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Projekti: ProSkills (Punësimi dhe Rinia)

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është përmirësimi i qasjes në 
punësim për nxënësit e shkollave profesionale bazuar në aftësitë që 
do ti marrin këta të rinj bazuar në përmirësimin e bashkëpunimit midis 
sektorit privat dhe sistemit arsimor.



Në vitin 2017 ITED me mbështetjen e Solidar Suisse ka filluar zbatimin e projektit Rinia dhe Punësimi – ProSkills. 

Aftësi të përmirësuara 
të nxënësve të shkollave 
profesionale 

Rritja e kapaciteteve
të shkollave Profesionale
në Pejë

Bashkëpunim i intensifikuar 
i shkollave profesionale dhe
punëdhënësve të sektorit 
privat

Këshilli lokal për Arsim dhe Aftësim Profesional (KAAP) në Pejë është themeluar në prill 2017 
me iniciativën dhe mbështetjen e ITED në kuadër të projektit Rinia dhe Punësimi (projekti ProSkills), 
i cili mbështetet financiarisht nga Solidar Suisse dhe Solidar Kosova (Suisse Labor Assistance).
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Për të arritur këtë qëllim, projekti është përqendruar në tre rezultate kryesore:

Aktivitetet kryesore konsistojnë në krijimin e një Grupi Punues Komunal për Profesional dhe Arsim
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ProSkills (Punësimi dhe Rinia)

Hulumtimi i thellë i analizës 
së situatës sektoriale në Pejë, 
potenciali i Pejës për punësim. 

Ngritja e kapaciteteve
të anëtarëve KAAP 
në Pejë

Themelimi i një Qendre 
të Karrierës në Pejë

Ofrimi i Mësmit në Vend 
Pune (MVP) për studentët 

Ngritja e kapaciteteve 
për mësimdhënës – 
trajnime në kompani 

Trajnime për menaxherët 
e kompanive partnere në 
menaxhimin e burimeve 
njerëzore
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Avokim dhe lobim për të 
forcuar lidhjet e institucioneve 
vendore dhe lokale qeverisëse  



Drejtimet e përfshira në projekt

Drejtimi# Shkolla

Automekanik01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Përpunim dhe zdrukthtari

Shkolla e Mesme Teknike
Profesionale “Shaban Spahija”

Pejë

Shkolla e Mesme Ekonomike
Profesionale “Ali Hadri”, Pejë

Shkolla e Arteve Aplikative
“Odhise Paskali”, Pejë

Përpunim metali - metalpunues

Teknologji ushqimore

Hotelieri dhe Turizëm

Dizajn dhe Tekstil

TIK

Tekstil

CNC



PËRKUSHTIM PROFESION

ZHVILLIM



Ndërmarrja e analizës 
industriale sa i përket
kërkesave të sektorëve 
të ndryshëm në komunën 
e Pejës, me qëllim identifik-
imin e nevojave të tregut

Takime me biznese 
- sektorët
Shkolla
Komunë
Shoqata

Trajnimi i mbi 200 
nxënësve nga shkollat 
profesionale në profesi-
onet më të kërkuara në 
treg

Trajnimi i 30 mësimdh-
ënësve nga shkollat 
profesionale

ANALIZA TAKIME TRAJNIME SHKOLLAT

01 02 03 04

Edhe pse qëllimi i projektit është ngritja e aftësive të studentëve dhe përgatitja për hyrjen në tregun e punës, gjatë kësaj periudhe nxënësit 
që kanë vijuar MVP, kanë arritur të punësohen në kompanitë përkatëse në drejtimin që ata janë përgatitur në shkollë dhe në kompani. 
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Zhvillimi i materialeve 
promovuese për shkolla
QAP/ZP

ZHVILLIM

Një numër aktivitetesh 
për lobim dhe avokim 
për APP

Trajnimi i këshillit për 
APP me rreth 30 anëtarë

AKTIVITETE KËSHILLI

Trajnimi i 30 menaxherëve 
apo pronarëve të kompanive

MENAXHERËT

05 06 07 08

Punësimi i të rinjve që kanë ndjekur MVP    | Punësimi i të rinjve pas përfundimit të MVP është 30%.
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ProSkills (Punësimi dhe Rinia)

Tregime suksesi 

Mësimi në Vend Pune (MVP) apo Aftësimi në kompani realizohet në kuadër të 

projektit ProSkills të zbatuar nga ITED me përkrahje financiare të Solidar Suisse në Kosovë.

Zbatimi i Mësimit në Vend Pune apo aftësimit në kompani bëhet në bashkëpunim të ngushtë 

me Shkollat Profesionale: “Shaban Spahija”, “Ali Hadri” dhe “Odhise Paskali” në Pejë.



PROSKILLS PASION

MOTIVIM



Drejtimi: Metal Punues – Saldimi

Albion Krasniqi 18 vjeç nga Klina ishte pjese e programit të aftësimit në 

kompani që nga viti 2017.

Meqenëse ishte nxënës i shkollës së mesme teknike profesionale “Shaban 

Spahija” drejtimi  Metal Punues – Saldim ai pohon që në kompani kishte 

mundësi të kupton më shumë rreth metalit në përgjithësi, punës ekipore 

dhe marrjes se përgjegjësive.

Duke e falënderuar projektin ProSkills, pasi kishte kryer programin e 

aftësimit në kompani Albioni pati mundësi të filloj me punën si saldues ne 

kompaninë ”Bakalli Metal”. Ai shprehu mirënjohje të veçantë për kohën 

dhe kontributin e mentorëve në kompani.

Një ditë e zakonshme për Albionin fillon në ora 7 të mëngjesit. Në ora 07:30 

niset me autobus për në Pejë dhe në ora 8 fillon punë së bashku me 

marrjen e detyrave ditore nga mbikëqyrësi. Mesdita është e rezervuar për 

drekë me koleget dhe orari i punës mbaron në ora 17.00

Albion Krasniqi

Nga shkolla në vend pune

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)



Albion Krasniqi

Vlerëson punën ekipore

Ndihet me përgjegjësi

Vlerëson kontributin

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)
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Drejtimi: Metal Punues – Saldimi

Ardonit Mehmeti, 18 vjeç nxënës i shkollës së mesme teknike profesio-

nale ”Shaban Spahija” drejtimi  Metal Punues – Saldim ka përfunduar me 

suksese programin e Mësimit në Vend Pune (MPV) në kompani fal bash-

këpunimit me kompaninë hidraulik “Mulla Hidraulik” në Pejë.

Ardoniti thekson që në kompani vlerëson shumë punën në ekipe dhe 

çdo gjë rreth profesionit. Ardoniti ishte pjese e programit “aftësimi ne 

kompani” duke vijuar punën praktike 2 herë në javë. Përveç saldimit, ai 

kishte mundësi të mësoj përdorimin e mjeteve dhe veglave tjera të 

punës në sferën e përpunimit të metaleve dhe tornimit. 

Ardoniti thekson dhe vlerëson që përpos marrjes së njohurive praktike ka 

qenë një mundësi e mirë në krijimin e pavarësisë së tij dhe praktika fillim-

isht e tanimë edhe puna e ka bërë të ndihet më përgjegjës dhe me 

kompetent.

Ardonit Mehmeti

Nga aftësimi në kompani 
drejt në vend pune

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)



Ardonit Mehmeti

Vlerëson punën ekipore

Ka fituar njohuri

Ndihet kompetent
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ProSkills (Punësimi dhe Rinia)

Drejtimi: Automekanik

Art Zeka, 18 vjeç, dhe Jetmir Aliu 17 vjeç, nxënësit të shkollës së mesme 

teknike profesionale “Shaban Spahija” në Pejë, të drejtimit “Automekanik” 

për projektin ProSkills rrëfejnë përvojën e tyre gjatë aftësimit praktik apo 

MVP në kompaninë Autoservis “Etriti” në Pejë.

Arti dhe Jetmiri kanë përfunduar aftësimin në kompani në periudhën 

Nëntor dhe Dhjetor të vitit 2019. Përveç praktikës 2 ditore në javë sipas 

plan programit mësimore, ata ishin të përfshirë edhe në praktikë me 

gjysmë orari nga Hëne deri të Shtunën. 

Gjatë vitit 2019, për Jetmirin, dita fillonte në ora 7 të mëngjesit. Pas 

përgatitjes për shkollë nisej me autobus dhe rreth orës 8 fillonte mësimin 

në shkollë. Në ora 12:30 fillon me MVP apo aftësimin në kompani deri në 

pasdite. Në kompaninë Autoservis ”Etriti” gjen motivimin dhe inspirohet 

nga puna praktike dhe nga detyrat që i vihen në përgjegjësi. 

Art Zeka
Jetmir Aliu

Mësimi në vend pune 
Rruga për punësim 



ProSkills (Punësimi dhe Rinia)

Art Zeka, Jetmir Aliu

Punë në praktikë

Motivim dhe Inspirim

Përgjegjësi në punë

PR
OSKILLS * PU
N

ËSIMI DHE RIN
IA

 *





Drejtimi: Automekanik Ndërsa Arti pohon se në kompani është mirëpritur mirë nga ekipet e 

kompanisë Autoservis ”Etriti” të cilët ne të njëjtën kohë i kanë përkushtuar 

kohë në realizmin e MVP apo aftësimit në vend pune. Arti, thekson që 

përveç njohës praktike mundësia e realizimit të aftësimit në kompani 

është mundësi e mirë që të kuptohen  shumëllojshmëritë e shërbimeve, 

si dhe gjithnjë të jesh më afër modeleve më reja të veturave  që për një 

18 vjeçar sikurse Arti është një mundësi e mahnitshme.

Arti dhe Jetmir tanimë kanë përfunduar pjesën e MVP-së apo aftësimin 

në kompani dhe nga viti 2020 janë pjesë gjegjësisht punëtorë të kompa-

nisë Autoservis ”Etriti”.

Art Zeka

Jetmir Aliu

Mësimi në vend pune 
Rruga për punësim 



Drejtimi: Përpunim druri, zdrukthëtari

Valdrin Kelmendi 18 vjeç, nxënës i nxënës i shkollës së mesme teknike 

profesionale ”Shaban Spahija” drejtimi Përpunim Druri - zdrukthëtari 

pohon se gjatë punës praktike në kompaninë Bellino Home ka arritur të 

zgjeroj njohurit praktike si zdrukthëtarë ku kryesisht ishte i përfshirë në 

prerjen e skicave dhe në makinën CNC.

Kjo e fundit puna në CNC ka zgjuar interesim dhe motivim me të madh 

tek ai sepse është duke u aftësuar në pajisjet dhe makineritë më të reja 

të sektorit të përpunimit të drurit.

 

Tanimë, ai ka siguruar vend pune në kompaninë BELLINO HOME dhe një 

ditë e zakonshme për të fillon nga ora 8 e mëngjesit ku dhe pranon 

detyrat nga mbikëqyrësi  në kompani, në mesditë drekon me kolegët 

dhe përfundon punën në ora 17:00. 

Ai punon nga e Hëne deri të Shtunën dhe fal punës praktike tanimë 

gëzon të adhuruat e veta personale. 

Valdrin Kelmendi

Edukimi profesional në 
ofrimin e vendeve të punës 

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)



Valdrin Kelmendi

Njeh makineritë më inovative

Motivim dhe Inspirim

Përgjegjësi në punë
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Drejtimi: 

Endrit Haxhijakupi, 18 vjeçar, këtë vit ka mbaruar shkollën e mesme 

teknike profesionale ”Shaban Spahija” drejtimi TIK. Endriti ka përfituar si 

njëri ndër të zgjedhurit për mësim në vend të punës nga Projekti ProSkills. 

Pastaj me vullnet të tij ka mbaruar kursin e specializimit për ICT në 

kompaninë COM-ING. 

I vetëdijshëm që ka mbaruar shkollën profesionale ka paraqitur dëshirën 

të futet në treg të punës, dhe kompania COM-ING i ka ofruar mundësinë 

e praktikës për një muaj, edhe më pas Endritit iu është ofruar një vend 

pune të rregulltë në kompanië COM-ING në pejë si Teknik i IT-së.

Falë bashkëpunimit shkollë-biznes, Endritit iu bë realitet dëshira 

për punësim në sektorin që ka përfunduar shkollimin. 

Endrit Haxhijakupi 

Sektori TIK me potencial të 
madh në punësimin e të rinjve

Teknologjia e Informacionit 
dhe Teknologjisë (TIK)

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)



Endrit Haxhijakupi

Shkollë profesionale

Motivim dhe Inspirim

Përgjegjësi në punë

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)
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Drejtimi: Turizëm  

Bashkëpunimi i shkollës se mesme ekonomike profesionale “Ali Hadri” 

me sektorin e Hotelerisë dhe Turizmit në komunën e Pejës krijojnë vende 

të punës.

Drinor Kelmendi 17 vjeç, nxënës i shkollës se mesme ekonomike profe-

sionale “Ali Hadri“ në Pejë, drejtimi i “Hotelerisë dhe Turizmit” rrëfen për 

rëndësinë e programit të MVP-së apo aftësimit në kompani.

Drinori që nga muaji Nëntor i vitit 2019 ishte pjesë e aftësimit në 

kompaninë prestigjioze në Pejë “Hotel Seraphina Plaza”.

Një ditë e zakonshme për Drinorin fillonte nga ora 6:30 e mëngjesit. Në 

ora 8 fillonte mësimin dhe qëndronte në shkollë deri në ora 13:00. Pasi, 

MVP-ja apo aftësimi në kompani zhvillohet 2 herë në javë, atëherë ato 

ditë vijonte MVP apo aftësimin praktike nga ora 9.00 deri 13.00.

Drinorit përveç qe i pëlqen përgatitja e ushqimit, ai shpreh një interesim 

dhe inspirim me të theksuar rreth ushqimit, kuzhinës dhe çdo gjëje që 

ndërlidhet me përgatitje të ushqimit.

Drinori tanimë, është punësuar në hotelin Seraphina Plaza në kuzhinë.

Drinor Kelmendi

Turizmi – industria kryesore 
e Pejës – punësim i garantuar 
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Drinor Kelmendi

Shkollë profesionale

Punon në kompani prestigjioze

Motivim dhe Inspirim

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)
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Projekti ProSkills që zbatohet nga ITED L.LC. si dhe përkrahet financiarisht nga SOLIDAR SUISSE,
falënderon të gjithë bashkëpunëtorët për kontributin e dhanë në këtë projekt duke përfshirë:

Shkollën e Mesme Teknike Profesionale “Shaban Spahija”, Pejë, që nga udhëheqësia 
e shkollës në krye me Drejtorin, Koordinatorin e Cilësisë, Sekretaren, mësimdhënësit 
si dhe falënderim të veçantë për nxënësit e kësaj shkolle.

Shkollën e Mesme Ekonomike Profesionale “Ali Hadri”, Pejë, që nga udhëheqsia e shkollës 
në krye me Drejtorin, Koordinatoren e Cilësisë, Sekretaren, mësimdhënësit si dhe falënderim 
të veçantë për nxënësit e kësaj shkolle.

Falenderime

www.solidar-suisse-kos.org  |  www.ited-ks.com  |   www.shkollashabanspahija.org
Shkolla e mesme ekonomike Ali Hadri – Pejë | Shkolla e Arteve Alplikative “Odhise Paskali” – Pejë

Drejtorinë Komunale për Arsim (DKA), në krye me drejtorin dhe gjithë stafin e kësaj drejtorie

Drejtorinë Komunale për Zhvillim Ekonomik (DZHE), në krye me drejtoreshën dhe gjithë stafin e kësaj drejtorie

Zyrtarët e Qendrës së Karrierës

Të gjithë anëtarët e Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional në Pejë. 



Falënderim i veçantë për të gjitha KOMPANITË partnere në rajonin Pejës që kanë hapur 
dyert për të pranuar nxënësit për të realizuar MVP apo aftësimin në kompani. 

Emri i kompanisë Drejtimi / Sektori

BELLINO HOME SHPK CNC

Auto Servic ETRITI Automekanik

COM-ING
IMBUS KOSOVA
IcodePython

Teknologjia e Informacionit 
dhe Teknologjisë (TIK)

BELLINO HOME SHPK
BED COM

Përpunim druri / zdrukthëtari

BAKALLI METAL
MULLA HIDRAULIK

Përpunim Metali - metalpunues

ProSkills (Punësimi dhe Rinia)
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Emri i kompanisë Drejtimi / Sektori

Restorant ERA
Hotel SERAPHINA PLAZA
Restaurant Kulla e Zenel Beut
Marimangat
Balkan Natural Adventure

Piceria NITI

Teknologjia e Informacionit 
dhe Teknologjisë (TIK)

Teknologji ushqimore

ARTA TEX 1 SHPK Tekstil



Mandatuar nga:
Solidar Suisse Kosovo 

Përgjegjësia:
Pikëpamjet e paraqitura në këtë doracak nuk përfaqësojnë 
domosdoshmërisht pikëpamjet e palës mandatuese.

Përgatitur nga:
ITED L.L.C - Institute for Training 
and Economic Development 

Botuar nga:
Copyright © 2020 nga Solidar Suisse dhe ITED L.L.C. Të gjitha të drejtat 
e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të 
ruhet në ndonjë sistem të ruajtjes, ose të transmetohet në çfarëdo forme 
apo me çfarëdo lloj mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues ose 
ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të botuesit.



PROSKILLS AFTËSIM PËRKUSHTIM

ZHVILLIM

SOLIDAR

PUNËSIM TRAJNIM KRIJIM

EDUKIM ZHVILLIM
* Për qasje në këto dokumente, Ju mund të drejtoheni pranë
 Qendrës së Karrierës në Pejë, apo ITED dhe SOLIDAR.

www.solidar-suisse-kos.org

www.ited-ks.com

www.shkollashabanspahija.org

Shkolla e mesme ekonomike Ali Hadri – Pejë


