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Hyrje

Në periudhën nga marsi deri në dhjetor 2022, Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Pers-
pektiva Euroatlantike (IQMPE1) e zbatoi Projektin “Çfarë duan të rinjtë - Profesionet 
e së ardhmes kërkojnë aftësi sot”. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe 

nën-grantohet nga fondacioni “Ana dhe Vlade Divac”, Unioni Rinor i Krushevës dhe 3 organiza-
ta të tjera partnere nga rajoni.

Qëllimet që IQMPE donte t’i arrinte përmes zbatimit të aktiviteteve të projektit ishin: ndërgjeg-
jësimi i publikut për problemin e papunësisë së të rinjve; përcaktimi i pengesave që ekzistojnë 
në tregun e punës; lehtësimi i përfshirjes së të rinjve në tregun e punës përmes të folurit më të 
madh publik dhe përfaqësimit të temës së (pa)punësimit të të rinjve në publik; si dhe përcaktimi 
i masave kryesore përmes konkluzioneve dhe rekomandimeve për efektet afatgjata dhe rezul-
tatet më të mira në punësimin e të rinjve.

Qëllimi specifik i projektit ishte dialog gjithëpërfshirës dhe ndërgjegjësimi i publikut për proble-
min e papunësisë së të rinjve, sensibilizimi i temës dhe mobilizimi më i madh i të gjithë palëve të 
interesuara për të vlerësuar situatën në terren dhe për të përcaktuar se për çfarë profilesh ka 
nevojë tregu i punës në mënyrë që të investohet në zhvillimin e aftësive dhe njohurive përkatë-
se tek të rinjtë dhe në drejtim të zhvillimit të kuadrove përkatëse që do t’u përgjigjen kërkesave 
të tregut.

Në drejtim të realizimit të qëllimeve të lartpërmendura, në kuadër të projektit u organizuan dy 
evenimente të mëdha, një sërë paraqitjesh publike, si dhe takime me faktorët shoqërorë ku të 
interesuarit identifikonin bashkërisht nevojat, kërkesat dhe pritshmëritë e të rinjve me qëllim që 
institucionet të ndërtojnë politika rinore të suksesshme dhe gjithëpërfshirëse, kryesisht duke 
përfshirë çdo të ri në formësimin e së ardhmes së tyre. Gjithashtu, një nga komponentët krye-
sorë ishte identifikimi i nevojave të komunitetit të biznesit gjatë proceseve të punësimit dhe 
hapja e vendeve të reja të punës që prekin dhe synojnë drejtpërdrejt të rinjtë.

Besojmë, dhe përvoja jonë në punën e mëparshme, duke përfshirë në kuadër të këtij projekti, 
këtë e konfirmoi, se të folurit publik dhe evenimentet publike japin kontribut të padyshimtë në 
përmirësimin e situatës në të cilën të rinjtë jetojnë, mësojnë, studiojnë, punojnë dhe veprojnë. 
Në të njëjtën kohë, me evenimente të tilla, IQMPE përpiqet të arrijë një nga qëllimet e saj stra-
tegjike - përfshirjen e të gjithë publikut në diskutim dhe ndërgjegjësimin e publikut për kontri-
butin dhe nevojën për përfshirjen e plotë të të rinjve si faktorë aktivë shoqërorë dhe bartës të 
ndryshimeve pozitive konstante në proceset e menaxhimit.

1  www.iduep.org.mk
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Në kuadër të evenimentit të parë publik, fokusi ishte dialogu mes të rinjve dhe përfaqësuesve 
të komunitetit të biznesit. Qëllimi ishte hapja dhe vendosja në tryezës së përbashkët të prits-
hmërive, sfidave dhe mangësive që të dyja palët i perceptojnë, të cilat i referohen shkaqeve të 
(pa)punësimit të të rinjve.

Evenimenti i dytë publik i mblodhi sërish të rinjtë dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit 
në një vend, por këtë herë së bashku me institucionet publike. U theksua nevoja për dialog dhe 
bashkëpunim intensiv me institucionet qeveritare dhe institucionet e tjera publike që kanë 
kompetenca në segmentet e punësimit, masave ekonomikisht aktive, rinisë dhe politikës rinore. 
Krahas nevojës për përmirësimin e situatës me papunësinë e të rinjve, fokusi u vendos në ndër-
gjegjësimin e publikut dhe njohjen e rëndësisë së rezultateve të dukshme.

Si rezultat i evenimenteve të realizuara publike, takimeve të punës dhe debatit mediatik publik 
i rezultat i aktiviteteve të projektit, ekipi i projektit përgatiti rekomandime dhe konkluzione për 
avancimin e procesit të punësimit të të rinjve. Si bazë për përgatitje morëm të gjitha aktivitetet 
e Projektit “Çfarë duan të rinjtë - Profesionet e së ardhmes kërkojnë njohuri dhe aftësi sot”, ku 
morën pjesë më shumë se 30 organizata rinore, tre dhomat më të mëdha ekonomike, si dhe 
më shumë institucione publike kompetente në pjesën e papunësimit të të rinjve. Rëndësi të 
veçantë ishte roli i mediave, të cilat siguruan hapësirë   për prezantimin e aktiviteteve të projektit, 
përkatësisht hapjen e debatit publik në të cilin mori pjesë i gjithë publiku.

I paraqesim rekomandimet dhe konkluzionet në kuadër të këtij dokumenti, të cilat do t’i ndajmë 
me vendimmarrësit në fushën e papunësisë së të rinjve me qëllim të zbatimit të tyre konkret.
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Konteksti

Çfarë duan dhe çfarë presin të rinjtë kur planifikojnë karrierën dhe profesionet e tyre të ardhs-
hme në kontekstin e caktuar?! Shkalla e të rinjve të papunë (në kategorizimin e ESHS-së janë 
persona të moshës 15-24 vjeç) në vend në tremujorin e tretë 2022 është 19.587 ose 17% e 
numrit total të të papunëve të përfshirë në popullsinë aktive.2 Krahasuar, shkalla e vendeve të 
lira të punës, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në tremujorin e tretë 2022 
është 2.07%. Numri më i madh i vendeve të lira, përkatësisht 3.459, është në grupin e profesio-
neve - Punëtorë në veprimtari e shërbimit dhe shitjes.3

Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme të Eurostatit për Maqedoninë e Veriut nga viti 
2020, papunësia e të rinjve (15-29 vjeç) është 29,6%. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të Ag-
jencisë së Punësimit, deri në nëntor 2022 janë regjistruar 9.324 persona të papunë të moshës 
20 deri në 24 vjeç, 10.354 të moshës 25 deri në 29 vjeç dhe 2.052 të moshës 15-20 vjeç, ku-
mulativisht të moshës 15 deri në 29 vjeç janë regjistruar gjithsej 21.730.4 Nëse shkojmë një hap 
më tej, numri i të papunëve nga mosha 15 deri në 34 vjeç është gjithsej 32.451 persona, numri 
i popullsisë aktive që kërkon punë, që është në vite të përshtatshme për rikualifikim, kualifikim 
shtesë, hapje të biznesit personal dhe lloje të tjera të mbështetjes nga ana e shtetit (të mbësh-
tetur edhe me planin e ri operativ për punësim për vitin 2022, përmes të cilit janë siguruar 1,8 
miliardë denarë për mbështetje për përfshirjen e rreth 15.000 të papunëve në tregun e punës5) 
përmes të cilës potencialisht do të krijoheshin vende pune shtesë dhe do të zvogëlohej pa-
punësia absolute.   

Nga ana tjetër, rezultatet e regjistrimit tregojnë trend shumë të qartë të migrimit të të rinjve 
në 20 vitet e fundit. Nga viti 2002 deri në vitin 2021, numri i përgjithshëm i të rinjve të moshës 
15 deri në 29 vjeç është ulur me 150.000 qytetarë (në vitin 2001, numri i të rinjve të moshës 
19-29 ishte 480.828 (24% e popullsisë së përgjithshme), ndërsa në vitin 2021 ishte 326.733 
(18% e numrit të përgjithshëm të popullsisë). Trendi i tillë tregon se popullsia në vend po plaket. 
Shqetësues është edhe trendi i njohur i largimit të të rinjve (brain drain), përkatësisht sipas reg-
jistrimit të vitit 2021, rreth 100.000 qytetarë, të cilët në vitin 2002 ishin nga 15 deri në 29 vjeç 
dhe sot do të ishin 29 deri në 35 vjeç, nuk jetojnë në vend. Trendi i njëjtë mbizotëron edhe në 
kategorinë e fëmijëve nga 0 deri në 9 vjeç që nga viti 2002, të cilët sot do të ishin 20 deri në 29 
vjeç, 16% e këtij grupi mungon në rezultatet e fundit të regjistrimit të vitit 2021.6 
2  https://www.stat.gov.mk/pdf/2022/2.1.22.36_mk.pdf 
3  https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=112&rbr=14178 
4  https://av.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80

%D0%B8%202022/P2vozrast_30112022.pdf 
5  https://av.gov.mk/content/pdf/FINALEN%20OP%202022.pdf 
6  https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021__NaselenieVkupno__

PodatociNaselenie 
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Për sa i përket situatës dhe tabelave të të rinjve, të papunëve dhe nivelit të arsimimit, sipas të 
dhënave të disponueshme, të rinjtë e moshës 15-24 vjeç janë kryesisht të punësuar në profe-
sione me aftësi mesatare (pothuajse 70% e punësimit total të të rinjve për vitin 2019), pjesa 
tjetër e të rinjve të punësuar janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë ndërmjet vendeve të 
punës me aftësi të larta dhe të mesme, përkatësisht shkalla më e lartë e të rinjve të papunë (15-
24 vjeç), me mbi 40%, është kategoria që ka mbaruar arsimin universitar. Ndërkohë, në dhjetë 
vitet e fundit, oferta e arsimit të lartë është rritur ndjeshëm, gjë që logjikisht çon në ndryshimin 
e ndjeshëm të kategorive arsimore si të të rinjve të punësuar, ashtu edhe të papunë. Përqindja 
e personave të moshës 30 deri në 34 vjeç që kanë marrë diplomë universitare nga 14,3% në vitin 
2009 është dyfishuar në 35,7% në vitin 2019 si rezultat i regjistrimeve të liberalizuara dhe ofri-
mit të arsimit universitar. Por, përkundër trendeve pozitive të statistikave sa i përket përfshirjes 
së popullatës në procesin arsimor, cilësia e arsimit sipas matjeve të Programit për Vlerësimin 
Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) është e ulët dhe e pamjaftueshme.7

Për sa i përket varfërisë së të rinjve, varfëria është evidente tek punonjësit e rinj (kryesisht me 
aftësi të ulëta) që janë më të prekurit në kategorinë e të punësuarve, dhe të varfër ose e shpre-
hur në përqindje 8,4%, kjo e dhënë është e vitit 2019.8 

Një pjesë e parametrave kryesore që duhet të merren parasysh si indikator se si mendojnë të 
rinjtë dhe cili është perceptimi dhe pjesëmarrja e tyre në jetën shoqërore janë ato socio-eko-
nomike. Fatkeqësisht, të gjitha hulumtimet e fundit të besueshme të të rinjve tregojnë apati, 
mosinteresim, dhe vitet e fundit edhe mungesë shprese, gjë që është edhe më shqetësuese. 
Hulumtimi i fundit i zbatuar nga Fondacioni Westminster për Demokraci nga nëntori 2021, mbi 
‘Pjesëmarrjen socio-politike të të rinjve’, tregon se vetëm 13% e të rinjve mendojnë se vendi po 
ecën në drejtimin e duhur, ndërsa 55% në drejtimin e gabuar.  

Sipas të njëjtit hulumtim, vetëm 3 nga 10 të rinj mendojnë se në 5 vjet nga sot vendi do të jetë 
një vend shumë ose pjesërisht më i mirë për të jetuar të rinjtë dhe nëse do të kishin mundësi, 
pothuajse 6 nga 10 të rinj. do të largoheshin jashtë vendit. Kjo flet shumë se me cilat tendenca 
dhe sfida serioze, për sa i përket nevojës për fuqi punëtore, do të përballemi si vend në dekadën 
e ardhshme, nga njëra anë kur planifikojmë reformat në arsim, me synimin për të prodhuar një 
fuqi punëtore të kualifikuar, dhe nga ana tjetër nevojat e sektorit real dhe rritjes dhe zhvillimit 
ekonomik të shtetit.

Çfarë mësimesh kemi nxjerrë nga pandemia për sa i përket pasojave ekonomike dhe funksio-
nimit të sektorit real? Lirisht mund të themi se disa nga profesionet e së ardhmes, “falë” pan-
demisë, brenda natës u bënë profesione të së tashmes. Pandemia na mësoi, ose më saktë na 
detyroi, të mendojmë për investime në inovacione të bazuara në teknologji dhe aftësi, të inves-
tojmë në infrastrukturën digjitale dhe digjitalizim, por edhe të parashikojmë (të kemi një plan B 
në) këtë lloj sfidash dhe krizash afatgjata, që në disa momente nënkuptonte fundin për bizneset, 

7  Микроподатоци од Анкетата на работната сила, различни години вклучени во Национална стратегија за 
вработување 20212027-, https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/NSV%20202120%2027-i%20
NPV20212023-.pdf 

8  Микроподатоци од Анкетата на работната сила, различни години вклучени во Национална стратегија за 
вработување 20212027-, https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/NSV%20202120%2027-i%20
NPV20212023-.pdf  
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veçanërisht në industrinë e shërbimeve. Pandemia vuri në provë të gjithë aktorët kryesorë në 
fushën e rregullimit dhe organizimit social-ekonomik dhe i detyroi ata të përshtateshin shumë 
shpejt me kushtet nëse donin, ishin gati apo jo. Vuri në provë sistemin arsimor dhe proceset 
arsimore, bizneset në sfida serioze, institucionet dhe shtetin në një provë serioze nëse do t’u 
përgjigjen nevojave në kohë dhe me mbështetjen e duhur. Sot kemi një sfidë/krizë të re që po 
jetojmë, energjike dhe ekonomike njëkohësisht dhe profesionet e së ardhmes, sipas profilizimit, 
mbeten të pandryshuara. 
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Konstatime kryesore bazuar në 
statistikat e mësipërme:

l Popullsia e vendit po plaket, e cila pashmangshmërisht do të sjellë pasoja në disa nivele, 
por më të dukshmet do të jenë ato social-ekonomike, në fushën e mungesës së fuqisë 
punëtore dhe kujdesit për të moshuarit;

l Dalja e fuqisë punëtore shumë të kualifikuar nga vendi, e cila do të çojë pashmangs-
hmërisht në rrezikimin dhe uljen e cilësisë së shërbimeve dhe prodhimit në zonat dhe 
industritë strategjike të vendit;

l Numri më i madh i vendeve të lira janë në aktivitetin e shërbimit dhe shitjeve, i cili ka-
rakterizohet nga paga të ulëta, punësim i pasigurt, pasiguri (kryesisht nga tendencat 
aktuale ekonomike), mosfleksibilitet, mungesë e një vendi pune formal, punësim të për-
kohshëm të pavullnetshëm dhe punësim me kohë të pjesshme bie ndesh me konceptin 
e punës së denjë;

l Papunësia e të rinjve, përkundër planeve operacionale për punësim dhe mjeteve të in-
vestuara, nuk zvogëlohet, sidomos jo sistematikisht, gjë që tregon se ndoshta progra-
met që hartohen nuk korrespondojnë me nevojat e të rinjve, nuk zbatohen siç duhet ose 
janë joefektive;

l Është e pashmangshme nevoja për të stimuluar dhe realizuar programe arsimore dhe 
trajnime për rikualifikim që do t’i përgjigjen nevojave të tregut të punës dhe aftësive që 
do të korrespondojnë dhe do të nevojiten në dekadat e ardhshme. Vënia në funksion e 
Observatorit të Aftësive në MASH, ndërsa në partneritet me MPPS dhe AP;

l Të rinjtë që kanë qenë të papunë për një kohë të gjatë humbasin njohuritë dhe aftësitë e 
fituara me kalimin e kohës dhe statusi i personave të papunë (të varur) ndikon në shën-
detin mendor dhe vetëvlerësimin e tyre. Përveç kësaj, për shkak të kufizimit të komuniki-
mit, kapitali i tyre shoqëror dhe pozita në shoqëri bëhet shumë modeste dhe e cenuesh-
me;
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l Reforma të mirëplanifikuara dhe gjithëpërfshirëse të sistemit arsimor për të përmbus-
hur nevojat e tregut të punës si dhe të profesioneve të së ardhmes përmes konceptit të 
“të mësuarit përmes punës” (MPP);

l Zbatimi konsekuent i ligjit për arsimin e lartë, veçanërisht në fushën e zbatimit të prak-
tikës reale dhe funksionale, praktikës dhe punës praktike;

l Angazhim edhe ndaj kompanive private për të investuar në zhvillimin e kapaciteteve dhe 
aftësive përmes trajnimeve për punonjësit e tyre dhe në hap me zhvillimin teknologjik.. 
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Konkluzione dhe rekomandime

1. Të rinjtë duan punë cilësore që ofrojnë mundësi për zhvillimin e aftësive

Për të rinjtë, krijimi dhe aksesi në vende pune me cilësi të lartë që respektojnë konceptin e punës 
së denjë ka një rëndësi të madhe. Punë të tilla do t’i lejojnë ata të vazhdojnë të zhvillojnë aftësitë 
dhe përvojën e tyre, si dhe të ndërtojnë më tej një karrierë të suksesshme dhe jetë të pavarur. 

Të gjithë të rinjve duhet t’u jepet mundësia të mbështeten për të arritur potencialin e tyre në 
mësim, zhvillim dhe punë. Të rinjtë duhet të kenë akses në një shumëllojshmëri opsionesh të 
kualifikimit plotësues, rikualifikimit dhe trajnimit nëpërmjet të cilave do të zhvillojnë aftësitë e 
tyre dhe do të ndërtojnë përvojën e tyre, dhe programet e mentorimit do t’i ndihmonin shumë ata 
të zgjedhin opsionin që është i duhuri për ta në kontekstin e caktuar.

Në këtë drejtim, duke marrë parasysh atë që u theksua më sipër, është e nevojshme 
të intensifikohet dialogu ndërmjet sektorit privat dhe odave, institucioneve arsimore, 
organizatave rinore dhe institucioneve shtetërore për të dizajnuar masa dhe politika 
efikase që mund të kontribuojnë në krijimin e një numri më të madh të vendeve të punës 
cilësore të cilat do t’u ofrojnë të rinjve mundësi për të zgjedhur sipas kualifikimeve të 
tyre. Kjo duhet të merret parasysh me apropos strategjinë e punësimit 2021-2027

2. Të rinjtë duhet të paguhen në mënyrë përkatëse

Statistikat tregojnë se papunësia e të rinjve po zvogëlohet ngadalë. Nëse 10 vite më parë 52.3% 
e të papunëve në vend ishin të rinj, sot 28.3% e të papunëve janë të rinj. Një pjesë e arsyes 
për këtë ulje të numrit të të papunëve është emigrimi i të rinjve (të dhëna të konfirmuara edhe 
nga regjistrimi i fundit), por edhe një pjesë e hapjes së vendeve të reja të punës në vend si 
dhe mundësia për të punuar nga këtu për kompanitë jashtë vendit (outsourcing kompani dhe 
partneritete). Megjithatë, një fakt shqetësues është se çdo i katërti i ri përballet me varfërinë, 
gjë që tregon drejtpërdrejt nevojën që të rinjtë që tashmë janë të përfshirë në organizatat e 
punës të paguhen në mënyrë adekuate, pra të paguhen denjësisht për punën e tyre.

Në këtë drejtim, është e nevojshme që përmes një dialogu ndërmjet sektorit privat dhe 
dhomave të tregtisë, organizatave rinore, sindikatave dhe institucioneve shtetërore 
të bihet dakord për zgjerimin e Planit Operativ për punësim me masa specifike që, në 
përputhje me nevojat e punëdhënësit, do të mundësojnë subvencione shtesë për pagat 
e personave deri në 29 vjet për një periudhë më të gjatë se ajo e parashikuar deri më tani. 
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3. Ligji për marrëdhënie pune duhet ta rregullojë punën nga shtëpia

Ligji për marrëdhëniet e punës i cili aktualisht është në fuqi në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut nuk e rregullon plotësisht mundësinë e punës nga shtëpia dhe puna në distancë, më 
saktë ka paqartësi. Zhvillimi i teknologjive moderne, rritja e numrit të të rinjve që angazhohen 
në industrinë e TI për kompanitë brenda apo jashtë vendit dhe pandemia Covid, kanë treguar 
se ka nevojë serioze për ndryshime ligjore që do të mundësojnë forma të reja punësimi dhe 
mundësi të reja për të rinjtë. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale aktualisht është duke 
punuar në një ligj të ri për marrëdhëniet e punës që duhet t’i adresojë këto çështje dhe në 
këtë mënyrë të përafrohet me praktikat evropiane. Aktualisht, potenciali për punë në distancë 
(punë nga shtëpia) në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerësohet në rreth 24% të numrit të 
përgjithshëm të vendeve të punës në dispozicion.

Në këtë drejtim, është e nevojshme që shpejt të miratohet Ligji i ri për Marrëdhëniet e 
Punës, i cili do të rregullojë punën nga shtëpia dhe punën në distancë për të përmbushur 
të rinjtë që i përdorin këto mundësi pune për kompanitë vendase apo të huaja. 

4. Orari fleksibël i punës - mundësi që sjell përfitime si për të rinjtë ashtu edhe 
për punëdhënësit

Hulumtimet në nivel botëror tregojnë se orari fleksibël i punës, i cili i jep punonjësit mundësinë 
për të përshtatur ditën e punës me nevojat e tij në përputhje me nevojat e punëdhënësit, ofron 
përfitime të shumta për të dyja palët, si rritja e produktivitetit, reduktimi i stresit dhe lodhje 
(sindroma e burn-out), ekuilibër i shëndetshëm punë-jetë, kënaqësi më e madhe në punë, 
tërheqje e talenteve të larta. Një numër në rritje i të rinjve vendosin orar fleksibël të punës ndër 
prioritetet e tyre kur zgjedhin  vend pune. Sipas njoftimeve nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, kjo çështje do të trajtohet me Ligjin e ri për Marrëdhëniet e Punës në mënyrë që të 
plotësohen pikërisht këto nevoja dhe të sigurohen përfitime si për punëdhënësit ashtu edhe 
për punëtorët.

Në këtë drejtim, është e nevojshme që me Ligjin e ri për marrëdhënie pune të rregullohet 
çështja e orarit fleksibël të punës në përputhje me pritjet e kompanive dhe organizatave 
rinore dhe punëtorëve të rinj.



Çfarë duan të rinjtë

12

5. Të rinjtë në sektorin  IT - 0 për qind tatim personal

Numri i të rinjve që zgjedhin arsimin e lartë në fakultetet elektroteknike është rritur ndjeshëm 
vitet e fundit. FINKI është fakulteti me numrin më të madh të studentëve, nëse bashkohet 
numri i përgjithshëm i studentëve nga viti i parë deri në vitin e katërt. Aty studiojnë gjithsej 4145 
studentë. Nëse këtij numri i shtojmë edhe personat që i fitojnë aftësitë e tyre TI në arsimin 
joformal përmes akademive dhe kurseve të shumta për sektorin e TI-së, do të arrijmë në një 
numër që përfaqëson potencial serioz dhe për të cilin kushtet e përshtatshme për punë dhe 
mbajtje në vend. duhet të sigurohet..

Qeveria njoftoi në fillim të vitit 2022 se nga viti 2023 do të prezantojë  sërë masash stimuluese 
për sektorin e TIK si përjashtimi nga taksat për rikualifikimin, trajnimin, rikualifikimin në kompani, 
përjashtimin nga taksat nga kostot e bëra për licencat për industrinë e TI dhe më lart. të gjithë 
heqjen e taksës personale për punonjësit në sektorin e TI, e cila aktualisht shkon në 10 për qind. 
Megjithatë, buxheti i ri për vitin 2023 nuk parashikon këtë lloj masash nxitëse.

Në këtë drejtim, është e nevojshme të realizohet premtimi për uljen e taksës personale 
nga 10 në 0% për të punësuarit në sektorin e IT-së dhe të vendosen masa të tjera nxitëse 
që do të kontribuojnë në mbajtjen e kësaj fuqie punëtore të re dhe të kualifikuar në vend, 
si dhe për hapjen e një numri më të madh të kompanive nga ky sektor në vend. 

6. Frilenserë – mundësi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore

Me rritjen e numrit të studentëve në arsimin formal dhe joformal të IT-së, pritet  rritje e numrit 
të të rinjve që punojnë si profesionistë të lirë. Ky trend tashmë është i përfaqësuar në vendet 
fqinje, veçanërisht në Serbi, e cila në vitin 2022 hyri në 10 vendet e para në botë sipas numrit 
të profesionistëve të lirë për frymë. Mbajtja e të rinjve që punojnë si frilenserë është  sfidë 
veçanërisht e madhe duke pasur parasysh se puna që ata bëjnë mund të bëhet nga kudo në 
botë, pra ku do të kenë kushtet më të favorshme të punës.

Në këtë drejtim, shteti duhet të dimensionojë me kujdes politikat tatimore, duke pasur 
parasysh që punonjësit në sektorin e TI-së janë të përjashtuar nga taksat në shumë vende. 
Futja e taksimit progresiv mbi një shumë të caktuar të të ardhurave mujore mund të jetë 
një goditje e rëndë për punonjësit e rinj në këtë sektor. Premtimi për taksën personale 
0 për qind për sektorin e IT-së duhet të realizohet dhe të mundësohet platforma e 
shpallur përmes së cilës profesionistët e lirë do të mund të paguajnë kontributet e tyre 
për sigurimet shoqërore, pensionale dhe shëndetësore në mënyrë të thjeshtë, nëse 
mendojnë se kanë nevojë.  
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7. Masat për vetëpunësim dhe hapjen e biznesit tuaj

Plani operativ për punësim parasheh masa që duhet të nxisin vetëpunësimin dhe hapjen e 
bizneseve të veta për të rinjtë. Megjithatë, sipas të dhënave të organizatave rinore, vetëm 18.3% 
e përfituesve të masave për hapjen e biznesit të tyre janë të rinj, dhe vetëm 2.3% e të rinjve janë 
të vetëpunësuar. Kjo tregon se nevojiten stimuj shtesë që të rinjtë të fillojnë biznesin e tyre dhe 
të vetëpunësohen..

Në këtë drejtim është i nevojshëm plotësimi i Planit Operativ me masa më të përshtatshme 
dhe efektive për vetëpunësimin dhe drejtimin e një biznesi për të rinjtë, si dhe krijimi i një 
fushate për informimin më të mirë të të rinjve për mundësitë dhe përfitimet e përdorimit 
të këtyre masave. . 

8. Praktikë me pagesë dhe vullnetarizëm

Zgjidhjet ligjore, veçanërisht ligji për praktikën dhe ligji për vullnetarizmin, ofrojnë një kornizë të 
përshtatshme ligjore për realizimin e praktikave me pagesë në kompani dhe vullnetarizmin. 

Megjithatë, nevojitet një nxitje më e fortë që të rinjtë të përfshihen në organizatat e punës si 
praktikantë dhe vullnetarë për një hark kohor prej 1 deri në 6 muaj për të fituar dhe zhvilluar 
aftësi, si dhe për të krijuar mundësinë e punësimit afatgjatë dhe pagës adekuate. Sipas 
informacioneve nga Dhomat e Tregtisë, interesi për praktikën dhe vullnetarizmin ka rënë dhe ka 
pak kuptim për përfitimet e praktikës dhe vullnetarizmit për zhvillimin e mëtejshëm në karrierë 
dhe përparimin e të rinjve.

Në atë drejtim, kompanitë si dhe institucionet publike duhet të rrisin mundësitë për 
praktikë për të rinjtë, gjë që do t’i sigurojë vetes punëtorë cilësor në të ardhmen, por 
edhe t’u mundësojë të rinjve të plotësojnë njohuritë e tyre të marra në arsimin formal.

9. Trajnime dhe trajnime të avancuara për të rinjtë brenda kompanive me ndihmë 
shtetërore

Një numër i madh kompanish përballen me mungesë të stafit dhe fuqisë punëtore të trajnuar 
siç duhet, veçanërisht për profesionet e së ardhmes, prandaj një numër i madh i të punësuarve 
duhet t’i nënshtrohen trajnimeve më të gjata përpara se të hyjnë në procesin e punës. Në të 
njëjtën kohë, punëdhënësit nuk kanë garanci për mbajtjen e punonjësit pas përfundimit të 
periudhës së trajnimit.  

Në atë drejtim, në bashkëpunim me odat e biznesit, duhet të zhvillohet një zgjidhje që do 
t’i mundësojë shtetit të mbulojë shpenzimet (plotësisht ose pjesërisht) për periudhën e 
trajnimit të punëtorit që është më i ri se 29 vjeç. 
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10. Arsimi - parakushti i parë për ndërtimin e personelit cilësor

Arsimi mundëson lëvizshmëri vertikale socio-ekonomike dhe është çelësi për të shpëtuar 
nga kufiri i varfërisë. Vetëm arsimi cilësor mund t’i ndërtojë studentët në një fuqi punëtore të 
kualifikuar në përputhje me nevojat e tregut vendas dhe ndërkombëtar të punës. 

Sipas vlerësimeve të kompanive, në një pjesë të madhe mungesa e kualifikimeve vjen si pasojë e 
dobësive të sistemit arsimor në të gjitha nivelet, duke filluar nga arsimi fillor, pastaj i mesëm dhe i 
lartë. Dhe organizatat rinore shprehin shqetësim serioz për cilësinë e arsimit të fituar nga të rinjtë, 
gjë që lë pasoja të qëndrueshme për kualifikimet, aftësitë, konkurrencën e tyre në tregun vendas 
dhe të huaj të punës. Të gjitha testet dhe hulumtimet ndërkombëtare tregojnë se studentët në 
vend fitojnë më pak aftësi, njohuri dhe kualifikime më të dobëta përmes procesit arsimor. 

Pra, sipas PISA-së, studentët nga Maqedonia e Veriut mbeten prapa bashkëmoshatarëve të 
tyre nga BE dhe OECD, dhe shteti shpenzon më pak për arsimin shkencor se të gjitha vendet 
në rajon dhe është shumë nën mesataren e OECD. 

Dhe renditja e institucioneve të arsimit të lartë, siç është renditja e Shangait, tregon se 
universitetet nga Maqedonia e Veriut nuk janë as në 1000 vendet e para në botë për sa i përket 
cilësisë së programeve arsimore dhe realizimit të tyre.

Në atë drejtim nevojiten reforma në sistemin arsimor, të cilat do të dimensionohen dhe 
zbatohen përmes dialogut dhe duke marrë parasysh nevojat e të rinjve dhe sektorit të 
biznesit, si dhe në përputhje me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare.  

11. Arsimim dual - pjesë e sistemit

Arsimi dual nxit dinamizmin dhe përshtatshmërinë e arsimit me nevojat përkatëse të sektorit 
real dhe ekonomisë, duke kontribuar në uljen e papunësisë dhe një ekonomi konkurruese. Në 
Raportin e Ke-së është notuar se jo harmonizimi me aftësitë po pengon konkurrencën dhe 
rritjen, dhe hendeku midis aftësive të fituara nga studentët dhe atyre të kërkuara nga kompanitë 
po kufizon rritjen potenciale ekonomike.

Në Raport theksohet se mësimi përmes punës dhe përmirësimi i cilësisë së trajnimit praktik 
është i vazhdueshëm, por ne duhet të fokusohemi në vendosjen e planit më fleksibël, modular për 
arsimin dhe aftësimin profesional dhe trajnim me përfshirje të drejtpërdrejtë të punëdhënësve. 
Në Raportin e KE-së fokusi vendoset në rritjen e mbështetjes për trajnimin dhe investimin 
e mëtejshëm në zhvillimin profesional të arsimtarëve në arsim profesional dhe trajnim dhe 
sigurimin e procesit efikas të vlerësimit.

Arsimi dual inkurajon bashkëpunimin cilësor ndërmjet shkollave dhe sektorit real përmes 
sinergjisë ndërmjet sistemit arsimor dhe tregut të fuqisë punëtore në të gjitha nivelet dhe rol 
të forcuar të dhomave në të gjithë procesin. Raporti i KE vë noton se mungesa e punëtorëve 
të kualifikuar e ndërlikon në mënyrë plotësuese bashkëpunimin midis kompanive të huaja dhe 
vendase, duke penguar transformimin strukturor të ekonomisë.
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Në atë drejtim është e nevojshme që arsimi dual të bëhet pjesë e sistemit dhe të mos 
jetë pilot projekt vetëm në një pjesë të shkollave. Shteti duhet të forcojë dialogun me 
kompanitë private dhe të bëjë përpjekje shtesë për ta integruar këtë sistem në arsimin e 
mesëm profesional.

12. Shëndetësia dhe sigurimi shëndetësor  - stimulimi i kompanive për të ofruar 
sigurim shëndetësor privat si një alternativë ndaj shëndetit të mbingarkuar 
publik

Një numër i madh i të rinjve që kanë pozicione pune me pagë të lartë prapëseprap vendosin të 
largohen nga vendi ose kur pyeten nëse do të emigronin, thonë se do ta bënin atë. Hulumtimet 
tregojnë se 60 deri në 80 për qind e të rinjve thonë se duan të largohen nga vendi, pavarësisht 
nëse kanë një punë apo sa paguhen. Kjo tregon se ekzistojnë faktorë që ndikojnë në marrjen 
e një vendimi të tillë, të cilët nuk lidhen drejtpërdrejt me tregun e punës. Ndër këta faktorë, 
organizatat rinore theksojnë kujdesin shëndetësor si sektor me dobësi të shumta që nuk 
përmbushin pritshmëritë dhe nevojat e qytetarëve, përfshirë këtu edhe të rinjtë.

Një e dhënë që mbështet nevojën për ndryshime dhe reforma në këtë sektor është numri 
i qytetarëve që vendosin të ndajnë fonde nga buxheti vendor për të paguar sigurimet 
shëndetësore private. Numri i qytetarëve që kanë sigurime shëndetësore private është rritur 
me 60% vitin e kaluar dhe ka kaluar shifrën 182,000 të siguruar. Një numër i madh i kompanive, 
veçanërisht nga sektori i IT, marketingut, bankave, kanë filluar ta ofrojnë këtë mundësi si 
pjesë e paketës për punonjësit e tyre. Megjithatë, me planin për vitin e ardhshëm shkurtohen 
përjashtimet lidhur me sigurimet private, me çka pritet ta vërë në dispozicion këtë shërbim për 
një grup më të vogël përdoruesish. Në të njëjtën kohë, nuk ka njoftim të qartë për përmirësimin 
e kushteve në shëndetin publik dhe me buxhetin për vitin e ardhshëm shkurtohen një pjesë e 
parave për ekzaminime parandaluese, të cilat prekin veçanërisht të rinjtë.

Në këtë drejtim, është e nevojshme të zbatohen reforma cilësore dhe thelbësore të 
sistemit të kujdesit shëndetësor, të mbështeten investimet në sigurimet shëndetësore 
private si alternativë, veçanërisht në kushtet e një pandemie aktive dhe të mos shkurtohen 
fondet për ekzaminimet parandaluese të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit të të 
rinjve. Në kushtet e pandemisë dhe të sistemit shëndetësor të mbingarkuar publik, shteti 
duhet të stimulojë kompanitë që të ndajnë fonde për sigurimet shëndetësore private për 
punonjësit përmes mundësisë së përjashtimeve të tjera nëse mundësohet një polisë e 
tillë.
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13. Luftë me korrupsionin - përfshirje e të rinjve në betejë

Të rinjtë posaçërisht e vënë në dukje korrupsionin si sfidë dhe problem për shkak të të cilit 
po mendojnë ose kanë marrë vendim për t’u larguar nga shteti. Si organizatat ndërkombëtare 
ashtu edhe partnerët e vendit e vlerësojnë problemin e korrupsionit dhe sundimit të ligjit si 
veçanërisht serioz dhe i bëjnë thirrje autoriteteve vendase që të ndërmarrin hapa seriozë në 
drejtim të përballjes së kësaj sfide. 

Të rinjtë theksojnë se përballen me korrupsion dhe praktika korruptive që në moshë të vogël, 
në shkolla, në arsimin e lartë, kur aplikojnë për akomodim në konviktet e studentëve, gjatë 
punësimit në sektorin publik, si dhe janë dëshmitarë të sjelljeve korruptive në të gjitha sferat e 
jetës shoqërore.

Në këtë drejtim, është e nevojshme të ndërmerren veprime vendimtare për menaxhim 
me korrupsionit në të gjitha nivelet, duke kontribuar në rikthimin e besimit të të rinjve 
në institucionet e shtetit. Raportimi i korrupsionit në arsim dhe konvikte studentore 
duhet të inkurajohet përmes krijimit të platformave digjitale dhe akuzat të procedohen 
urgjentisht nga institucionet kompetente. Organizatat rinore që synojnë këto tema 
duhet të vendosin sistem bashkëpunimi me Komisionin Shtetëror për Parandalimin 
e Korrupsionit, me të cilin duhet të ndahen informacionet dhe të organizohen fushata 
edukative. 

14. Mjedis i shëndetshëm jetese - mbështetja e iniciativave rinore për t’u 
përballur me sfidat

E drejta për mjedis të shëndetshëm është veçanërisht e rëndësishme për të rinjtë të cilët janë 
veçanërisht të vetëdijshëm për rreziqet, por edhe për mënyrat se si mund të sigurohet  mjedis 
i shëndetshëm dhe i pastër. Kjo e drejtë kërcënohet nga ajri i ndotur, uji i ndotur, neglizhenca 
e lumenjve dhe liqeneve, menaxhimi jo sistematik me mbeturinat. Organizatat rinore theksuan 
se kjo situatë është pjesë e arsyeve pse të rinjtë në kërkim të një jete më cilësore vendosin të 
largohen nga vendi.

Në këtë drejtim, është e nevojshme që shteti të shtojë përpjekjet e tij për të siguruar 
një mjedis të shëndetshëm, të përfshijë organizata nga sektori joqeveritar me projektet 
dhe idetë e tyre për përballimin e disa sfidave dhe t’u mundësojë të rinjve që të jenë më 
shumë të përfshirë në mënyrë aktive në nivel qendror dhe lokal në krijimin dhe zbatimin 
e iniciativave. 
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