
CILAT PROFESIONE 
DO TË NEVOJITEN - SHEMBUJ?

Çfarë? Për çfarë?

Artizanatet e të gjitha llojeve, si psh
instalim elektrik, ndërtim, mirëmbajtje

Ndërtimi dhe mirëmbajtja 
e të gjitha mjeteve

Planifikuesit hapësinorë 
dhe ekspertët e energjisë

Identifikimi dhe planifikimi i pozitave 
të përshtatshme 
për prodhimin e energjisë

Inxhinierët Zhvillimi i teknologjive 
dhe planifikimi i vendosjes

Inxhinierë / fermerë bujqësorë Zhvillimi i bujqësisë dhe përqëndrimi 
në lëndën organike (bio-masë)

SI MUND TË FILLOJMË 
TË PLANIFIKOJMË TË ARDHMEN TONË?
Informacioni 
është fillimi i nevojshëm!

Para së gjithash, komunat ose rajonet duhet të informohen 

në publik përmes seancave informuese për të gjitha 

aspektet e prodhimit të energjisë miqësore me mjedisin.

• Më shumë autonomi në përdorimin e energjisë - kjo vlen 

edhe për kostot

• Përmirësimi i kushteve mjedisore në vend

• Punë të reja, të kualifikuara dhe të qëndrueshme në rajonin 

e tyre

• Kontributi në të ardhmen ekonomike në rajon

“Disavantazhi" është vetëm se njeriu duhet ta marrë në dorë 

fatin e tij! Kjo do të thotë përpjekje dhe përgjegjësi. 

Shpërblimi, megjithatë, mund të jetë një kontribut i 

rëndësishëm për të ardhmen.

Cilat mund të jenë 
përfitimet për qytetarët dhe komunitetet e tyre?

• Ne duhet të gjejmë punëdhënës që - me ndihmën dhe 

bashkëpunimin e duhur përmes ekspertizës së mëtutjeshme 

- janë të interesuar në prodhim, instalim, mirëmbajtje, etj. si 

dhe dëshira për riorientim në përputhje me rrethanat

• Ne kemi nevojë për njerëz të rinj, të kualifikuar, idetë dhe 

impulset e të cilave ata mund t'i zbatojnë.

• Përmes eventeve informuese për 

qytetarët dhe politikanët e tyre vendorë 

(<- oferta jonë)

• Në rastin e një ideje të përbashkët: 

ftesë e ekspertëve të duhur (<- oferta 

jonë)

• Zhvillimi i strategjive të përbashkëta 

dhe zbatimi i tyre - kush, çfarë, si ... (<- 

do të na pëlqente të kontribuojmë)

• Ofrimi i ideve të projektit dhe aplikimi 

për mbështetje (<- ne mund të 

ndihmojmë dhe të ju vendosim në 

kontakt me donatorët përkatës)

Si mund të 
funksionojë kjo?

Ekonomia jonë
duhet të ndërtohet 

përmes

KOSOVA
we want
që duam

koje hoćemo

KOSOVA
we want
që duam

koje hoćemo

KOSOVA
we want
që duam

koje hoćemo

• Ne duhet të tejkalojmë (para)- gjykimet e mëparshme 

• Ne duhet të japim ide të reja

• Ne duhet të bashkohemi, të zhvillojmë ide së bashku dhe t'i 

alokojmë e zbatojmë së bashku

• Ne kemi nevojë të bindim dhe të përfshijmë politikë-bërësit 

lokalë

• Ne kemi nevojë për të tërhequr vemendjen e shkollave dhe 

universiteteve - dhe mësuesve - për të marrë pjesë në 

programet e nevojshme

Cilat janë problemet? 
Përgjegjësia e secilit sjell angazhim të ri!

BENEFITET BENEFITET BENEFITET BENEFITET

Mjedisi i pastër 
- në komuna dhe 
në tërë Kosovën

Energji e sigurt -
 e gjeneruar në 

mënyrë të pavarur 
dhe në rrjet 
me të tjerët

Punësime të reja dhe 
të qëndrueshme - 
me kualifikime të 
mira profesionale

Perspektiva 
në shtëpi

 - cmime më 
të përballueshme, 
energji të sigurt, 
ambient të pastër



EKONOMIA KA NEVOJË
PËR IMPULSE TË REJA 

Kosova është një vend me vetëm disa resurse natyrore, të cilat nuk 

kanë mundur të kyçen në treg siç duhet deri tani. Disa prej tyre – si 

psh linjiti - janë poashtu jashtëzakonisht të dëmshme për mjedisin, 

dhe përdorimi i tyre rrezikon shëndetin e shumë njerëzve në vend. Të 

tjerët, si p.sh. industria e ndërtimit së shpejti do të arrijë kufijtë e saj. 

Sigurisht, shumë kompani të shërbimeve tashmë janë themeluar dhe 

kanë dëshmuar sukses. Por, nuk mund të ketë zhvillim të 

shëndetshëm ekonomik nëse sektori i prodhimit nuk funksionon. 

Këtë e dëshmojnë të gjitha vendet e zhvilluara në të gjithë botën. 

Edhe Kosova synon të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, e në këtë 

mënyrë të integrohet në fushën ekonomike të BE-së. Aty Kosova 

duhet të gjejë vendin e vet. 

Shumë vlerësime sugjerojnë se papunësia aktuale e të rinjve 

është 60-70%. Dhe shumë njerëz gjejnë punë vetëm pa kontrata 

dhe shpesh vetëm për disa muaj.

Jetëgjatësia mesatare (2016):

Impulse të reja përmes kualifikimit më të mirë 

Prandaj, çdo konsideratë se si të forcohet në mënyrë të qëndrueshme 

zhvillimi ekonomik në Kosovë duhet që poashtu të përqendrohet në 

teknologji të qëndrueshme – si dhe në prodhimin dhe zbatimin e tyre. 

Kosova ka akoma më shumë resurse sesa shumica e fqinjëve të saj 

në Evropë: të rinjtë. Por të rinjtë e Kosovës nuk janë të pajisur për të 

ardhmen dhe vështirë se gjejnë punë. Arsyet janë: shpesh ofrohen 

trajnime të gabuara në fushat që nuk janë të kërkuara, dhe mungesa 

e furnizimit të tregut të punës në sektorë të qëndrueshëm.  

·Kosova vetëm 71,65 v.; 

Shqipëria 78,34 v., gati shtatë vite më shumë! 

Mali i Zi 77,12 v.; 

·Serbia 75,24 J. 

Maqedonia Veriore 75,70 v.

Një impuls i rëndësishëm: 
Teknologjitë e gjelbërta

Energjia është gjaku i jetës së çdo ekonomie. Dhe pikërisht këtu në 

Kosovë janë shumica e problemeve. Gjenerata e tanishme e energjisë 

është një nga më të ndoturat në Evropë. Nga ana tjetër, çështja e 

gjenerimit të energjisë gjithashtu ofron mundësi të konsiderueshme 

për Kosovën. Por duhet të jetë një energji tjetër, duhet të jetë energji 

miqësore me mjedisin. Duhet të jetë energji e përballueshme dhe të 

japë hapësirë për zhvillimin e aftësive të reja dhe mundësimin e 

punësimeve të reja.

Teknologjitë e gjelbërta sjellin më shumë punë të reja dhe të dobishme 

për shëndetin

Do të duhej të përdoren

Era  //  D ielli  //  Biomasa!

Prodhimi i tanishëm i energjisë është i shtrenjtë, 
jashtëzakonisht i dëmshëm për shëndetin dhe ofron punë 
më pak të qëndrueshme

Shumë të sëmurë për shkak
të prodhimit të gabuar të energjisë

Kosova konsiderohet rajoni më i ndotur në Evropë.

Në Plemetinë, njerëzit vdesin para se të mbushin 60 vjeç, 

dhe pothuajse çdo familje ka kancer.

Të gjithë e dinë se sa i dëmshëm është prodhimi aktual i energjisë 

primare në Kosovë, veçanërisht për ata që punojnë drejtpërdrejt për 

të! "Vdekjet tona nga kanceri shfaqen gjithmonë e më shumë tek të 

rinjtë," citohet të ketë thënë një doktor nga Obiliqi. Kjo do të thotë që 

duhet të krijohen punë të reja dhe madje edhe më shumë me 

gjenerim energjie miqësore ndaj mjedisit!

Ku dhe si mund të gjenerohet energjia miqësore me mjedisin? E gjithë 

kjo mund të sjellë energji për Kosovën në të ardhmen - në vend të 

linjitit të dëmshëm: diellin, erën, bio-masën, pjesërisht ujin

Përparësitë dhe disavantazhet 
e teknologjive të gjelbërta

Përparësitë + Disavantazhet - 

Dielli

Era

Në dispozicion
Ekologjikisht miqësore
Punësime të reja (ndërtim 
 dhe mirëmbajtje)
Mund të decentralizohet 

Jo gjithmonë në dispozicion 
Investimi i nevojshëm 
    - Materialet
    - Kualifikimet 

Në dispozicion
Ekologjikisht miqësore
Punësime të reja (ndërtim 
 dhe mirëmbajtje)
Mund të decentralizohet

Jo gjithmonë në dispozicion 
Investimi i nevojshëm 
    - Materialet
    - Kualifikimet 

Bio-masa

Në dispozicion
Ekologjikisht miqësore
Punësime të reja (ndërtim 
 dhe mirëmbajtje)
Mund të decentralizohet

Kërkohen investime
   - Materialet
   - Kualifikimet
Kërkohet të rishqyrtohet 

Uji 

Pjesërisht në dispozicion
Vetëm pjesërisht 
 ekologjikisht miqësore  
Vende të reja të punës

Shkatërrim i pjesshëm 
  i natyrës
Ndryshimi i mundshëm 
i bilancit të ujit (<- ulja e 
ujërave nëntokësorë 

EDUKIMI I MIRË DHE I DUHUR
E BËN TË MUNDUR NDRYSHIMIN

Me të gjithë së bashku 
suksesi mund të arrihet!

E gjithë kjo mund të arrihet nëse përpjekjet e të gjithë atyre që janë 

të nevojshëm për t'u përfshirë në këtë proces fillohen së bashku. 

Nëse dëshironi ta bëni prodhimin e energjisë të qëndrueshëm, efektiv 

dhe miqësor ndaj mjedisit, duhet të siguroheni që ka ekspertë të 

trajnuar për të gjitha fushat - kjo gjithashtu paraqet një mundësi të 

shkëlqyeshme për një punë të mirë për shumë njerëz.

Ne kemi nevojë për ekspertë në:

• Planifikim (<- ku, si, çfarë)

• Prodhim dhe / ose prokurim të teknologjive

• Ndërtim të gjenerimit dhe rrjetëzimit të ri të energjisë

• Mirëmbajtja dhe riparimet

Kush duhet të marrë pjesë?

Qytetarët që duan një politikë të re energjetike. Ata 

duhet të ulen dhe të shtrojnë kërkesat e tyre së 

bashku

Njerëzit që duan vende pune të mira. Ata duhet të 

informohen për programet arsimore që janë të 

rëndësishme.

Politikanë që planifikojnë rimëkëmbjen ekonomike të 

vendit dhe duan të mundësojnë një të ardhme të 

shëndetshme. Ata duhet të krijojnë kushtet e kornizës 

ligjore dhe financiare që e bëjnë të mundur ndryshimin

Punëdhënësit (përfshirë Start-ups) që duan të 

ndërmarrin diçka të re dhe premtuese. Ju mund të keni 

nevojë të kualifikoheni dhe / ose të punoni me ekspertë 

ose kompani të jashtme (<- Diaspora)

Të rinjtë që duan të mësojnë profesione të orientuara 

nga e ardhmja. Ata duhet të shkelin disa nga 

premtimet e rreme arsimore dhe të mësojnë se çfarë u 

siguron atyre një të ardhme - në profesione jo-

akademike dhe akademike

Shkollim, arsim profesional dhe universitete - si dhe 

mësuesit 
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