnimit të rinjtë pajisen me certifikatën 
“Youthpass”.

Për më shumë informacion shikoni: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/ capacity - building- in-field-youth-2018_en dhe www.
beyondbarriers.org
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Trupat për solidaritetin Europian / European Solidarity Corps
ESC – Trupat për solidaritetin Europian është një program i ri, i cili u jep 
mundësi të rinjve të moshës 18-30 vjeç për të pasur një eksperiencë pune 
vullnetare në një organizatë në vendet e BE.
Bashkimi Europian është i ngritur në parimin e SOLIDARITETIT, një vlerë e 
ndarë midis shoqërisë Europiane. Solidariteti ndodhet në të gjitha projektet 
Europiane dhe siguron bashkimin e nevojshëm për krizat aktuale apo 
të ardhshme duke u mbështetur në një taban të fortë moral. Solidariteti 
siguron një busull të qartë për të udhëhequr të rinjtë Europianë në aspiratat 
e tyre për një Bashkim më të mirë në të ardhmen. 
Qëllimi i shërbimit vullnetar Europian është të zhvillojë solidaritet, mësimin 
ndërkulturor, të rrisë aftësitë dhe të promovojë qytetarinë aktive mes të 
rinjve nga vende të ndryshme të Europës. 
Përfitimet e të rinjve nga ESC janë sfida për veten, rritje e vetëbesimit, rritje 
e pavarësisë, mësimi i një gjuhe të huaj, përmirësimi i aftësive komunikuese, 
përmirësimi i aftësive për menaxhim projekti, përmirësimi i aftësive 
për të punuar në skuadër, përmirësimi i aftësive ndërkulturore, marrja e 
një eksperience pune. Mundësitë që ofron programi janë: vullnetarizëm 
individual (1 person) ose vullnetarizëm në grup (2-40 persona). Gjithashtu 
ofron vullnetarizëm afatshkurtër nga 2 javë deri në 2 muaj, si dhe 
vullnetarizëm afatgjatë nga 3-12 muaj. Vullnetarizmi është pa pagesë për 
vullnetarin ku përfshihen: udhëtimi, kosto e vizës, akomodimi, ushqimi, 
transporti lokal, pare xhepi si dhe siguracioni i jetës. Në fund të programit 
të rinjtë pajisen me Certifikatën “YouthPass”.
Për më shumë informacion gjeni: https://europa.eu/youth/solidarity_en 
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PROGRAMET KOMBËTARE 

Fondi i Ekonomisë Kreativee
Qëllimi i Fondit të Ekonomisë Kreative është zhvillimi i sektorit të artizanatit 
dhe zejtarisë në Shqipëri, duke krijuar një mjedis të favorshëm për aktivitete 
më të qëndrueshme ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës. 
Fondi i Ekonomisë Kreative financohet nga buxheti i shtetit dhe është 
krijuar që në vitin 2012 sipas VKM përkatëse për periudha 3-vjeçare. Tashmë 
vepron sipas VKM Nr.15, datë 11.01.2017 “Për krijimin e fondit të Ekonomisë 
Kreative (Artizanatit)”. Ky fond ka parashikuar një buxhet prej 10,000,000 
lekë për çdo vit, për Ndërmarrjet Mikro dhe të Vogla që ushtrojnë aktivitetin 
e tyre në sektorin e artizanatit. 
Projektet që përzgjidhen nga sektori i artizanatit mbulojnë fushat e 
mëposhtme:
–  Zhvillimi i produkteve të reja;
–  Blerja e pajisjeve për nxitjen e prodhimit;
–  Marketingun e produktit;
–  Kualifikimin dhe ndërtimin e kapaciteteve menaxheriale të ndërmarrjes 

aplikuese.
Fondi ofron subvencionim për shpenzime që kanë të bëjnë me aktivitete të 
miratuara mbi bazën e ndarjes së shpenzimeve. Kjo nënkupton se granti nuk 
financon gjithë shpenzimet, por vetëm një pjesë të tyre, ndërkohë që pjesa 
tjetër financohet nga përfituesi i grantit (në këtë rast ndërmarrja shqiptare). 
Për më shumë informacion shikoni linkun: http://aida.gov.al/fondi-i-
ekonomise-kreative/

Fondi “Start-Up”
Fondi në mbështetje të Sipërmarrjeve të reja ”Start Up” është miratuar 
me VKM-në Nr. 593, datë 10.9.2014, “Për Krijimin e Fondit në mbështetje 
të Sipërmarrjeve të Reja “Start-Up””. Ky fond ka parashikuar një buxhet 
prej 10,000,000 lekë për çdo vit dhe ka për qëllim të mbështesë bizneset e 
sapo krijuara “Start-Up” në Shqipëri, nëpërmjet subvencionimit financiar 
të drejtpërdrejtë për këtë kategori biznesi duke përmirësuar klimën dhe 
kushtet operuese të tyre, me synim krijimin e bazave për një zhvillim 
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ekonomik të qëndrueshëm, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Fondi 
“Start – Up” jep grante deri në 500.000 (pesëqind mijë) lekë për projekt, por 
mbulon vetëm 70% të kostove të lejuara. 
Fondi në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja “Start-up” është krijuar për 
t’i shërbyer Ndërmarrjeve Mikro dhe të Vogla që e ushtrojnë aktivitetin e 
tyre në:
–  Sektorët prodhues dhe të shërbimit;
–  Sektorin e industrisë së lehtë;
–  Sektorin e turizmit; 
–  Fushën e kërkimit dhe të zhvillimit;
–  Procesin e agropërpunimit;
–  Fushën e dizenjimit, modelimit, artizanatit.
Fondi ofron subvencionim për shpenzime që kanë të bëjnë me aktivitete 
të miratuara mbi bazën e ndarjes së shpenzimeve. Kjo nënkupton se granti 
nuk financon gjithë shpenzimet, por vetëm një pjesë të tyre dhe pjesa tjetër 
financohet nga përfituesi i grantit (në këtë rast ndërrmarrja shqiptare). 
Për më shumë informacion shikoni linkun: http://aida.gov.al/fondi-ne-
mbeshtetje-te-sipermarrjeve-te-reja-start-up/

Programi i nxitjes së punësimit të biznesit rinor në 
Tiranë
Qëllimi i Projektit është të mbështesë plane të qëndrueshme biznesi të 
krijuara nga të rinjtë në Tiranë, të cilat janë të aftë që të mbijetojnë në një 
treg konkurrues.
Financohet nga burime publike dhe krahas mbështetjes me grante, projekti 
ofron trajnim për aftësitë në biznes, si dhe kualifikime profesionale. Marrin 
pjesë të rinj 18-35 vjeç që kanë një ide biznesi apo kanë një biznes ekzistues 
të vogël dhe kërkojnë një mbështetje financiare për zgjerimin e tij, brenda 
territorit të Bashkisë së Tiranës.
Aktivitetet e pranueshme për biznes janë nga sektorë si: biznese rurale; 
turizmi; teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK); industria 
tekstile; shërbimet; artizanati.
Projekti është ndarë në tri faza:
Faza e parë: Kandidatët e pranueshëm aplikojnë me idenë e tyre bazë për 
biznes, përmes Formularit të Aplikimit.
Faza e Dytë: Aplikantët me idetë më të mira të biznesit marrin pjesë në 
trajnim (10 gjysma ditësh pune) për aftësi të përgjithshme biznesi dhe 
zhvillimin e planit të biznesit dhe vetëm atëherë dorëzojnë planet e tyre të 
biznesit.
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Planet e biznesit do të jenë një version më i përpunuar i idesë për biznes dhe 
do të konkurrojnë për mbështetjen me grant.
Faza e tretë: Fituesit e përzgjedhur nga Komisioni i Vlerësimit do të firmosin 
një kontratë 18-mujore për të marrë financimin e grantit dhe mbështetje 
këshilluese.
Për më shumë informacion shikoni linkun: https://tirana.al/artikull/
njoftim-publik 

Yunus Albania
Yunus Albania filloi veprimtarinë në prill 2012 me mbështetjen e Qeverisë 
Shqiptare dhe në fillim të vitit 2013 u krijua Fondi Biznesi Social Yunus (YSB) 
Albania, duke qenë fondi i parë i biznesit social në Ballkan.
“Biznesi Social Yunus - Iniciativat globale” është një përshpejtues social që 
inkubon dhe financon sipërmarrësit vendas për të gjetur zgjidhje nga poshtë 
lart. YSB është bashkë-themeluar nga fituesi i Çmimit Nobel për Paqen, 
Profesor Muhamed Yunus, me ekipe vendase të sipërmarrësve, kapitalistë 
sipërmarrës, bankierë dhe konsulentë. Selia e saj është në Gjermani, ka zyra 
lokale në 7 vende të tjera (përfshirë Shqipërinë) dhe ka aktivitete në shumë 
vende të tjera. Që nga viti 2011, kjo iniciativë globale ka vendosur mbi 7 
milion dollarë për bizneset sociale në vende të ndryshme, duke mbështetur 
mbi 400 sipërmarrës dhe duke ndikuar pozitivisht në jetën e më shumë se 
200,000 personave.
Që nga korriku 2015, pas kërkesës nga partnerë të ndryshëm, YSB Albania 
është bërë YSB Ballkan, duke zgjeruar aktivitetet e saj dhe duke hapur 
Programin e Akselerimit dhe mundësi investimi edhe në vendet e tjera 
të Ballkanit Perëndimor (Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia 
e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia). Të gjitha këto vende përballen me sfida 
të konsiderueshme dhe pothuajse të ngjashme sociale, dhe, megjithë 
përmirësimet në vitet e fundit, kanë ende një ekosistem të pazhvilluar për 
startup-et dhe akoma më shumë për startup-et biznese sociale. 
Për më shumë informacion shikoni linkun: https://www.balkanimpact.
com/

Projekti IDEA
Projekti IDEA (Innovative Development for Entrepreneurs in Albania) 
zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit gjermano-shqiptar dhe me 
mbështetjen e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit 
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të Investimeve (AIDA). Projeki IDEA u mundësohet të rinjve nga mosha 19 
deri në 34 vjeç.
Sfida IDEA ofron mundësi për rreth 1000 nisma të bizneseve inovative për të 
rritur kompetencat e tyre sipërmarrëse dhe aftësitë për biznes, t’i ndihmojë 
të zhvillojnë një numër karakteristikash të domosdoshme për gjenerimin 
e ideve dhe në përfundim një plan biznesi bindës. Sfida IDEA kombinon 
trajnimin për zhvillim biznesi, këshillimin dhe mentorimin. Metodologjia 
CEFE do të përdoret për të përmirësuar shërbimet e zhvillimit të biznesit në 
Shqipëri. CEFE është një metodologji trajnimi me pjesëmarrje shumë aktive 
dhe e orientuar drejt veprimeve, e përdorur në më shumë se 70 vende në 
mbarë botën. Ajo përfshin përvojë teorike dhe praktike për të mbështetur 
zhvillimin e ideve dhe planeve të qëndrueshme të biznesit.
Me kombinimin e Trajnimeve për Zhvillim Biznesi, bashkë me këshillim dhe 
mentorim, “Sfida IDEA” është dizenjuar si një konkurs në katër faza dhe në 
çdo fazë identifikohen pjesëmarrësit më të suksesshëm.
Për më tepër mbi projektin IDEA mund të shikoni linkun: http://idea.cefe.
net/ 
Ky projekt është i lidhur ngushtë me skema IDEA.

Skema IDEA- Grant.  Për aspirantët për sipërmarrës
Skema IDEA mbështet sipërmarrësit aspirantë dhe ekzistues në Shqipëri, në 
kuadër të implementimit të programit ProSEED, që financohet nga Republika 
Federale e Gjermanisë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë dhe GIZ. Shuma totale e buxhetit për vitet 2018-2019 është 440.000 
euro dhe që do të ofrojë deri në 110 grante për sipërmarrësit aspirues dhe 
bizneset ekzistuese, me një ndarje prej 40% për gratë dhe të paktën 20% 
për emigrantët e kthyer, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Projekti 
mundëson mbështetje financiare për fillimin e biznesit përkatësisht në 
vlerën 4.000 € për projekte individuale dhe 7.000 € për projekte në grup.
Skema bazohet në një proces konkurrues, gjatë të cilit aspirantët sipërmarrës 
do të aplikojnë për marrjen e granteve.
Për më shumë informacion shikoni linkun: https://financa.gov.al/440-mije-
euro-financim/
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ANALIZA E REZULTATEVE TË VROJTIMIT

SHGPAZ në kuadër të zbatimit të projektit “Nxitja e Sipërmarrjes dhe të 
Mësuarit mbi Sipërmarrjen tek të Rinjtë dhe Gratë në Shqipëri”, të financuar 
nga BE-ja nëpërmjet CFCU (Njësia Qendrore e Financimit dhe Koordinimit) 
pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,  zhvilloi gjatë vitit 2019 një 
vrojtim me të rinjtë - nxënës të shkollave të mesme dhe studentë - në disa 
Universitete dhe Shkolla të Mesme në 9 rrethe të ndryshme në vend. 

Metodologjia  
Në 6-mujorin e parë të vitit 2019, SHGPAZ në kuadër të projektit “Nxitja e 
Sipërmarrjes dhe të Mësuarit mbi Sipërmarrjen tek të Rinjtë dhe Gratë në Shqipëri”, 
zbatoi etapën e parë të këtij projekti, duke zhvilluar krahas prezantimeve 
të përgatitura edhe vrojtimin me titull “Njohja e programeve e granteve të 
BE-së/Kombëtare për sipërmarrjen nga të rinjtë”. Ky projekt u zhvillua në 9 
qytete në të gjithë Shqipërinë e më konkretisht në: Tiranë, Durrës, Lezhë, 
Shkodër, Pukë, Fushë-Arrëz, Pogradec, Fier dhe Vlorë.  Zgjedhja e të rinjve 
në shkollat e këtyre qyteteve ishte përgjithësisht rastësore. Shkollat e 
mesme të përgjithshme në 5 qytete si në Fier, Pogradec, Lezhë, Qelëz-Pukë 
dhe Fushë-Arrëz ku shtrihet projekti, u përzgjodhën në bashkëpunim me 
Drejtoritë Arsimore të rretheve dhe gatishmërisë për bashkëpunim nga 
drejtoritë e vetë shkollave pjesëmarrëse. Universitetet u përzgjodhën 
të profileve të ndryshëm dhe në bashkëpunim me stafet përgjegjëse për 
projektet si: Universiteti i Mjekësisë në Tiranë, Universiteti “Aleksandër 
Moisiu”, Fakulteti i Biznesit Durrës, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti 
i Shkencave të Edukimit, Shkodër dhe Universiteti “Ismail Qemali”, Fakulteti 
i Shkencave Teknike, Vlorë.   
Theksojmë edhe njëherë se pjesëmarrja në këtë vrojtim ishte me baza 
vullnetare të të rinjve që morën pjesë në seminaret e organizuara nga 
SHGPAZ. Konkretisht përpara se të flisnin lektorët për temat kryesore për 
kompetencën europiane të të mësuarit për sipërmarrjen dhe programet 
mbështetëse të BE-së ose ato kombëtare për të rinjtë, u realizua ky vrojtim 
me intervistim sipas pyetësorit të parapërgatitur si në aneksin 1. Forma e 
zgjedhur për zhvillimin e këtij pyetësori bëri të mundur të kuptuarin sa 
më saktë të pyetjeve në pyetësor si dhe marrjen e përgjigjeve të plota dhe 
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realiste nga të rinjtë pjesëmarrës.  
Pyetësori përbëhet nga 4 rubrika kryesore. Rubrika e parë i dedikohet 
mbledhjes së informacionit të përgjithshëm demografik të të rinjve 
pjesëmarrës, si në lidhje me rrethin, shkollën, gjininë dhe moshën. Më pas, 
në rubrikën e dytë, pyetësori vazhdon me pjesën për njohuritë e të rinjve mbi 
programet mbështetëse të Bashkimit Europian ashtu edhe me programet 
kombëtare të qeverisë. Rubrika e tretë mbledh informacion mbi grantet e 
përfituara aktualisht nga të rinjtë pjesëmarrës. Rubrika e katërt, dhe e fundit 
fokusohet tek fakti nëse këta të rinj ose familjarët e tyre kanë një biznes të 
tyre. Përgjigjet e mbledhura nga kryerja e vrojtimit, u përpunuan nëpërmjet 
paketës statistikore SPSS. Gjithashtu u bë kujdes që hedhja e përgjigjeve 
të bëhej sipas një formë standarde për të përfshirë të gjithë pyetësorët e 
grumbulluar dhe informacionin e tyre. Nëpërmjet karakteristikave kryesore 
të të rinjve anketa mundësonte kryerjen e një analize të përgjigjeve në disa 
dimensione, si në atë gjeografik, sipas gjinisë, moshës dhe profesionit. Të 
katërta këto dimensione ndihmojnë në të kuptuarin sa më të mirë të profilit 
të të rinjve që njohin programet mbështetëse për ta. 

Profili i të rinjve pjesëmarrës në vrojtim
Në vrojtim morën pjesë rreth 309 pjesëmarrës, të cilët iu përgjigjën 
9 pyetjeve sipas pyetësorit të përgatitur nga stafi i SHGPAZ. Numri i 
pjesëmarrësve në vrojtim sipas rretheve kishte një shpërndarje të balancuar 
gjeografike. Pyetësori u zhvillua ne 9 rrethe të Shqipërisë, me një shtrirje 
në të gjithë vendin nga ana gjeografike. Në grafikun nr. 1 majtas paraqitet 
skematikisht kjo shpërndarje gjeografike dhe ku vihet re se numri më i lartë 
i pjesëmarrësve është nga rrethi i Shkodrës me 17%, ndërkohë që mbas tij 
renditet Fieri me 14% të totalit. Rrethi më pak i përfaqësuar në kampionin 
e përzgjedhur është Puka, e cila ka vetëm 7% të totalit të përfshirë në 
pyetësor. Në lidhje me gjininë janë përgjigjur rreth 96% e pjesëmarrësve. 
Nga këta 76% e tyre janë femra ndërsa meshkujt përbënin rreth 24%. 
Pyetësori është i dizenjuar/ i krijuar për t’iu adresuar të rinjve, megjithatë 
pjesë e prezantimeve te projektit ishin edhe mësues, të cilët gjithashtu u 
bënë pjesëmarrës me përgjigjet e tyre. Pjesa më e madhe e të intervistuarve 
janë studentë dhe nxënës shkollash rreth 96% e tyre, dhe vetëm 4% ishin 
mësues ose profesor. Meqenëse numri i mësuesve ishte shumë i vogël dhe 
nuk përbën fokus të analizës, më poshtë ne ju referohemi në tërësi si njohuri 
të të rinjve. Të rinjtë që studionin në universitete ishin lehtësisht më shumë 



15

SH
GP

AZ

nga ato që vazhdonin shkollën e mesme, përkatësisht 52% dhe 48%, duke 
siguruar kështu një shpërndarje të balancuar si për moshën dhe njohuritë 
që ata kanë për programet e BE dhe kombëtare. 

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Ndërkohë sipas grupmoshës, vihet re pothuajse një shpërndarje normale, 
ku numri më i madh i të rinjve i përket grupmoshës 18-23 vjeç, e cila përbën 
gati 70% të totalit të të anketuarve. Numri i pjesëmarrësve në vrojtim ishte 
i barabartë si nga shkollat e mesme, ashtu edhe nga fakulteti, duke siguruar 
kështu një shpërndarje të mirë dhe përfaqësuese të kampionit / sample-it 
sipas karakteristikave kryesore të të rinjve në popullsinë e vendit.  

Karakteristikat e kampionit të përzgjedhur të vrojtimit
Pyetësori fillonte me një rubrikë të përgjithshme mbi njohuritë që kishin 
të rinjtë për programet mbështetëse për ta. Nga përpunimi i përgjigjeve të 
pyetjes nëse të pranishmit në takim kishin dëgjuar për ndonjë program-
grant për të rinjtë, iu përgjigjën më shumë se 98% e të intervistuarve. Pjesa 
më e madhe e tyre, rreth 70%, kishin dëgjuar për programet mbështetëse për 
të rinjtë. Raporti i pjesëmarrësve që nuk kishin dëgjuar për programet ishte 
më i lartë në rrethin e Pogradecit (gati 63% e përfaqësuesve të këtij rrethi), 
dhe më pas renditeshin qyteti i Shkodrës, Fushë-Arrëzit dhe Fierit. Rrethi 
i Vlorës ishte ai me raportin më të vogël të të rinjve që nuk kishin dëgjuar 
për programet e të rinjve. Kjo shpërndarje tregon se nuk ka një sjellje 
të qartë midis vendndodhjes së të intervistuarve dhe njohurive që ata 
kanë për programet/ grantet mbështetëse për të rinjtë. Në mënyrë 
indirekte ky rezultat tregon se njohuritë e programeve për mbështetjen 
e të rinjve në vendin tonë në më të shumtin e rasteve është rastësore, 
mbi baza individuale dhe nuk ka një përqasje të integruar ose politikë 
të theksuar për njohjen e gjerë të këtyre programeve.    

Grafik 1. Karakteristikat e përgjithshme të të anketuarve.
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Programet për mbështetjen e të rinjve
Mbas pyetjes së përgjithshme, pyetësori synonte të mblidhte informacion 
mbi njohuritë për programet aktuale të ofruara si nga BE ashtu edhe 
programet kombëtare. Programi më i njohur i Bashkimit Evropian për të 
rinj ishte Erasmus, kurse ai më pak i dëgjuar ishte Maria Sklodowska-
Curie. Pothuajse 50% e studentëve dhe nxënësve të pyetur kishin dëgjuar 
për Programin Erasmus. Në shpërndarjen e përgjigjeve sipas rretheve dhe 
njohurive që kanë ata për programet e BE-së vihet re se studentët në qytetet 
e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës kanë më shumë njohje të këtyre programeve 
dhe relativisht një % të lartë të përgjigjeve. Veçanërisht në Durrës dhe 
Vlorë ky raport është shumë i lartë në 74% dhe 89% përkatësisht. Qyteti i cili 
nuk kishte fare njohje për programet e BE-së është ai i Pukës, ku asnjë prej 
pjesëmarrësve nuk dha përgjigje pozitive për programet e cituara, sepse ata 
nuk kishin dëgjuar për to. Ndërkohë, sipas gjinisë vihet re se 80% e përgjigjeve 
janë nga femrat dhe shumë më pak nga meshkujt, duke konfirmuar se janë 
femrat të cilat dominojnë/ kanë njohuri për projektin më shumë të njohur 
të BE “Erasmus”. Raporti dominues i femrave përkundrejt meshkujve vihet 
re në të gjitha programet e përzgjedhura. Për vetë natyrën e programit 
“ERASMUS”, i cili aplikohet/ dedikohet studentëve që ndjekin studimet 
universitare, njohuri për të kishin studentët e fakulteteve dhe shumë pak ishin 
nxënësit e shkollave të mesme.  Nga ana tjetër, mosha dominuese e grupit 
që kishte njohuri për Erasmus ishin mosha 18-23 vjeç që lidhet drejtpërdrejt 
me periudhën e fakultetit dhe përshtatshmërisë së këtij programi për këtë 
moshë. Rezultatet e kësaj pyetjeje tregojnë se njohuritë e të rinjve mbi 
programet e BE që mbështesin të rinjtë janë të limituar kryesisht në 
programet e shkëmbimeve të studentëve dhe pjesëmarrjes në shkolla 
ndërkombëtare. Ndërkohë që programet e tjera njihen pak ose aspak 
duke nënvizuar domosdoshmërinë për të punuar më shumë me rritjen e 
sensibilitetit dhe njohurive ndaj programeve të BE-së për të rinjtë. 

Grafik 2. Programet ndërkombëtare të  përzgjedhura

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ
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Programi Horizon 2020 njihet vetëm nga 11% e të rinjve pjesëmarrës.  Pjesa 
më e madhe e të rinjve (rreth 65%) ishin nxënës të shkollave të mesme, 
kryesisht femra (58%) dhe më shumë nga rrethi i Fierit (40%). Ndërkohë 
që nëpër rrethet e tjera përqindja e të rinjve që e njihnin këtë program 
ishte e pakët. Përqendrimi i lartë i të rinjve në rrethin e Fierit vlerësohet 
të jetë rastësor, mund të lidhet drejtpërdrejt me njohjen më të afërt që të 
intervistuarit kanë me njëri-tjetrin dhe nuk duhet interpretuar si një faktor 
thelbësor për njohjen nga të rinjtë e këtij qyteti të programeve të BE-së. 
Tirana edhe pse qyteti me përqendrimin më të lartë të popullsisë, shkollave 
dhe programeve të shumta- nuk shfaq asnjë avantazh përkundrejt njohjeve 
të programeve krahasuar me qytetet e tjera të Shqipërisë.  

Grafik 3. Shpërndarja gjeografike e të rinjve për dy programet e BE-së më pak të 
njohura

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Programi që njihet më pak nga të rinjtë ishte programi Marie Skłodowska-
Curie (MSC), ku numri i të rinjve që kishin njohuri ishte akoma më i ulët 
se në programin “Horizon 2020”, rreth 5% e pjesëmarrësve e njihnin këtë 
program. Shpërndarja gjeografike e të rinjve që e njohin këtë program 
është e njëtrajtshme dhe nuk tregon për përqendrim në asnjë nga rrethet e 
pyetura. Kjo edhe për arsyen se Programi  Marie Curie i dedikohet kërkuesve 
të rinj dhe informacionet për këtë janë të pakta, aplikimet nga Shqipëria 
edhe më të pakta dhe përfitimet pothuaj të papërfillshme.
Duke mbajtur parasysh se dy programet e cituara janë për studentët, ne e 
përqendruam fokusin e analizës vetëm tek përgjigjet e dhëna nga të rinjtë 
nëpër universitete. Kështu programi “Horizon 2020” njihet nga të katërta 
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universitetet e përfshira në vrojtim- ai i Tiranës, Durrësit, Vlorës dhe 
Shkodrës. Por numrin më të madh të të rinjve që e njohin këtë program e kanë 
studentët e rrethit të Tiranës, të cilët përbënin gati 62% të studentëve që i janë 
përgjigjur pozitivisht pyetjes. Ata të rrethit të Shkodrës përfaqësojnë rreth 
23% të përgjigjeve, kurse Durrësi dhe Vlora kishin vetëm nga 1 përfaqësues, 
ose 7.7% të përgjigjeve pozitive. Gjithsesi duhet theksuar se në total të 
përgjigjeve pozitive të marra për këtë pyetje studentët përbënin rreth 40%, 
duke nënvizuar edhe njëherë faktin e rëndësisë së njohjeve personale për të 
marrë njohuri mbi programet mbështetëse dhe mungesës së politikave të 
centralizuara që adresojnë specifikisht grupmoshën për të cilën ky program 
është dizenjuar. Ndërkohë për programin më pak të njohur nga të rinjtë atë 
të Marie Skłodowska-Curie, vihet re se përgjigjet pozitive të të rinjve janë 
ndarë në mënyrë të barabartë ndërmjet nxënësve të shkollave të mesme 
dhe atyre në fakultet. Këta të fundit ishin studentë të të katër universiteteve 
kryesore në vend, por shpërndarja ndërmjet fakulteteve/ rretheve është e 
ekuilibruar. Studentët e Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë ishin lehtësisht më 
të shumtë në numër krahasuar me tre rrethet e tjera. 
Tiparet/ karakteristikat e grupit të të rinjve që e njohin këtë program 
theksojnë edhe njëherë - njohuritë e pakta që kanë të rinjtë dhe njohjen 
e tyre në baza individuale me njohje personale, duke mos u kushtëzuar 
nga shkolla që ato ndjekin, mosha apo vendi ku jetojnë. Gjithsesi duhet 
mbajtur parasysh se të dyja këto programe janë të fokusuara tek mbështetja 
e punës kërkimore dhe inovacionit duke pasur në fokus ekspert të fushave 
të caktuara dhe nuk janë aq pranë profilit të studentëve dhe nxënësve të 
përfshirë në vrojtim. 
Nga programet kombëtare, programi më i dëgjuar mes të rinjve është 
programi i mbështetur nga GIZ–IDEA.  Rreth 23% e pjesëmarrësve e njihnin 
këtë program. Programi më pak i njohur ndër programet kombëtare ishte ai 
Yunus, të cilin e njihnin vetëm 8.4% e të rinjve pjesëmarrës. Sikurse edhe tek 
programet e BE, programet kombëtare njihen më së shumti nga mosha 18-23 
vjeç, dhe kryesisht nga femrat. Niveli i ulët i përgjigjeve pozitive për njohjen 
e programeve kombëtare tregon për mungesën e politikave prezantuese 
dhe informuese edhe për këtë grup programesh mbështetëse për të rinjtë.
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Grafik 4. Programet kombëtare të përzgjedhura

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Duke analizuar rezultatet e vrojtimit në një këndvështrim krahasues 
midis njohjes së programeve kombëtare dhe atyre të BE-së tek të rinjtë, 
vihet re se numri i të intervistuarve që kanë njohje për programet 
kombëtarë është 20% më i ulët se ai për programet e BE-së. Ndërsa 
karakteristikat gjeografike, demografike dhe ato të shkollimit mbeten 
përgjithësisht të njëjta.  

Grantet e përfituara
Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në vrojtim apo e familjeve të tyre nuk 
kanë përfituar ndonjë grant dhe kjo përbënte gati 93% e tyre. Veçanërisht 
në qytetin e Pogradecit nuk kishte asnjë pjesëmarrës apo familjet e tyre 
që të kishin përfituar ndonjë grant. Nga ana tjetër qyteti i Tiranës dhe ai 
i Shkodrës ishin qytetet të cilat kishin numrin më të lartë të përfituesve 
(vet ata ose familjet e tyre), secili qytet me rreth 20% të pjesëmarrësve në 
vrojtim. Në të gjithë grupin e përzgjedhur ishin marrë gjithsej 37 grante, 
ku nga këto në më të shumtën e rasteve i kishin marrë nga institucionet 
shtetërore - si nga pushteti lokal ashtu edhe nga ai qendror, duke përbërë 
rreth 70% ose 26 raste ndaj totalit të granteve të përfituara. Ndërkohë kishte 
patur edhe financime nga shoqata private/ apo donator privat, të cilat kishin 
mbështetur këto biznese. Bie në sy se në veçanti në rrethet veriore të vendit 
institucionet fetare si kisha katolike ishin një kontribues i rëndësishëm i 
granteve të fituara. 
Niveli i ulët i granteve të përfituara është një rrjedhojë logjike e njohurive 
të pakta që ata kanë mbi programet mbështetëse, si ato kombëtare 
dhe ato të BE-së. Por njëkohësisht ajo reflekton edhe nivelin e ulët të 
iniciativës për të bërë biznes të sample-it të përzgjedhur sikurse vihet re 
nga rubrika në vazhdim.  
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Biznese familjare
Nga të pranishmit në vrojtim vetëm 28% e tyre u përgjigjen që ata ose 
familjarët e tyre kishin një biznes familjar. Dhe kjo shpërndarje ishte e njëjtë 
si për nxënësit e shkollave të mesme ashtu edhe për ata që ndjekin studime 
të larta. Qytetet bregdetare dhe Tirana ishin rrethet të cilat kishin më shumë 
pjesëmarrës që kishin një biznes familjar. Kjo shpërndarje reflekton më së 
shumti dhe faktin se në këto qytete rigjallërimi i turizmit ka ndihmuar në 
krijimin e shumë bizneseve të vogla familjare, të cilat lidhen drejtpërdrejt 
me mënyrën kryesore të krijimit të të ardhurave.       

Grafik 5. Karakteristikat e bizneseve familjare- sipas gjinisë dhe rrethit 

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Ndërsa përsa i përket gjinisë duket që janë femrat të cilat dominojnë 
përgjigjet pozitive (75%) dhe që ato vetë ose familjet e tyre kanë biznes. Ky 
tipar mund të lidhet dhe me profilin psikologjik të femrave për të qenë aktive 
që në fillimet e jetës, duke qenë më të shkathta dhe duke pasur një profil 
ndihme ndaj familjes shumë më të ndjeshëm se sa meshkujt. Gjithashtu në 
grupin e të rinjve që kishin një biznes familjar apo ndihmonin në të, vihet 
re se janë pothuajse të gjithë të rinj që vazhdojnë studime të larta. Ky grup 
përbën rreth 95% te rasteve.    
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Grafik 6. Karakteristikat e bizneseve familjare- sipas moshës dhe arsimit

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Përgjithësisht të rinjtë punojnë në bizneset familjare që kanë prindërit e 
tyre, por gjithsesi ka edhe nga ato raste (10 të tilla) të cilat kanë punuar në 
biznese të tjera. Këto raste përbëjnë një nivel shumë të ulët të pjesëmarrjes 
së të rinjve në biznese, të cilat nuk janë të familjes, duke konfirmuar edhe 
njëherë tiparin e të rinjve shqiptarë, të cilët akoma nuk janë mësuar të 
punuojnë në moshë të hershme. Në raport të totalit numri i atyre që punojnë 
në biznese të tjera përbën më pak 3.4%. 
Pavarësisht situatës aktuale, pjesa më e madhe e të intervistuarve duan që 
në të ardhmen të punojnë në një biznes të tyre, rreth 71% e tyre, më pas 
renditet preferenca për t’u punësuar diku tjetër me 17% të të intervistuarve, 
ndërkohë që pjesa e mbetur, prej 12%, kanë zgjedhur punësimin që përfshin 
si biznes të familjes ashtu edhe vetjak.   
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1. Programet e BE-së për mbështetjen e të rinjve njihen pak nga ata, 
prandaj ka nevojë për përmirësimin e vizibilitetit të këtyre programeve 
në mediat elektronike dhe sociale, promovimin e mëtejshëm të këtyre 
programeve, shpërndarjen e informacioneve nëpërmjet rrjeteve të të 
rinjve, përmirësimin e metodave informuese.

2. Programi i BE-së që njihet më pak nga të rinjtë ishte programi Marie 
Skłodowska-Curie (MSC), i cili u dedikohet kërkuesve dhe inovatorëve 
të rinj dhe informacionet për këtë janë të pakta, aplikimet nga Shqipëria 
edhe më të pakta dhe përfitimet pothuaj të papërfillshme.

3. Programet kombëtare për mbështetjen e të rinjve edhe pse janë të pakta 
njihen edhe më pak se ato të BE-së nga të rinjtë, ndërsa përfitimet janë 
shumë të pakta. Fondet lokale për të rinjtë pothuaj mungojnë. Vetëm 
bashkia Tiranë ka disa programe dedikuar të rinjve.

4. Në kushtet e njohjes së pakët nga të rinjtë të programeve mbështetëse, 
edhe grantet e përfituar prej tyre janë të pakta në numër duke konfirmuar 
kështu nevojën për një prezantim më të mirë të tyre për të rritur më 
shumë grupin e përfituesve nga këto grante.    

5. Vrojtimi, edhe pse kishte një numër të kufizuar stafi pedagogjik, tregoi 
se mësuesit/ pedagogët e përfshirë nuk shfaqën njohuri më të mira se 
ato të nxënësve apo studentëve të tyre. Duke nënvizuar kështu se krahas 
punës me të rinjtë, një tjetër shtyllë e rëndësishme në shpërndarjen e 
informacionit është edhe nëpërmjet shpërndarjes së njohurive për 
programet mbështetëse tek profesorët dhe mësuesit. 

6. Rezultatet e këtij pyetësori tregojnë se numri i të rinjve shqiptarë që 
zotërojnë një biznes të tyre apo kanë të afërm që zotërojnë një biznes 
familjar është i ulët, duke nënvizuar se ka akoma shumë hapësira për të 
përmirësuar iniciativat e sipërmarrjes private midis të rinjve. 

7. Rezultatet e këtij vrojtimi në secilën nga pyetjet konfirmojnë dominimin 
gjinor- të femrave për marrjen e njohurive, duke nënvizuar rolin aktiv 
që gruaja ka edhe në këtë drejtim- një avantazh i cili duhet të jetë në 
vëmendjen e autoriteteve dhe në adresimin e krijimin e programeve 
mbështetëse gjinore. 

KONKLUZIONE



23

SH
GP

AZ

1. Për të adresuar problematikat që nxorën në pah rezultatet e këtij 
pyetësori mendojmë se është e nevojshme për krijimin e një strategjie 
të plotë dhe gjithëpërfshirëse për të mësuarit për sipërmarrjen për 
të përgatitur një brez të rinjsh sipërmarrës. Kjo strategji duhet të 
shoqërohet me programe për nxitjen e kulturës së sipërmarrjes, për 
krijimin e inkubatorëve për start up-et në fusha të ndryshme, të cilët 
duhet të financohen nëpërmjet/ nga buxheti kombëtar apo edhe i BE -së. 

2. Programet mbështetëse për të rinjtë, si kombëtare ashtu edhe të BE-së, 
ndonëse janë të pakta në numër dhe në buxhet duhet të shtohen e të 
shoqërohen me një strategji të qartë prezantimi dhe komunikimi- si të 
arrihen grupet e të interesuarve; përcaktimin dhe përdorimin e mjeteve 
më efiçiente për target grup që këto programe synojnë; përzgjedhja e 
një gjuhe të përshtatshme/ të kuptueshme për të shprehur funksionimin 
e këtyre programeve si dhe elemente të tjera që shoqërojnë zbatimin e 
këtyre programeve mbështetëse. 

3. Krahas punës me të rinjtë, një tjetër shtyllë e rëndësishme në shpërndarjen 
e informacionit është nëpërmjet shpërndarjes së njohurive tek mësuesit/
profesorët, të cilët në vrojtimin aktual nuk shfaqën njohuri më të mira 
se ato të nxënëseve apo studentëve të tyre. Njohja e stafit pedagogjik 
mund të jetë më e centralizuar - nëpërmjet programeve dhe projekteve 
nga ministria e arsimit, por edhe insitucioneve të tjera për trajnimin e 
vazhdueshëm të stafit pedagogjik për sipërmarrjen.

4. Niveli i ulët i të rinjve që janë të punësuar nënvizon një problematikë që 
duhet adresuar. Ne këtë kuadër do të ishte e nevojshme përfshirja edhe 
në kurrikulat e shkollave të lëndës “sipërmarrja”; kjo lëndë të bëhet e 
detyrueshme dhe të shoqërojë njohuritë e nxënësve në të gjitha nivelet 
duke filluar nga parashkollori e deri në universitete të të gjitha profileve. 
Gjetja e stimujve për të përfshirë studentët në skemat e sipërmarrjes 
është tashmë një domosdoshmëri me të cilat duhet të punoj qeveria 
duke ndihmuar kështu jo vetëm në rritjen e potencialit njerëzor dhe 
kapaciteteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, por edhe duke 
ofruar një përmirësim social të jetës së tyre. 

REKOMANDIME
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5. Ndërkohë që strategjitë qeveritare dhe projektet e shumta për të nxitur 
punësimin që në moshë të re, janë një instrument i rëndësishëm që të 
ndërmerren në vazhdimësi. Gjithashtu numri i vogël i të rinjve që punojnë 
aktualisht në një biznes familjar konfirmon se ndryshimi i mentalitetit 
të të rinjve për të punuar në moshë të re do kohë dhe duhet ndryshuar 
gradualisht. 

6. Duke marrë parasysh dallimin gjinor të gjetur në të gjitha pyetjet e 
këtij vrojtimi, ku femrat dominojnë në njohjen e programeve si ato të 
BE-së ashtu edhe ato kombëtare,  është e nevojshme që të zgjerohen 
e shtohen programet mbështetëse për inovacionin dhe zhvillimin që i 
japin përparësi femrave si një instrument i rëndësishëm për forcimin e 
rolit të saj në shoqëri dhe rritjen e potencialit të kapitalit njerëzor të 
vendit tonë. Shfrytëzimi i avantazheve krahasuese që ato kanë, shërben 
jo vetëm për përmirësimin e pozitave shoqërore dhe ekonomike të tyre, 
por njëkohësisht shërben si një kanal i mirë për përcjelljen e njohurive 
në formë më efiçiente edhe të shpejtë që në moshë të re. 
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Aneks 1
Pyetësor mbi programet e BE-së / kombëtare për mbështetjen me 

grante të nxënësve dhe studentëve 

Data _______________

Shkolla/Universiteti_______________       Fakulteti____________________

  Gjinia                 Mosha
 Femër          15 - 17
 Mashkull          18 - 23

     Mbi 23

1.  A keni dëgjuar apo njihni ndonjë nga programet mbështetëse për të 
rinjtë?

 Po
 Jo  

2. Për cilat fonde/programe të BE-së për nxënës/studentë keni dëgjuar?

 Programi HORIZON 2020 
 Programi Marie Skłodowska Curie
 Programi ERASMUS
 Programi ERASMUS+ Youth in Action
 Programi European Solidarity Corps/ Youth
 Të tjera (specifiko) ________________________________)

3. Për cilat fonde/programe kombëtare për mbështetjen e të rinjve keni 
dëgjuar?

 Projekti IDEA (e mbështetur nga agjencia gjermane GIZ)
 Skema IDEA-Grant në mbështetje të aspirantëve për sipërmarrës (nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë)
 Fondi për start-up nga Yunus
 Fondi grant për start-up (nga Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në 

Shqipëri (AIDA))
 Fondi grant i ekonomisë kreative/artizanatit (nga Agjencia e 

Zhvillimit të Investimeve në Shqipëri (AIDA))
 Fondi grant për start-up nga Bashkia Tiranë
 Të tjera (specifiko ________________________________)
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4. Për cilat Institucione, që mbështesin me grante të rinjtë, keni dëgjuar?

 Institucione të pushtetit qendror (si psh. Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë, etj.)

 Institucione të pushtetit lokal (si psh. Bashkitë, etj.)
 Donatorë të huaj
 Biznese private
 Institucione fetare
 Të tjera (specifiko ________________________________)

5. A keni përfituar ju apo familja juaj ndonjë fond grant?

¨ Po
¨ Jo

6. Nëse po, nga cili institucion është dhënë ky fond grant?

  Institucione të pushtetit qendror
 Institucione të pushtetit lokal
 Të tjera (specifiko ________________________________)

7. A ka familja juaj apo ju ndonjë biznes?

 Po
 Jo

8. A keni punuar/ndihmuar në biznesin e familjes apo tuajin?

 Po
 Jo

9. Ku do të dëshironit të punoni?

 Në biznesin familjar
 Të hapni një biznes tuajin
 Të punësoheni


