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Lëvizja e përkohshme e punëtorëve në Bashkimin Evropian rregullohet me dispozita mbi “posting”. Punëtorët nga
“posting” mbeten të lidhur me institucionet e sigurimeve shoqërore të vendit të tyre të origjinës (vendi dërgues)
ndërkohë që kanë të drejtë të marrin një pagë në përputhje me ligjin dhe kontratën kolektive të zbatueshme në 
vendin ku ata shkojnë për të punuar (vendi pritës). Legjislacioni i vendit pritës zbatohet edhe për disa çështje 
të tjera, ndër të cilat rregullat për kohën e punës dhe pushimet. Megjithatë, punëtorëve “posting” mund t’u 
mungojnë disa njohuri, të tilla si njohja e rregullave bazë të nevojshme për të jetuar në vendin pritës, p.sh. kushtet 
e punësimit, informacion mbi të drejtat e tyre dhe pagën e aplikueshme, gjuhën, funksionimin e sistemit arsimor
dhe shëndetësor.
Në kuadër të projektit evropian YES (UE EaSI VS/2019/0395), CNCE dhe Fondacioni Giacomo Brodolini, së 
bashku edhe me disa partnerë të tjerë, po kryejnë analiza kërkimore me synim hetimin e veçorive të punëtorëve 
të ardhur me anë të bazave të të dhënave, rasteve studimore dhe intervistave me ekspertë. Analiza fokusohet 
veçanërisht në: profesionet, aftësitë dhe nevojat për informacion mbi punëtorë e ardhur; problemet për punëtorët 
dhe ndërmarrjet lidhur me çështjet administrative; dhe mbi përdorimin e mundshëm të “posting” si një mjet për 
të nxitur lëvizjen e punëtorëve të rinj që mësojnë teknika dhe aftësi të reja.

YOUTH EMPLOYMENT SKILLSET IN POSTING 
AFTËSITË E TË RINJVE DHE POSTIMI I PUNËTORËVE

PROJEKTI YES

YOUTH EMPLOYMENT SKILL SET IN POSTING



Në ditët e sotme, sektori i ndërtimit po 
përjeton një mungesë të personelit teknik, si 
pasojë e plakjes së popullsisë evropiane dhe 
tërheqjes më të pakët të këtij sektori nga të 
rinjtë. Për këtë arsye, është e rëndësishme 
të zbatohen masa të koordinuara në nivel 
evropian, për të mbështetur punëtorët e rinj 
për të hyrë në tregun e punës në sektorin e 
ndërtimit, duke kontribuar si në promovimin 
e kushteve të përshtatshme dhe të drejta 
të punës ashtu edhe në lëvizshmërinë 
ndërkombëtare.

REZULTATET
• Zgjidhje për të hequr pengesat për lëvizjen e lirë të krahut të 

punës;
• Promovimi i punës së deklaruar dhe kushteve të mira të 

punës;
• Analizë e mekanizmave ekzistues dhe të mundshëm për 

nxitjen e punësimit të të rinjve në sektorin e ndërtimit;
• Raporte që përfshijnë intervista të strukturuara me aktorët 

kryesorë të sektorit të ndërtimit me një aksion në drejtim të 
lëvizjes ndërkombëtare të punëtorëve;

Të gjitha dokumentat dhe raportet e projektit janë publikuar  në 
web-site: www.yesproject.net

GRUPET E TARGETURA
• Punëtorët aktivë në sektorin e ndërtimit;
• Të rinjtë e interesuar për të punuar në sektorin e ndërtimit;
• Firmat dhe shoqatat në sektorin e ndërtimit;
• Organizatat e punëdhënësve, partnerët socialë dhe 

politikëbërësit.

NDIKIMI
• Njohuri më të mira të dukurive të lëvizshmërisë 

ndërkombëtare të punëtorëve dhe të punësimit të tyre në 
sektorin e ndërtimit: numri, problemet dhe kritikat;

• Më shumë mekanizma për punëtorët e dërguar, të nevojshme 
për rritjen e njohurive dhe rregullave për të jetuar në 
mënyrë të përshtatshme në vendin pritës si:  kushtet e 
punësimit, paga dhe të drejtat që i takojnë, gjuha, aksesi në 
shërbimet shëndetësore, etj;

• Zgjidhje të përbashkëta për të plotësuar boshllëqet 
e kompetencave dhe aftësive veçanërisht në lidhje 
me: shëndetin dhe sigurinë në punë, dixhitalizimin, 
qëndrueshmërinë.

PARTNERËT
E PROJEKTIT

Konsorciumi përfshin 9 partnerë 
nga 7 vende evropiane, duke 
bashkuar kompetencat plotësuese 
dhe duke mundësuar përpunimin 
e një pasqyre adekuate të 
konteksteve të ndryshme në 
aspektin e kushteve social-
ekonomike dhe fluksit të 
punëtorëve.

CNCE | ITALI
COMMISSIONE NAZIONALE 
PARITETICA PER LE CASSE EDILI 
Institucion kombëtar paritar për 
koordinimin dhe monitorimin e fondeve 
sektoriale të punëtorëve të ndërtimit

FGB | ITALI
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI 
Fondacioni dhe instituti kërkimor

FLC ASTURIAS | SPANJË
FUNDACION LABORAL DE 
LA CONSTRUCCION DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Fondi i formimit profesional paritar i 
Asturias për sektorin e ndërtimit

AEIP | BELGJIKË
THE EUROPEAN ASSOCIATION OF 
PARITARIAN INSTITUTIONS 
Shoqata evropiane e 
institucioneve paritariane

ZZ BUDOWLANI | POLONI
ZWIAZEK ZAWDOWY ‘BUDOWLANI’ 
Sindikata e punëtorëve aktivë 
në sektorin e ndërtimit

NOTUS | SPANJË
Qendër Kërkimore

LAK | GJERMANI
URLAUBS UND LOHNAUSGLEICHSKASSE 
DER BAUWIRTSCHAFT
Fondi i pagesës së pushimeve 
për punëtorët e ndërtimit

ISCTE IUL | PORTUGALI
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE 
LISBOA - CENTRO DE INVESTIGACAO 
E ESTUDOS DE SOCIOLOGIA (CIES-
IUL) Departamenti i Kërkimeve të 
Universitetit mbi studimet sociologjike

U POLIS | SHQIPËRI
UNIVERSITETI POLIS

Projekti Evropian  
‘YES’ (UE EaSI 
VS/2019/0395) merr 
mbërshtetje finaciare 
nga Komisioni Evropian 
Opinionet e shprehura në konkluzionet e projektit reflektojnë 
vetëm pikëpamjet e autorëve. Komisioni Evropian nuk mban 
përgjegjësi për asnjë përdorim që mund të përmbajë informacioni 
i dhënë.


