NJË SHEMBULL I PUNËS SONË

SHËRBIMET TONA GJENDEN PRANË JUSH
Agjencia e Punësimit, Departamenti për Migrim

Në këtë projekt, “partneriteti i shprehive për migrim
qarkor”, partnerët pjesëmarrës, Shoqata Bavareze e
Kompanive të Ndërtimit (LBB), Shoqata Federale
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) dhe
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK), janë
zotuar të shqyrtojnë mundësitë për përmirësimin e
aftësimit profesional dhe trajnimit në sektorin e ndërtimit
në Kosovë dhe t’u ofrojnë, në të njëjtën kohë, mundësi
konkrete të rinjve kosovarë që të kryejnë stazhin e punës
në Gjermani.
Në vitin 2017, u përzgjodhën tetë të rinj nga Kosova, të
cilët u përgatitën dhe u punësuan nga shtatori i vitit 2017
e tutje si stazhierë në kompanitë anëtare të LBB-së, të
cilat ndodhen në Bavari të Gjermanisë. Stazhet e punës do
të ofrohen për profesione për të cilat kanë kërkesa si
Bavaria ashtu edhe Kosova. Të rinjtë nga Kosova do të
përkrahen gjatë përpjekjeve të tyre për t’u integruar në
Gjermani gjatë stazhit të punës. Pas stazhit të punës, të
rinjtë do të këshillohen lidhur me mundësitë për t’u
kthyer në Kosovë, duke kontribuar në këtë mënyrë për
idenë e migrimit qarkor. Për më tepër, projekti përfshin
bashkëpunimin për zhvillimin e sistemit të aftësimit dhe
trajnimit profesional në fushën e ndërtimit.
Në vitin 2018, projekti do të vazhdojë, ndërkohë që për të
kryer stazhin e punës në Bavari, do të përzgjidhet një grup
tjetër të rinjsh nga Kosova.
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Shtypur me mbështetje nga

MIGRIMI PËR QËLLIME PUNËSIMI

PSE MIGRIMI PËR QËLLIME PUNËSIMI?

VIZIONI YNË

Qëllimi kryesor i Agjencisë së Punësimit është përkrahja e
individëve që kërkojnë të punësohen apo arsimohen me
qëllim që të gjejnë një vend pune të përshtatshëm dhe/ose
mundësi të tjera për karrierë në Kosovë.

Divizioni për Migrim synon të bëhet ofrues publik i
besueshëm, me performancë të mirë dhe i mirëpritur i
shërbimeve për informim, të cilat lidhen me migrimin për
qëllime punësimi, në funksion të përkrahjes së migrimit të
ligjshëm, lehtësimit të migrimit qarkor dhe parandalimit të
migrimit të parregullt.

Megjithatë, migrimi (për qëllime punësimi) ka qenë, është
dhe do të vazhdojë të jetë një realitet tepër i rëndësishëm
për kosovarët, por edhe për qëndrueshmërinë ekonomike,
sociale dhe politike të vetë vendit: Llogaritet që një nga katër
kosovarë jeton aktualisht jashtë vendit, ndërkohë që migrimi
(për qëllime punësimi) po ndikon fuqishëm në zhvillimin
njerëzor të popullit në Kosovë, p.sh. përmes remitancave,
shpenzimeve të udhëtimit, investimeve, transferimeve të
kapitalit njerëzor dhe social, pjesëmarrjes politike dhe
qytetare.
Të paturit opsionin për të kërkuar punësim jashtë vendit, rrit
mundësitë e zgjedhjes për punëtorët e Kosovës dhe
kontribuon në zhvillimin njerëzor.

Nëse migrimi për qëllime punësimi menaxhohet në mënyrë
të duhur dhe të barabartë, ai mund të shpalosë përfitime të
ndërsjella për individët, si dhe për shoqëritë prej të cilave
vijnë dhe për vendet drejt të cilave shkojnë.
Prandaj, Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës i jep
kompetenca vetëm Divizionit të saj për Migrim që të
menaxhojë në mënyrë aktive emigrimin për qëllime punësimi
dhe të ofrojë shërbime përkatëse nëpërmjet Qendrës së
Shërbimeve të Migrantëve dhe zyrave të saj rajonale dhe
lokale të punësimit.

ÇFARË OFROJMË NE
Këshillim (personalisht, përmes internetit apo telefonit)
lidhur me:
• mundësitë për trajnim, edukim dhe punësim në Kosovë
• mundësitë për trajnim, edukim dhe punësim jashtë vendit
• parakushtet dhe mundësitë e migrimit të rregullt drejt
vendeve të huaja për qëllime punësimi
• parakushtet dhe mundësitë e punësimit të të huajve në
Kosovë

PARTNERËT TANË
Divizioni për Migrim bashkëpunon, mes të tjerësh, me:
• administratat lokale, siç janë Autoriteti Qeveritar për
Migrimin ose Zyrat Komunale për Kthim dhe
Komunitete.
• administratat e huaja, siç ështëAgjencia Federale
Gjermane e Punësimit (BA)
• organizatat donatore ndërkombëtare, siç është Shoqata
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
• ambasadat
• dhomat lokale dhe të huaja të tregtisë dhe shoqatat
• bizneset lokale dhe të huaja
• agjencitë private lokale dhe ndërkombëtare të
ndërmjetësimit

• referimin për tek institucionet e tjera të Kosovës apo ato
ndërkombëtare
Trajnime:
• aplikimi për punë (p.sh. si shkruhet një CV)
• intervistat e punës
• si të gjesh punë jashtë vendit
Zhvillim dhe zbatim të projekteve për migrimin (qarkor) për
qëllime punësimi
Vendosje të ndërlidhjes me palët e interesuara, siç janë
agjencitë lokale dhe ndërkombëtare, private dhe publike të
ndërmjetësimit, ambasadat, etj.

