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PËRSHKRIMI I PROJEKTIT: Caritas Shqiptar, Caritas Bosnia dhe Herzegovina, Caritas Kosova dhe Caritas Serbia, 
bashkë me Caritas
Austria dhe me mbështetjen financiare të Agjensisë Austriake për Zhvillim, Secours Catholique dhe
Renovabis kanë nisur një program rajonal të quajtur YourJob (Youth Overcoming Unemployment
Regionally through Job Opportunities on the Balkans) me qëllim rritjen e punësimit tek të rinjve në
Ballkanin Perëndimor. Mesazhi kryesor i këtij programi është t’u jepet mundësia të rinjve, veçanërisht
atyre që janë martuar, jo përmes arsimit, punësimit apo formimit, por përmes formimit të pritjeve për
të ardhmen e tyre në stazhe të ndryshme dhe në krijimin e një biznesi. Vlera e shtuar e këtij programi
është bashkëpunimi i organizatave rajonale të Caritas-it, përmes mesazheve për lobim dhe avokim, si
dhe hartimin i strategjive që paraqesin zgjidhje afatgjata.

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT: Të kontribuojë dhe të ndihmojë në punësimin e të rinjve, nga mosha 17 deri në 30 vjeҫ, 
dhe të krijojë mundësi për punësimin e tyre në Evropen Juglindore.
REZULTATET E PRITSHME: Rritja e numrit të të rinjve nga grupet në nevojë si të punësuar në zhvillimin profesional, 
këshillimin e karrierës, si eksperienca e parë e punësimit dhe menaxhimit. Punëdhënësit në Ballkan tregojnë një
shkallë të lartë të gadishmërisë për të intreguar punonjës të rinj në bizneset e tyre. AKTIVITETET PLANIFIKUESE: 
Hapja e qendrave të këshillimit të karrierës nga Caritas për punësimin e të rinjve, trajnime për kërkimin
e punës, organizimin e seminarëve për përforcimin e aftësive për të rinjtë, organizimeve të sësioneve
trajnuese, programeve mbështetëse për kurset profesionale, edukimin dhe praktikat. Mbështetja e
ideve të bizneseve dhe granteve për krijimin e ndërrmarjeve sociale.



Editor’s note
Të nderuar lexues,

Programi YourJob ka mbyllur vitin e parë të eksperiencës, sfidave dhe arritjeve në punën me të rinjtë.
Kjo është një nga mundësitë më të mëdha të ofruara për të rinjtë në katër shtetet e Ballkanit për të
përballuar sfidat e papunësisë, edukimit, kualifikimit profesional dhe një sërë sfidash personale dhe
ndërpersonale. Duke shpresuar në interesin dhe dëshirën tuaj të mirë për tu bërë pjesë e jona, gjeni
ndër artikujt e buletinit të programit YourJob të gjitha adresat e publikuara në website-t zyrtare të
rajoneve implementuese të programit: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovina, Kosovë dhe Serbi. Ne jemi të
lumtur t’ju prezantojmë me edicionin e tretë të buletinit për periudhën janar-mars 2020 me fokus
“Internshipet” por gjithashtu do të gjeni edhe tema të tjera si: firmosja e MoU me institucione publike
dhe jopublike, sesionet informuese, vizita të përfaqësuesve të trupave diplomatike në zyrën e YourJob
në Bosnje dhe Hercegovine, zhvillimin e kurseve profesionale, hapja e vendeve të lira të punës në
pozicione të ndryshme nëpërmjet ndërrmarrjeve sociale për të rinjtë, trajnime të ndryshme për të rinjë
si dhe aktivitete dhe bashkëpunime të natyrave të ndryshmë me fokus të rinjtë. Fatkeqësisht, gjatë
kohës që është përgatitur ky buletin, e gjithë bota është përfshirë në një situatë të pazakontë të
pandemisë për shkak të COVID-19 e cila ka një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e gjithësecilit. Në
këto kushte, stafi i programit YourJob është detyruar të gjejë mënyra alternative për të punuar nga
shtëpia por edhe nga zyra duke respektuar distancën sociale me të rinjtë dhe bashkëpunëtorët e tjerë.
Kjo situatë nuk e ndaloi aspak punën tonë, e cila u zhvendos kryesisht online nëpërmjet internetit, të
cilën e gjeni të përshkruar në artikujt e mëposhtëm.

Joana Luka

Caritas Albania



punës së përditshme dhe ta venë në praktikë atë 
që kanë mësuar. Gjatë këtij procesi ata fitojnë 
njohuri të vlefshme nga punonjës me përvojë. 
Këta profesionistë mund të shërbejnë si model 
dhe të formojnë vlerat, aftësitë shoqërore dhe

mundësitë e të rinjve. Gjithashtu, të rinjtë kanë 
mundësinë për të krijuar lidhje, të njohin kulturën 
e bashkëpunimit dhe të mësojnë si të sillen me 
kolegët dhe klientët në fushën profesionale. 

Dhe me pak aftësi dhe motivim, praktika

profesionale mund të të çojë dhe drejt një

punësimi brenda kompanisë. Një praktikë

profesionale mund të hapë horizontin dhe

është një investim për të ardhmen dhe

jetën profesionale.

Nga situata aktuale ne mund të mësojmë
shumë. Presidenti i Caritas Internationalis,
Kardinal Luis Antonio Tagle, në një fjalim
të tij në fund të muajit mars thotë: “Nga një
emergjencë që i prek të gjithë njerëzit
(pandemi), shpresojmë të shohim një
shfaqje pandemike të kujdesit për tjetrin,
dhembshurisë dhe dashurisë.”

Dhe ky është vizioni ynë i qartë! Me programin 
YourJob ne të gjithë kemi një qëllim të 
përbashkët, ti japim të rinjve në Shqipëri, Bosnjë 
e Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi një perspektivë 
për të ardhmen, të krijojnë lidhje dhe të punojnë 
ngushtë, si partnerë. Me këtë vizion, të gjithë 
ekipet motivohen shumë, pasi ne të gjithë e 
dimë se mund të bëjmë ndryshimin në jetën e

dikujt tjetër, si: Shumë njerëz të vegjël, të

cilët në shumë vende të vogla, bëjnë

shumë gjëra të vogla, që mund të

ndryshojnë faqen e botës! (fjalë e urtë afrikane)

Qofshi mirë me shëndet të gjithë dhe mbahuni 
të fortë!

Denise Wilfinger
Caritas Austria

YourJob – Mesazhi i Caritas Austria

Marrëdhëniet ndërmjet brezave! Lidhjet
mes brezave – si mbështetja mes të sapo-
ardhurve dhe personave me përvojë në
tregun e punës – tani janë dhe më të 
dukshme dhe më të rëndësishme se
ç’ishin para disa javësh. Për shkak të 
krizës së Covid-19 shumë vende në të
gjithë botën janë ndikuar nga mbyllja, disa
vende kanë dhe kufizime vërtetë të forta
orari. Duke qenë se veçanërisht të
moshuarit mund të preken rëndë nga
virusi, të rinjtë në të gjithë globin tashmë
po marrin përgjegjësi për tu kujdesur për

grupet më vulnerabël.

Marrëdhëniet e solidaritetit mes brezave në 
tregun e punës
Siç e dini, qëllimi ynë është të mbështesim
adoleshentët dhe të rinjtë për të bërë kalimin 
nga shkolla në jetën e punës.
Problemi më i madh i të rinjve të papunë në rajon 
zakonisht është mungesa e përvojës së punës.

Për ti dhënë të rinjvë mundësinë që çfarë

kanë mësuar ta venë në praktikë, duke

rritur kështu mundësitë e tyre për të gjetur

punë, Caritas-i punon me kompanitë vendase.

Të rinjve u jepet mundësia të shijojnë jetën e 
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