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Media dhe informacioni i tregut të punës

RisiAlbania bashkëpunon me mediat, për të raportuar në mënyrë sa më tërheqëse mbi 
tregun e punës në forma mediatike si: tv, radio, media e shkruar, online dhe sociale. 
Njëkohësisht synohet zhvillimi i një modeli biznesi fitimprurës për vetë median në 
sajë të këtij raportimi. Qëllimi është që të rinjtë dhe prindërit e tyre të mund të marrin 
vendime të informuara për arsimimin, zgjedhjet e karrierës dhe mundësitë e punësimit.

Risi në shërbimet private të punësimit

Risi synon në vecanti zgjerimin e shërbimit të ndërmjetësimit tek të rinjtë dhe të rejat me 
kualifikim të ulët e të mesëm (i pa ofruar nga tregu privat i ketyre shërbime në Shqipëri). 
Risi ndihmon portalet dhe kompanitë e punësimit jo vetëm për ndërmjetësimin e 
punëdhënësve dhe punëkërkuesve, por edhe për të ofruar një gamë më të gjerë të 
produkteve fitimprurëse,  përfshirë orientimin e karrierës dhe shërbimet e tjera për 
burimet njerëzore.

Modernizimi i shërbimeve publike të punësimit 

Risi po mbështet SHKP-në për fuqizimin e ndërveprimit me bizneset private, trajnimin 
e stafit si dhe për identifikimin e mënyrave të reja për t’ju përgjigjur më mirë nevojave 
të biznesit. Gjithashtu, Risi ka mbështetur SHKP-në për vlerësimin dhe (ri)formulimin 
e programeve për nxitjen e punësimit, si dhe për të zhvilluar për herë të parë një sistem 
për menaxhimin e ecurisë së zyrave të punës, dhe për të revolucionarizuar procesin e 
ndërmjetësimit të vendeve të punës. 

Sjellja e perspektivave të reja në politikat rinore

Duke organizuar dhe promovuar debate publike, Risi synon të sjellë ndryshime 
thelbësore në praktikat, perceptimet dhe politikat që lidhen me çështjet e punësimit 
të të rinjve ndërmjet punëmarrësve dhe punëdhënësve. Koordinimi më i mirë midis 
shoqërisë civile, bizneseve dhe organeve qeveritare do të bëjë të mundur që politikat 
për të rinjtë të përshtaten vazhdimisht për të plotësuar kërkesat e të rinjve dhe të 
sektorit privat.

• Mbështetja e mediave në një raportim sa më 
 tërheqës dhe fitimprurës mbi tregun e punës për të  
 rinjtë e të rejat;
 
•  Përmirësimi dhe zgjerimi i ofertës për grupet e  
 synuara, nga portalet dhe shërbimet private të 
 punësimit; 
 
•  Zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese dhe  
 ndërmjetësuese të Shërbimit Kombëtar të  
 Punësimit; 
 
•  Katalizimi i debateve publike për politika më të mira 
 për arsimin dhe tregun e punës për punësim më të 
 mirë;

ndërmjetësimin në tregun e punës, janë:

Roli i RisiAlbania fokusohet kryesisht në mundësimin e një ndërmjetësimi efektiv dhe cilësor të punëkërkuesve dhe punëdhënësve 
në tregun e punës.  Për ta arritur këtë, Risi synon që të rinjtë dhe të rejat të marrin informacionin e duhur  për tregun e punës dhe për 
mundësitë e punësimit, ndersa bizneset private të gjejnë kandidatë të kualifikuar për vendet e lira të punës  nëpërmjet shërbimeve 
më të mira të ndërmjetësimit. Disa prej zgjedhjve inovatore të ofruara nga RisiAlbania, e që pritet të përmirësojnë ndjeshëm 


