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PROJEKTI 8

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Zona Funksionale Malësi e Madhe

Trajnim në hoteleri dhe menaxhim bujtinash, kombinuar me 
agroturizëm

30,000 Euro

Sektori strategjik i turizmit

Një nga elementët më kyç të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të zonës funksionale 
Malësi e Madhe, përkrah burimeve natyrore dhe infrastrukturës, është arsimimi i forcës 
punëtore në drejtim të sektorëve më strategjikë. Në analizën e zonës funksionale, 
treguesit e arsimit dhe punësimit nxjerrin në pah një nevojë të lartë për specializim të 
popullsisë në moshë pune, e cila ka kryesisht arsim 8 ose 9-vjeçar. Gjithashtu, analiza 
veçon turizmin si një nga dy sektorët me potencial më të madh të ardhurash në Malësi të 
Madhe. 
Me qëllim krijimin e kushteve për zhvillimin e këtij sektori, është i nevojshëm trajnimi i 
forcës punëtore në fushën e hotelerisë, menaxhimit të bujtinave, apo formave të tjera të 
shërbimeve me natyrë turistike, si dhe të gastronomisë, duke drejtuar këtu sipërmarrësit 
drejt 

Objektivi i projektit është trajnimi në fushën e menaxhimit, shërbimit apo gastronomisë, i 
popullsisë në moshë pune në zonën funksionale Malësi e Madhe, e interesuar për të 
punuar në sektorin e turizimit malor apo liqenor. 

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Rezultatet e pritshme të këtij projekti janë një forcë punëtore më e specializuar për punën 
në sektorin strategjik të turizmit në zonën funksionale, si dhe e sensibilizuar për vlerat e 
produkteve ushqimore tradicionale dhe natyrale dhe për ndërlidhjen (sinergjinë) e tyre me 
zhvillimin e turizmit. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 8
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Aktivitetet kryesore që mund të parashikohen në projekt janë si më poshtë:
1. Ndërmarrja e një fushate informuese dhe nxitëse drejtuar përsonave në moshë pune 
në zonën funksionale, që aktualisht punojnë ose janë të interesuar të punonjnë në 
sektorin e turizmit. 
2. Organizimi i trajnimeve në fushën e hotelerisë, menaxhimit të bujtinave, shërbimit të 
klientëve. 
3. Drejtimi i sipërmarrësve në fushën e turizmit në zonë drejt ofrimit të ushqimeve 
natyrore, karakteristike e pjatave tipike të krahinës me qëllim rritjen e numrit të vizitorëve. 

Trajnimet në fushën e hoteleri-turizmit mund të zhvillohen në bazë të një programi në faza 
të njëpasnjëshme për një periudhë disa mujore deri njëvjeçare. 

Projekti për trajnimin e forcës punëtore në Malësinë e Madhe në fushën e hotelerisë, 
menaxhimit të bujtinave, apo agroturizmit, është një ide në funksion të zhvillimit të 
qëndrueshëm të sektorit strategjik të turizmit. Një ndërmarrje e ngjashme kryhet 
rregullisht në njësinë vendore Këlmend dhe Shkrel nga shoqëria italiane V.I.S, ndërsa 
është me vend zgjerimi i saj dhe në pjesën tjetër të popullsisë së zonës funksionale. 

Donatorë të mundshëm të këtij projekti janë: buxheti nga qeveria qendrore, BE e UNDP, 
në bazë të fokusit të projektit në zhvillimin e kapaciteteve humane, me synim zhvillimin e 
qëndrueshëm të turizmit në zonën funksionale.

Baza e kostos së këtij projekti do të jenë paga e stafit trajnues dhe e specialistëve në 
fushat e ndryshme, që do të jenë pjesë e programit të trajnimit. 
Trajnimi mund të përfshijë dy deri në tre sesione në tema të ndryshme.


