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1. Prezantim i përgjithshëm 

 
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe RisiAlbania shpallin “Thirrjen për 
shprehje interesi” për ngritjen e “Zyrave të Shërbimit të Këshillimit të Karrierës” në 
nivel vendor.   
 
Kjo thirrje për shprehje interesi vjen në vijim të punës të projektit RisiAlbania, i cili synon 
të ofrojë më shumë mundësi punësimi për të rinjtë dhe të rejat në Shqipëri, nga mosha 
15-29 vjeç, në mënyrë të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një nga fushat ku është 
fokusuar projekti është zhvillimi i shërbimeve të karrierës për të përmirësuar qasjen e të 
rinjve ndaj mundësive, informacionit dhe shërbimeve të tregut të punës. Për këtë qëllim 
projekti ka punuar për rritjen e kapaciteteve të institucioneve ofruese të shërbimit të 
karrierës (si bashki, universitete, ofrues privatë), për rritjen e kapaciteteve të këshilluesve 
të karrierës dhe për zhvillimin e përmbajtjes / informacionit mbi tregun e punës dhe 
mjeteve të  nevojshme (si teste vlerësuese karriere). RisiAlbania është një projekt i 
mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, në partneritet me 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe zbatohet nga Helvetas dhe Partnerët Shqipëri 
për Ndryshim dhe Zhvillim. Aktualisht projekti ka hyrë në fazën e tij të tretë (1 Nëntor 2021 
– 31 Tetor 2025).  
 
 

2. Konteksti dhe qëllimi i thirrjes   
 
Kjo thirrje për shprehje interesi i drejtohet të gjitha njësive të qeverisjes vendore të 
interesuara për t’u përfshirë në procesin e ngritjes dhe ofrimit të shërbimit të këshillimit të 
karrierës në nivel vendor.  
 
Qëllimi i kësaj thirjeje është shtrirja e shërbimeve të qeverisjes vendore në mbështetje të 
të rinjve për tu orientuar drejt karrierës së suksesshme dhe mundësive për punësim.  
 
Modeli i ngritjes së zyrës për këshillimin e karrierës është pilotuar aktualisht në Bashkinë 
Tiranë.  Prej vitit 2021, zyra është funksionale dhe ofron mundësi vetë-shërbimi, këshillim 
karriere individual, këshillime dhe trajnime ne grup. Në këtë kuadër është zhvilluar portali 
unik i karrierës  (https://karriera.tirana.al/) një instrument ku depozitohet njohuri, 
informacion, instrumenta, i cili ofron mundësinë e vetë-shërbimit për të gjithë të 
interesuaritKy model shënon një fillim të mbarë për njësitë e vetëqeverisjes vendore në 
aplikimin e modeleve inovatore në drejtim të mbështetjes së të rinjve për orientim në 
karrierë dhe aksesimin e tregut të punës. 
 
Këshillimi i karrierës u referohet shërbimeve dhe veprimtarive, që synojnë të ndihmojnë 
individët në çdo moment të jetës së tyre për të bërë zgjedhje arsimore, trajnimi dhe 
profesionale dhe për të menaxhuar karrierën e tyre. Ky shërbim ndihmon individët të 
reflektojnë mbi ambiciet, interesat, kualifikimet dhe aftësitë e tyre. Shërbimi ofrohet 
nëpërmjet sesioneve këshilluese në grup ose individuale, instrumentave, programeve të 
edukimit për karrierën, etj.   
 
Zyrat e Shërbimit të Këshillimit të Karrierës që synohen të ngrihen në Bashki të tjera në 
vend, planifikohet të ofrojnë një seri shërbimesh, disa prej të cilave prezantohen në fletën 
informuese bashkangjitur kësaj thirrjeje (Aneks 1).  
 

https://karriera.tirana.al/
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2022/04/Aneks1-SHERBIMET-E-ZYRES-SE-K%C3%8BSHILLIMIT-T%C3%8B-KARRIER%C3%8BS.docx
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2022/04/Aneks1-SHERBIMET-E-ZYRES-SE-K%C3%8BSHILLIMIT-T%C3%8B-KARRIER%C3%8BS.docx
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Në këtë mënyrë, pritet që Bashkitë të shprehin përkushtimin e tyre për të angazhuar 
burimet financiare, njerëzore dhe teknologjike të nevojshme për ngritjen ë këtij shërbimi 
të ri, duke i shërbyer interesit të qytetarëve përmes standardeve të larta të shërbimit.  
 
 

3. Cilat bashki mund të shprehin interesin në lidhje me këtë thirrje? 
 
Partnerët Shqipëri dhe RisiAlbania përmes këtij procesi gjithëpërfshirës, ftojnë të gjitha 
Bashkitë e interesuara (përveç Bashkisë Tiranë) të shprehin interesin në lidhje me ngritjen 
dhe funksionimin e zyrave të këshillimit të karrierës në nivel vendor.  
 
Në bazë të një procesi vlerësimi sipas një serie kriteresh të paracaktuara do të përzgjidhen 
3-4 Bashki të cilat do të përfitojnë nga skema e mbështetjes për ngritjen e zyrave të 
këshillimit të karrierës. Nga ana tjetër, Bashkitë duhet të marrin përsipër përgjegjësinë për 
të alokuar në mënyrë transparente fonde për ngritjen e këtij shërbimi. 
 
Partnerët Shqipëri, RisiAlbania dhe Zyra e Këshillimit të Karrierës në Bashkinë Tiranë në 
cilësinë e lehtësuesve të procesit, do të asistojnë Bashkitë përmes:  
 

 informimit dhe orientimit mbi rëndësinë dhe mënyrën e funksionimit të zyrave të 
këshillimit të karrierrës  

 asistencës teknike dhe bashkë-financimit për ngritjen e këtij shërbimi  
 
Ky proces do të shtrihet gjatë vitit 2022 - 2023. Më konkretisht ndërhyrja do të kalojë në 
fazat e mëposhtme:   
 

 Shpallja e thirrjes dhe organizimi i sesioneve të informimit.  
 
Menjëherë pas shpalljes së thirrjes, Partnerët Shqipëri dhe RisiAlbania do të 
organizojnë 2 sesione informuese online për të gjithë Bashkitë e interesuara. 
Lutemi të rregjistroheni në linket më poshtë për të marrë pjesë në sesionet 
informuese. Sesionet do të jenë të njëjta dhe do të sqarojnë dhe adresojnë pyetje 
lidhur me proçesin e aplikimit, hapat e përzgjedhjes dhe punës me Bashkitë që 
do të përzgjidhen për ngritjen e Zyrës së Këshillimit të Karrierës (referojuni 
kalendarit indikativ të procesit). 
 
Për datën 19 prill - https://bit.ly/37AQvUk  
Për datë 27 prill - https://bit.ly/3M0iPyF  
 
 

 Në vijim të sesioneve të informimit, do të organizohen 3 vizita studimore1 në Zyrën 
e Këshillimit të Karrierës në Tiranë. Qëllimi i vizitave do të jetë i njejtë dhe do të 
kontribuojnë në njohjen nga afër me shërbimin e ngritur tashmë, sfidat gjatë 
procesit të ngritjes së shërbimit dhe përfitimet prej tij (referojuni kalendarit indikativ 
të procesit për datat e vizitave studimore).  
 

                                                        
 1 Vizitat do të organizohen në grupe, sipas datave të përzgjedhura nga Bashkitë. Çdo 

Bashki mund të marrë pjesë vetëm në një vizitë studimore. Shpenzimet e udhëtimit do të 
jenë të rimbursueshme përkundrejt çmimeve referencë të transportit publik sipas secilit 
destinacion.  

 

https://bit.ly/37AQvUk
https://bit.ly/3M0iPyF
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 Përzgjedhja e Bashkive.  
 

Ky proces do të kalojë në dy hapa: a) pas dërgimit të formularëve të shprehjes së 
interesit, Partnerët Shqipëri dhe RisiAlbania do të bëjnë përzgjedhjen paraprake të 
Bashkive që marrin vlerësim maksimal në procesin e aplikimit.  b) gjatë kësaj faze 
do të diskutohet dhe dakordësohet për ndërhyrjet respektive.   
 
Investimi për ngritjen e Zyrave te Këshillimit të Karrierës pritet të jetë investim i 
përbashkët i Bashkisë dhe RisiAlbania. RisiAlbania do të ofrojë mbështetje 
financiare për infrastrukturën e nevojshme teknike dhe asistencë për ngritjen e 
kapaciteteve për ofrimin e shërbimit në cilësinë e duhur ndërkohë që Bashkia pritet 
të kontribuojë në infrastrukture fizike dhe teknologjike si dhe personel të dedikuar  
për ofrimin e shërbimit.  

 
 Pas dakordësimit në lidhje me shprehjen e angazhimit të përbashket (firmosja e 

Marrëveshjeve të Bashkëpunimit), dhe miratimit të iniciativës në Këshillin 
Bashkiak do të behet shpallja e 3-4 Bashkive fituese.  

 
 Më pas RisiAlbania do të ofrojë asistencë teknike dhe ngritje kapacitetesh deri 

në momentin e fillimit të ofrimit të shërbimit në nivel bashkie.   
 

 

4. Procesi i shprehjes së interesit dhe afatet e aplikimit 
 

Të gjitha Bashkitë e interesuara për shprehjen e interesit duhet të ndjekin hapat e 
mëposhtëm:  
 

4.1 Thirrja për shprehjen e interesit 
 

Të gjitha Bashkitë do të gjejnë të publikuar thirrjen për shprehjen e interesit në faqet 
zyrtare të web të Partnerëve Shqipëri: www.partnersalbania.org dhe RisiAlbania: 
www.risialbania.al 
 
 

4.2 Dërgimi i pyetjeve dhe kthimi i përgjigjeve 
 

Bashkitë mund të dërgojnë pyetje me shkrim mbi procesin e aplikimit deri më datë 9 maj 
2022 në adresën jalite@partnersalbania.org 
 
Duke qënë se pyetjet dhe përgjigjet mund të jenë me interes edhe për aplikantët e tjerë, 
ato do të bëhen publike duke ruajtur anonimatin e Bashkive që i kanë dërguar.  
Publikimi i pyetje - përgjigjeve do të behet në faqen e internetit të Partnerëve Shqipëri: 
www.partnersalbania.org  dhe RisiAlbania: www.risialbania.al 
 
Është e këshillueshme që rregullisht të konsultoheni me faqen e internetit në mënyrë që 
të jeni të informuar për pyetjet dhe përgjigjet e publikuara.  
 
 
 
  

http://www.partnersalbania.org/
http://www.risialbania.al/
mailto:......@partnersalbania.org
http://www.partnersalbania.org/
http://www.risialbania.al/
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4.3 Dërgimi i shprehjes së interesit 

 
Shprehja e interesit nga ana e Bashkive do të vijë përmes formularit përkatës (Aneks 2 
i kësaj thirrjeje) i cili duhet të plotësohet, dhe dërgohet elektronikisht në adresën e email: 
jalite@partnersalbania.org  

Dokumente mbështetës - Së bashku me formularin e shprehjes së interesit, Bashkitë 
duhet të dërgojnë deklaratën e firmosur dhe vulosur nga Kryetari i Bashkisë, (Aneks 3 
i kësaj thirrjeje).  

 

4.4 Afati i dorëzimit të paketës së shprehjes së interesit 
 

Afati i fundit i dorëzimit të paketës së shprehjes së interesit është data 3 qershor 2022, 
brenda orës 17.00. 

 
Konfirmim i marrjes së aplikimit - Një email konfirmues do t’i dërgohet çdo aplikanti për të 
konfirmuar marrjen e aplikimit. Nëse nuk merrni email konfirmues brenda 24 orëve nga 
dorëzimi i aplikimit, kjo do të thotë që aplikimi juaj nuk ka arritur dhe Partnerët Shqipëri 
nuk mban përgjegjësi për këtë. 
 

 
5. Vlerësimi dhe përzgjedhja e Bashkive 

Procesi i shqyrtimit të shprehjes së interesit do të bëhet nga një komitet vlerësimi me 
ekspertë të Partnerëve Shqipëri dhe RisiAlbania. Ky proces do të kalojë në disa faza:  

 
Faza 1: Vlerësimi dhe pikëzimi i shprehjeve të interesit 

Vlerësimi dhe pikëzimi i të gjitha shprehjeve të interesit të marra do të bëhet bazuar në 
një matricë pikëzimi për vlerësim, ku komisioni do të përgatisë një renditje paraprake të 
aplikimeve. Cilësia e aplikimeve, do të vlerësohet duke përdorur kriteret e mëposhtme të 
vlerësimit: 

- Bashkia deklaron që e ka prioritet çështjen e të rinjve dhe është përfshirë në një 
seri iniciativash;  

- Bashkia deklaron që ka gatishmërinë dhe vullnetin institucional për të ngritur një 
shërbim cilësor dhe të qendrueshëm për këshillimin e karrierës; 

- Bashkia është e përkushtuar për të vënë në dispozicion burimet financiare, 
njerëzore dhe teknologjike në ngritjen e shërbimit;  

- Bashkia ka eksperienca në ndërtim partneritetesh me organizata të shoqërisë civile 
(OSHC)dhe donatorë për zbatimin e inicitivave të përbashkëta 

- Bashkia është e hapur ndaj asistencës që do të ofrohet në vijim për kualifikim në 
drejtim të ofrimit të këtij shërbimi.  

 

Vetëm me Bashkitë të cilat përmbushin kriteret e mëposhtme, do të vijohet me fazat e 
tjera të vlerësimit.  

 

 

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2022/04/Aneks2-FORMULAR-P%C3%8BR-SHPREHJEN-E-INTERESIT.docx
mailto:......@partnersalbania.org
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2022/04/ANEKSI3.docx
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Pikëzimi:  
Tabela e vlerësimit ndahet në sesione dhe nënsesione. Çdo nënsesioni do ti jepet një 
pikëzim i caktuar sipas pikëve të përcaktuara.  
 

KRITERET  PIKËT 

1. Bashkia i ka prioritet cështjet e të rinjve dhe 
angazhohet për adresimin e tyre.  

 
Maksimumi 30 pikë 

1.1 Rinia është identifikuar qartësisht në dokumentet 
strategjike (PBA, Buxhet vjetor/ose dokumente të tjera 
strategjikë) të Bashkisë 

 
10 pikë 

1.2 Bashkia i ka përfshirë organizatat rinore dhe të rinjtë 
të marrin pjesë në procese të ndryshme konsultative 
dhe aktivitete rinore mbi cështjet e rinisë 

 

1-3 procese konsultuese/aktivitete      1 pikë 
4-6 procese konsultuese/aktivitete      3 pikë 
mbi 7 procese konsultuese/aktivitete   6 pikë 

 
 
 
10 pikë 

1.3 Bashkia ka alokuar grante për zbatimin e projekteve 
rinore gjatë 4 viteve të fundit 

   deri në 500,000 LEK                         1 pikë 
   500,001 - 1,000,000 LEK                  3 pikë 
   mbi 1,000,000 LEK                           6 pikë 

 
 
10 pikë 

2. Bashkia është e angazhuar të bashkë-financojë për 
ngritjen e shërbimit të këshilllimit të karrierës  

Maksimumi 45 pikë 

2.1 Bashkia do të vendosë në dispozicion një ambient 
fizik për ofrimin e shërbimit 

10 pikë 

2.2 Bashkia do të vendosë personel të dedikuar për 
ofrimin e shërbimit 

10 pikë 

2.3 Bashkia do të ofrojë zgjidhje IT (mirëmbajtje dhe 
përditësim i faqes web) për ofrimin e shërbimit online 

10 pikë 

2.4 Bashkia do të angazhohet në përgatitjen e 
materialeve promocionale dhe edukuese  

10 pikë 

2.5 Të tjera 5 pikë 

3. Bashkia ka bashkëpunim dhe praktika të mira të 
partneritetit me OSHC-të dhe donatorët për 
zbatimin e iniciativave të ndryshme. 

Maksimumi 25 pikë  

3.1 Bashkia ka një mënyrë të standardizuar të 
bashkëpunimit me OSHC-te dhe donatorë 
(memorandume mirëkuptimi, marrëveshje partneriteti 
dhe/ose forma të tjera kontratash) 

10 pikë 

3.2 Bashkia ka zbatuar disa nisma në partneritet me 
OSHC-të dhe donatorët gjatë 4 viteve të fundit:  

1-5 nisma        1 pikë 
         6-10 nisma      3 pikë 
         Mbi 10 nisma   6 pikë 

15 pikë 

PIKËT TOTALE MAKSIMALE 100  
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Faza 2 – Verifikimi i shprehjeve të interesit  
 
Bashkitë të cilat kanë marrë pikët më të larta të vlerësimit do të kontaktohen për qartësime 
të mëtejshme dhe takime direkte për verifikimin e informacionit dhe diskutimin e 
dakordësisë për hapat e mëtejshëm të procesit. Pas takimeve direkte në Bashkitë e 
përzgjedhura paraprakisht, komisioni i vlerësimit do të finalizojë pikëzimin e aplikimeve 
dhe do të nënshkruajë Marrëveshje Bashkëpunimi me Bashkitë.   

 
Faza 3 – Shpallja e Bashkive fituese dhe ofrimi i asistencës 
 
Gjatë fazës së tretë, me aprovimin e nismës në Këshill Bashkiak dhe shpalljen e Bashkive 
fituese, RisiAlbania do të vijojë me ofrimin e asistencës teknike për hapjen e zyrave të 
Këshillimit të Karrierës.   

 
6. Kalendari indikativ i procesit 
 

Aktivitetet Data 
 

Vendi, Ora 

 
Shpallja publike e Thirrjes për 
Shprehje Interesi 

 
11 prill  2022 

 
www.risialbania.al  
www.partnersalbania.org 

 
2 (dy) Sesione informimi online   

☐ 19 prill 2022  

  

☐ 27 prill 2022 

 

Data 19 prill - Ora 10:00 
https://bit.ly/37AQvUk  
 
Data 27 prill – Ora 10:00 
https://bit.ly/3M0iPyF  

3(tre) vizita studimore në Zyrën 
e Këshillimit të Karrierës në 
Tiranë.  
 
Secila Bashki mund të marrë 
pjesë vetëm në një nga datat e 
listuara.  

☐ 4 maj 2022 

 

☐ 5 maj 2022 

       

☐ 6 maj 2022 

 
Zyra e Keshillimit të Karrierës, Bashkia 
Tiranë Rruga e Elbasanit, Parku '7 
xhuxhat', Tiranë 
 
Procesi do të koordinohet nga Partnerët 
Shqipëri 

Afati i fundit kohor për të 
dërguar pyetje lidhur me 
Formën e Shprehjes së 
Interesit. 

 
9 maj 2022 

 
jalite@partnersalbania.org  
 

Data e fundit në të cilën 
publikohen përgjigjet lidhur me 
pyetjet e marra. 

 
16 maj 2022 

www.risialbania.al  
www.partnersalbania.org 

Afati i fundit kohor për dërgimin 
e Aplikimeve. 

 
3 qershor 2022 
 

jalite@partnersalbania.org 
deri në orën 17:00 

Përzgjedhja paraprake e 
Bashkive.  

 
Deri më 15.06.2022 

 

Takime pune në bashkitë e 
përzgjedhura paraprakisht për 
të diskutuar mbi ndërhyrjen dhe 
Nënshkrimi i Marrëveshjeve të 
Bashkëpunimit.  

 
 
korrik – shtator 2022  

 

Shpallja e bashkive fituese. Tetor 2022   

Prezantimi i iniciativës në 
Këshill Bashkiak dhe aprovimi i 
saj. 

shtator – dhjetor 2022  

Ofrimi i asistencës për ngritjen 
e shërbimit. 

janar 2023 – dhjetor 
2023  

 

 

http://www.risialbania.al/
http://www.partnersalbania.org/
https://bit.ly/37AQvUk
https://bit.ly/3M0iPyF
mailto:jalite@partnersalbania.org
http://www.risialbania.al/
http://www.partnersalbania.org/
mailto:jalite@partnersalbania.org

