
Bursat ofrohen nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet Erasmus+, 
programi më i madh i financuar nga BE-ja për arsimin e trajnimin 
e të rinjve  
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).
 
Nëse jeni të interesuar të merrni informacion mbi tregun e 
punës, regjistrohuni për të përfituar nga Programi Kombëtar i 
Praktikës http://praktika.arsimi.gov.al
skemat e AFP-së përmes 
http://akpa.gov.al/qendra-formimi-profesional/lista-e-kursev
e-profesionale/)
institucionet lokale të AFP-së në zonën tuaj ose 
http://drfpp1.wordpress.com ose https://expertlane.al/.

Nëse dëshironi të rrisni njohuritë tuaja mbi arsimin joformal 
jashtë  vendit ju mund të gjeni këshilla të vlefshme tek 
SALTO-YOUTH (Mbështetje, Mundësi të Avancuara Mësimore 
dhe Trajnimi për të Rinjtë) https://www.salto-youth.net; 
Korpusi Evropian i Solidaritetit 
https://europa.eu/youth/solidarity_en, ose 
https://www.startfinder.de/sq/advisory-centre/albania, 
https://studyinsweden.se/scholarships/, 
https://www.punsohu.eu/sq, https://www.fedasil.be/en etj.

Regjistrohuni në Zyrat Vendore të Punësimit 
http://akpa.gov.al/drejtorite-rajonale-zyrat-vendore-te-pune
simit/ për të përfituar nga programet e punësimit për të rinjtë, 
të kthyerit nga emigracioni, të sapo diplomuarit, personat nga 
grupet në nevojë etj.

ZGJIDH RRUGËN
E DUHUR PËRPARA
SE TË MIGROSH

INFORMOHU MBI PROCEDURAT E
MIGRACIONIT TË RREGULLT DHE MBI
MUNDËSITË QË OFRON VENDI YNË.

MËSO MË SHUMË:
www.albania.iom.int

MËSO MË SHUMË:
www.albania.iom.int

SHQIPËRIA JE TI!

SHQIPËRIA JE TI!

Merrni informacione për migracionin nga struktura për integrim 
evropian në Bashkinë/Njësinë Administrative tuaj ose nga 
Qendrat Informative të BE-së në qytetin tuaj  
(https://www.facebook.com/BEneqytetintend/). 

Përpara se të migroni në mënyrë të parregullt, bisedoni me 
njerëz të tjerë, miq, të afërm, familjarë, migrantë të kthyer, 
OJQ-të, autoritetet lokale etj. Dëgjoni historitë dhe përvojat e 
tyre, të cilat mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë rreziqet e 
migrimit të parregullt dhe t'ju përgjigjen pyetjeve tuaja në lidhje 
me mënyrën e migrimit. 

Kërkoni për punësim edhe në adresa të pavarura si: 

www.kerkojpune.gov.al; www.njoftime.com/pune/

www.duapune.com

https://www.gazetacelesi.al/njoftime-kerko/
oferta-pune.ht mletc

https://www.anegino.gen.al/

http://inalbania.al/category/njoftime-puneor

Ose merrni informacion mbi mundësitë për fillimin e 
një biznesi në bashkinë/njësinë tuaj administrative psh. 
në link 

https://www.tirana.al/faqe/udhezues-per-start-up

https://www.risialbania.al

https://www.levizalbania.al/sq

https://euforinnovation.al

https://www.digitaljobsalbania.com/ 

http://www.azhbr.gov.al/

Pasja e një diplome universitare, 
aftësive të ndryshme profesionale 
nëpërmjet skemave të Arsimit 
dhe Formimit Profesional (AFP) 
ju ndihmojnë të rrisni mundësitë  
tuaja për punësim në Shqipëri 
dhe jashtë saj.



• Të miturit e moshës 12 - 18 vjeç kanë nevojë për të njëjtat 
dokumente udhëtimi si një i rritur për të udhëtuar në Bashkimin 
Evropian. 
• Nëse një fëmijë udhëton vetëm ose në shoqërinë e personave 
të tjerë, policia e kufirit dhe migracionit do të kërkojë një 
autorizim nga kujdestari ligjor. 
• Nëse i mituri udhëton me njërin nga prindërit, ky prind duhet 
të marrë një autorizim me shkrim nga prindi tjetër, të verifikuar 
nga autoritetet vendore.

Në rast të braktisjes së të miturve brenda zonës së 
BE-së, prindërit rrezikojnë të dënohen sipas nenit 124 
të Kodit Penal, me gjobë nga 3 deri në 10 vjet burgim.

Liberalizimi i vizave ju ofron mundësinë e lëvizjes së lirë 
për turizëm, arsim, kulturë, sport, qëllime artistike, fetare, 
evente, shkëmbime biznesi etj.

Përveç këtyre 27 shteteve, edhe Norvegjia, 
Zvicra dhe Lihtenshtajni janë pjesë e zonës 
Shengen ku gjithashtu ju lejohet të lëvizni 
lirisht pa viza.

Liberalizimi i vizave do të thotë që ju jeni të lirë të udhëtoni pa 
viza për 90 ditë gjatë një periudhe 6-mujore  brenda Bashkimit 
Evropian: Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Republikën 
Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, 
Hungari, Irlandë, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Maltë, 
Holandë, Poloni, Portugali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, 
Suedi). 

Liberalizimi i vizave  nuk ofron mundësi për punë
dhe migrim të rregullt. 

Migroni në mënyrë të rregullt. Informohuni përpara se të 
migroni! Zgjidhni rrugën e duhur!
 
Të migrosh në mënyrë të parregullt për të gjetur punë nuk 
është mënyra e duhur. Ju duhet të gjeni një kontratë pune 
në ndonjë nga vendet e Shengenit ndërkohë që jeni akoma 
në Shqipëri. Pasi punëdhënësi t'ju japë një leje pune, ju 
mund të aplikoni për një vizë të gjatë pune. Në një vend ku 
keni hyrë si turist nuk  ju lejohet të punoni. 

Ju mund të gjeni informacione të dobishme për të jetuar, 
punësim, trajnime, vullnetarizëm, studime ose veprimtari 
tjera ligjore në vendet e BE-së në: 
https://ec.europa.eu/immigration/index_en. 

Gjatë rrugës së migrimit të parregullt, mund të 
përballeni me rreziqe që ndikojnë në sigurinë, 
mirëqenien dhe jetën tuaj. 

Informohuni paraprakisht që të mos bini viktimë e 
skemave mashtruese nga të cilat mund të rrezikoni jo 
vetëm të ardhurat tuaja financiare, por edhe lirinë tuaj.

Migrantët e parregullt janë në rrezik shumë më 
të madh për t'u shfrytëzuar, trafikuar ose 
kontrabanduar. Një migrant i parregullt mund 
të gjobitet, arrestohet ose ndalohet në një vend 
të BE-së, deportohet ose ndalohet hyrja në çdo 
zonë Shengen për një periudhë deri në 5 vjet.

Po mendoni të
kërkoni azil për
qëllime ekonomike?

Po planifikoni të migroni 
për qëllime punësimi në 
ndonjë nga vendet e BE-së 
dhe zonës Shengen?

Po planifikoni të migroni në 
vendet e Bashkimit Evropian?   

Mbroni Veten! Migroni
në mënyrë të rregullt! 

Migracioni i fëmijëve

Mbajini dyert e
Evropës të hapura!
Migroni si evropian!

Nuk ka rrugë të shkurtër për të arritur atje ku 
dëshironi. Migroni në mënyrë të rregullt!

Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt origjine për 
shumë shtete evropiane, ku njerëzit mund të gjejnë 
mbrojtje në institucionet shtetërore nga diskriminimi 
apo abuzimi. 

Kërkesat për azil të bazuara në kërkesa për punësim 
apo faktorë ekonomikë nuk pranohen.

Shqiptarët mund të përfitojnë nga mundësitë e migrimit të 
rregullt, punësimit apo arsimimit në vendet e Bashkimit 
Evropian. Merrni informacion mbi mundësitë ekzistuese vetëm 
nëpërmjet burimeve zyrtare të informacionit. Kjo është e vetmja 
mënyrë e rregullt për të fituar një përvojë të vlefshme 
evropiane.

Informohu. Kontaktoni Zyrat Vendore të Punësimit në zonën 
tuaj http://www.akpa.gov.al/ për të parë nëse ka ndonjë mundësi 
për migrim të rregullt drejt Bashkimit Evropian. 


