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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

Si pjesë e përpjekjeve për rindërtim pas tërmetit të vitit 2019, UN WOMEN në Shqipëri, me 

mbështetjen financiare të qeverisë suedeze, po zbaton “Projektin me ndjeshmëri gjinore 

për rikuperimin dhe rindërtimin pas tërmetit” që ka në qendër mbështetjen dhe fuqizimin e 

grave në 11 bashkitë e prekura: Shijak, Durrës, Krujë, Tiranë, Kamzë, Kavajë, Vorë, 

Rrogozhinë, Kurbin, Mirditë e Lezhë, si në zonat rurale edhe në ato urbane.  

Përvojat e së kaluarës kanë treguar se gratë dhe vajzat preken ndryshe dhe shpesh në 

mënyrë disproporcionale nga katastrofat dhe krizat dhe kanë nivele të pabarabarta 

ripërtëritëse dhe rikuperuese. Ky ishte edhe rasti i tërmetit vdekjeprurës të nëntorit të vitit 

2019 në Shqipëri i cili ka pasur një ndikim disproporcional te gratë dhe vajzat. Në veçanti, 

tërmeti, i ndjekur nga kriza shëndetësore e COVID-19, ka prekur gratë në zonat rurale të 

cilat përballen me rrezikun e humbjes së prodhimit bujqësor jetësor; nënat e vetme ose 

gratë kryefamiljare që rrezikojnë të humbin shtëpitë e tyre dhe ta gjejnë veten të pastreha 

dhe në varfëri; gratë viktima të dhunës në familje dhe/ose dhunës nga partneri intim dhe 

grupe të tjera me cenueshmëri të lartë, si gratë dhe burrat me aftësi të kufizuara; personat 

LGBTI, personat e moshuar dhe gratë dhe burrat e komunitetit Rom dhe Egjiptian.  

Projekti përqendrohet në tri fusha kryesore: 

1. Mbështetja e autoriteteve kombëtare dhe vendore në përgatitjen dhe zhvillimin e 

planeve për reduktimin e riskut, të cilat përfshijnë prioritetet e grave dhe vajzave.  

- Objektivi i këtyre planeve është rritja e kapaciteteve të NJQV-ve jo vetëm duke 

ofruar lehtësim të menjëhershëm për popullatën e prekur nga katastrofa, por edhe 

duke marrë parasysh nevojat specifike të grave dhe vajzave dhe duke siguruar 

mbështetje për rikuperimin e tyre afatgjatë ekonomik dhe social.  

2. Mbështetja e grave dhe vajzave në zonat e prekura që të aksesojnë dhe përfitojnë 

nga mundësitë ekonomike. Veprimtaritë konkrete përfshijnë: 

- Fuqizimin ekonomik të grave (WEE) nëpërmjet zhvillimit të Analizave me ndjeshmëri 

gjinore të zinxhirëve të vlerës (GSVCA) për të identifikuar mundësitë për punësimin 

dhe për aksesimin e tregut për gratë. 

- Zbatimin e plotë të veprimtarive për qëndrueshmërinë pas tërmetit, nëpërmjet 

zhvillimit të zinxhirit të vlerave, përfshirjes ekonomike dhe fuqizimit të grave, duke 

synuar rritjen e të ardhurave të familjes. 

- Zhvillimin ekonomik vendor (ZHEV), nëpërmjet qasjeve të barazisë gjinore dhe 

veprimtarive të fuqizimit të grave për të sjellë rritje ekonomike vendore të 

qëndrueshme dhe përmirësimin e jetesës. 

- Sigurimin e mbështetjes dhe ndihmës ligjore për gratë dhe burrat në komunitetet e 

prekura që të regjistrojnë shtëpitë dhe apartamentet e reja si dhe ndërtesat e 

rindërtuara në emër të të dy bashkëshortëve, bazuar në legjislacionin shqiptar. 

3. Trajtimi i dhunës në familje dhe i dhunës me bazë gjinore në zonat e prekura nga 

tërmeti nëpërmjet: 
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- Ngritjes së kapaciteteve të mekanizmave të referimit dhe ofruesve të tjerë të 

shërbimeve për të menaxhuar rastet e dhunës midis grave dhe përgatitjes së tyre 

për t’i ofruar këto shërbime edhe gjatë situatave të emergjencës. 

- Ofrimit të ndihmës ligjore të drejtpërdrejtë, ndihmës psikologjike dhe shërbimeve të 

tjera për gratë dhe vajzat në zonat e prekura. 

Analiza me ndjeshmëri gjinore e zinxhirit të vlerave në Bashkinë Krujë u zhvillua në kuadër 

të fushës 2. “Mbështetja e grave dhe vajzave në zonat e prekura që të aksesojnë dhe 

përfitojnë nga mundësitë ekonomike”. Objektivi parësor i saj ishte identifikimi i sektorëve 

kryesorë në këtë Bashki duke paraqitur mundësitë për rritje dhe zhvillim gjithëpërfshirës 

ekonomik si dhe vlerësimi i përfshirjes së grave në proceset dhe mundësitë e tyre për 

fuqizim dhe së dyti, fokusimi në zinxhirët e vlerës me potencialin më të madh për zhvillim, 

duke dhënë rekomandime për ndërmarrjen e masave specifike për të rritur rolin e grave 

dhe për të eliminuar nismat e njëanshme gjinore. 

Zhvillimi gjithëpërfshirës do të arrihet duke: (i) mbështetur krijimin e vendeve të punës për 

gratë në sektorët ku gratë gjejnë punë; (ii) rritjen e numrit të grave (të varfra, të 

margjinalizuara dhe të cenueshme) në punësim, prodhim, përpunim dhe marketing dhe 

(iii) rritjen e produktivitetit dhe konkurrencës së produkteve që këto gra prodhojnë. 

Ky objektiv përkthehet në ndërhyrje specifike që synojnë rritjen e numrit të grave 

fermere/punëtore/prodhuese veçanërisht gra të varfra, të dëmtuara nga tërmeti, të 

prekura dhe të margjinalizuara të cilat në mënyrë efektive dhe zyrtare angazhohen në 

punësim ose vetëpunësim, marrin pjesë në zinxhirët e vlerave dhe sistemet e tregut, fitojnë 

të ardhura më të larta dhe gëzojnë siguri ekonomike.  

Kjo qasje bazohet në metodologjinë e Zhvillimit të Sistemeve të Tregut (“Making Markets 

Work for the Poor” - M4P) dhe ndjek udhëzimet e Komitetit të Donatorëve për Zhvillim 

Ekonomik (DCED) për Fuqizimin Ekonomik të Grave (WEE) në kuadrin e zhvillimit të sektorit 

privat. Aktivitetet do të koordinohen dhe mbikëqyren nga UN WOMEN dhe do të 

zbatohen nga profesionistë që u ofrojnë OJQ-ve/shoqatave një histori solide të 

angazhimit teknik në zhvillimin e sektorit privat përfshirës dhe përgjegjës ndaj gjinisë si dhe 

njohuri për komunitetet. 

Aktivitetet specifike janë në harmoni të plotë me zgjidhjet afatshkurtra të sugjeruara nga 

OECD për Ballkanin Perëndimor1 dhe bazohen në përvojën e kohëve të fundit të 

ndërhyrjeve me ndjeshmëri gjinore në përmirësimin e zinxhirëve të vlerës në vend2.  

Fokusi i këtij studimi është analiza praktike e zinxhirëve kryesorë të vlerës në Bashkinë Krujë, 

në perspektivën e elementit gjinor. Qëllimi parësor i analizës me ndjeshmëri gjinore e 

zinxhirit të vlerës është t’i sigurojë bashkisë Krujë rekomandime praktike që prekin 

popullsinë e bashkisë si një e tërë (me fokus të veçantë te gratë në zonat rurale) që për 

pasojë do të mundësojnë punësimin apo vetëpunësimin e grave, fuqizimin e rolit të tyre 

në ZV-të e përzgjedhura, bashkëpunimin dhe grupimin e tyre për të rritur influencën si 

 

1  OECD (2020). Kriza COVID-19 në Ballkanin Perëndimor. Ndikimi ekonomik, përgjigjet e politikave dhe zgjidhjet afatgjata të 
qëndrueshme.http://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-Response-Western-Balkans.pdf 

2  Qasje me ndjeshmëri gjinore në zhvillimin e zinxhirit të vlerës: Dokument përmbledhës. Përgatitur dhe botuar nga TETRA TECH 
në kuadër të Projektit të USAID -it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri 2020. 
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aktorë kryesorë në ZV dhe si rrjedhojë të përmirësojë kushtet e jetesës së grave (dhe 

familjeve) dhe rolin e tyre në komunitet.  

Kjo analizë u bë e mundur falë bashkëpunimit të shkëlqyer me stafin e Bashkisë Krujë. 

Ky studim lidhet drejtpërdrejt me këto objektiva duke mbështetur fuqizimin ekonomik të 

grave dhe duke promovuar barazinë gjinore si dhe në të njëjtën kohë duke përmirësuar 

zinxhirët e përzgjedhur të vlerave (ZV) në Bashkinë Krujë. Ky aktivitet mbështet zhvillimin e 

kapaciteteve të aktorëve vendorë të zinxhirit të vlerave dhe funksionet mbështetëse si një 

mënyrë për të mbështetur më mirë zhvillimin e zinxhirit të vlerave duke marrë në 

konsideratë aspektet gjinore.  

1.1 KONTEKSTI KOMBËTAR PËR BARAZINË GJINORË 

Barazia gjinore përshkruan konceptin sipas të cilit të gjitha qeniet njerëzore, si gratë dhe 

burrat janë të lirë të zhvillojnë aftësitë e personalitetit të tyre dhe të bëjnë zgjedhje pa 

kufizime të vendosura nga stereotipat, rolet e ngurta gjinore apo paragjykimet. Barazi 

gjinore do të thotë se sjelljet, aspiratat dhe nevojat e ndryshme të grave dhe burrave 

konsiderohen, vlerësohen dhe favorizohen në mënyrë të barabartë. Ajo nuk do të thotë 

se gratë dhe burrat duhet të bëhen njëlloj, por se të drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë 

e tyre nuk do të varen nga fakti nëse janë lindur femra apo meshkuj. (UN WOMEN, 2011)  

Gjatë viteve, Shqipëria ka zhvilluar një kornizë të qëndrueshme ligjore dhe institucionale 

për të promovuar barazinë gjinore dhe mbrojtjen e të drejtave të grave. Kuadri ligjor për 

promovimin e barazisë ligjore është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme nga 

ratifikimi i një sërë dokumentesh të rëndësishëm ndërkombëtarë dhe nga amendamente 

të tjera. Më poshtë paraqiten disa nga dokumentet më të rëndësishme: 

• Kushtetuta e Shqipërisë e miratuar në 1998 parashikon dhe garanton barazinë midis 

burrave dhe grave dhe ofron politika për mundësi të barabarta dhe ndalimin e 

diskriminimit, ndër shkaqe të tjera, bazuar në gjini (Neni 18). 

• Ligji "Për Barazinë Gjinore" u miratua në vitin 2008. Ky ligj rregullon parimet themelore të 

barazisë gjinore, duke kërkuar pjesëmarrje të barabartë të grave dhe burrave në të 

gjitha fushat e jetës, status të barabartë midis grave dhe burrave, mundësi të 

barabarta dhe shanse për të gëzuar të drejtat dhe përmbushur detyrimet në shoqëri 

dhe për të marrë përfitime të barabarta nga arritjet dhe zhvillimet e tyre. Ligji 

përkufizon "diskriminimin me bazë gjinore" (neni 11).  

• Ligji "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi" u miratua në vitin 2010. Sipas këtij ligji, askush nuk 

mund të diskriminojë në çfarëdo baze si gjinia, raca, ngjyra, përkatësia etnike, gjuha, 

identiteti gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, statusi ekonomik, 

arsimor ose shoqëror, shtatzënia, përkatësia familjare, përgjegjësia e prindërve, mosha, 

familja ose gjendja martesore, gjendja civile, vendbanimi, gjendja shëndetësore, 

predispozicioni gjenetik, paaftësia, përkatësia në një grup të caktuar ose bazuar në 

ndonjë shkak tjetër. 

• Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore, 2021-2030, e miratuar me vendim të Këshillit 

të Ministrave nr. 400, datë 30.6.2021, përbën një udhërrëfyes drejt një shoqërie ku të 

gjithë individëve gra, burra, të reja, të rinj, vajza e djem, pavarësisht moshës, gjinisë, 

vendlindjes e vendbanimit, grupit etnik apo social, aftësive të kufizuara, përkatësisë e 
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besimit fetar, shprehjes së identitetit gjinor e orientimit seksual, si dhe karakteristikave të 

tjera individuale, u jepen mundësi të barabarta të zhvillojnë potencialet e tyre, të 

marrin pjesë në mënyrë të barabartë në vendimmarrjen politike e publike, të zgjedhin 

e të zgjidhen, të edukohen dhe aftësohen gjatë gjithë jetës, të punësohen e 

punësojnë duke avancuar drejt profesioneve të reja e duke sfiduar steriotipat dhe 

ndarjen gjinore të punës, të ndikojnë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit dhe të 

mbështeten për t’u zhvilluar në aspektin social dhe ekonomik, të krijojnë familje të 

shëndetshme ku prindërit ndajnë përgjegjësitë në mënyrë të barabartë dhe ku 

komunikimi është çelësi i zgjidhjes së problemeve, të jetojnë të lirë nga praktikat e 

dëmshme dhe dhuna si dhe ku grupet e cenueshme trajtohen me përparësi dhe 

mbështeten derisa të fuqizohen e gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta në të 

gjitha fushat e jetës. Pra, një shoqëri ku barazia nuk ngatërrohet me njëtrajtshmërinë 

dhe ku askush nuk duhet të mbetet pas. 

Qëllimi strategjik I - Përmbushja e të drejtave ekonomike dhe sociale për gratë, të rejat, 

vajzat dhe burrat, të rinjtë, djemtë në shoqëri dhe fuqizimi i grave, i të rejave dhe i 

vajzave nga të gjitha grupet duke synuar një rritje dhe qëndrueshmëri të ekonomisë 

mjedisore (së gjelbër), si dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në digjitalizim 

o Zbatimi i kuadrit ligjor dhe i politikave të përmirësuara, që mundësojnë ndarje të 

barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe 

burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve. 

o Rritja e aksesit të grave, të të rejave dhe tëvajzave, nga të gjitha grupet (në 

shërbimet dhe produktet financiare, si dhe në burimet produktive. 

o Zvogëlimi i barrierave që i mbajnë gratë, të rejat dhe vajzat larg tregut të punës si 

dhe rritja e aksesit të grave, të të rejave dhe të vajzave nga të gjitha grupet, për 

punë të denjë edhe në sektorët jotradicionalë të punësimit (në veçanti në 

shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë). 

Në një nivel lokal, promovimi i gjithëpërfshirjes dhe barazisë është një komponent i 

kornizave ligjore dhe politikave, të cilat nxjerrin në pah detyrimet e njësive të qeverisjes 

vendore në fushën e barazisë gjinore (UN WOMEN, 2019). Për shembull, Ligji "Për Barazinë 

Gjinore" shtjellon nevojën për promovimin e barazisë gjinore në qeverisjen lokale dhe 

njësitë e veçanta që janë përgjegjëse për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e 

performancës dhe shërbimit, duke përfshirë barazinë gjinore. Janë bërë përpjekje nga 

disa Bashki për të përmbushur rregulloren e Këshillit të Bashkive dhe Rajoneve Evropiane 

(CEMR) dhe standardet e BE-së duke adoptuar strukturë të qartë, prioritete, përgjegjësi 

dhe buxhete që i përgjigjen nevojave të grave, burrave, të rinjve në mënyrë të barabartë 

(UN Women, 2018).  

Si rezultat i ligjeve, politikave dhe parimeve proaktive, Shqipëria ka bërë përmirësime në 

shumë aspekte të barazisë gjinore, për shembull, në rolin që luajnë gratë në zhvillimin e 

sektorit privat. Në krahasim me vitin 2016, përqindja e ndërmarrjeve në pronësi të grave 

ose që drejtohen nga ato është rritur në të gjithë rajonet e Shqipërisë në vitin 2017. 

Sidoqoftë, decentralizimi dhe zbatimi i suksesshëm i kornizave ligjore dhe zhvillimore është 

ende sfidues, dhe ritmi i ndryshimit për sa i përket fuqizimit ekonomik të grave përmes 

zhvillimit të sektorit privat është i ngadaltë, veçanërisht për gratë në zonat rurale. Normat, 

rolet, përgjegjësitë dhe paragjykimet gjinore në mundësinë që kanë gratë për të arritur 
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burimet prodhuese (të tilla si toka, financat, rrjetet, teknologjia dhe pajisjet) dhe shërbimet 

e biznesit tregojnë se gratë dhe burrat ende nuk kanë një nivel të barabartë në sferat 

ekonomike dhe ato sociale.  

Disa ndikime të dukshme të paragjykimeve gjinore në Shqipëri në aspektin e fuqizimit 

ekonomik përmes zhvillimit të ndërmarrjes, janë për shembull: 

• Shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 77,1% për burrat dhe 61,2% për 

gratë e kësaj grupmoshe. Rreth 22,8% e grave janë punëtore pa pagesë në biznesin e 

familjes, ndërsa për burrat kjo shifër rezulton vetëm 13,1%. Një pjesë e konsiderueshme 

e burrave janë të vetëpunësuar 33,3%, ndërsa gratë e vetëpunësuara përbëjnë 

21,5%.3 

• Për gratë dhe burrat e moshës 15-64 vjeç mbizotëron punësimi në sektorin e bujqësisë. 

Në vitin 2020, në sektorin bujqësor janë punësuar 41,4% e të punësuarave gra. Sektori i 

dytë që zë peshën më të madhe në punësimin e grave dhe burrave pas sektorit të 

bujqësisë është tregtia, transporti, hoteleria, shërbime të biznesit dhe administrative 

pëkatësisht me 21,6% të punësuara gra dhe 31,7% burra. Hendeku gjinor në paga 

është 6,6%. Pra burrat kanë një pagë mesatare mujore bruto 6,6% më të lartë sesa 

gratë. Krahasuar me vitin 2019, në vitin 2020 vihet re një ulje e hendekut gjinor në paga 

me 3,5 pikë përqindje. 

• Gratë kanë në pronësi apo administrim 25.5% të të gjitha ndërmarrjeve.4 E ndarë sipas 

madhësisë së biznesit, rezulton: 

o Biznes deri në 4 punonjës 25.8% 

o Biznes me 05-09 punonjës 23.9% 

o Biznes me 10-49 punonjës 22% 

o Biznes me +50 punonjës 22.8% 

• Në Shqipëri, më shumë se 80% e titujve të tokës janë nën emrin e "kryefamiljarit" ose 

“ish kryefamiljarit” (vjehrrit, babait ose gjyshit). Gratë në zonat rurale kanë mundësi të 

kufizuara informacioni për tokën, mundësi të kufizuara në marrjen e shërbimeve 

mbështetëse si dhe perceptojnë nivele të larta pabarazie në vendimmarrjet familjare 

dhe të drejtat e tokës në krahasim me anëtarët meshkuj të familjes (Zhllima, Edvin et 

al., 2016). 

Gratë në administrimin e fermave bujqësore përfaqësojnë vetëm 7% të numrit të 

përgjithshëm të fermave në Shqipëri (INSTAT 2020). Megjithëse numri i punëtorëve femra 

dhe atyre meshkuj në ferma është në nivele të krahasueshme në zonat rurale (224,639 

meshkuj dhe 267,098 femra), ekziston një dallim i madh midis tyre në drejtim të punëve që 

nuk kanë lidhje me fermën (UNDP, 2016).  

Në shumicën e rasteve, në fermat familjare ekziston një ndarje e dukshme sipas gjinisë e 

proceseve të punës në fermë. Rolet e burrave janë të lidhura me punë që përfshijnë 

kontrollin mbi vendimmarrjen, pasuritë bujqësore, lëvizshmërinë e mallit, dhe tregun, 

 

3  Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2021. INSTAT 

4  Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2021. INSTAT 
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ndërsa rolet e grave janë të lidhura me punët manuale në bujqësi dhe blegtori duke 

përfshirë aktivitetet që lidhen me kultivimin apo ushqimin e kafshëve, vjeljen e produkteve 

dhe mjeljen e qumështit, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale dhe 

ushqimeve, si dhe punët shtëpiake. Kjo shpërndarje e punës ka rezultuar në kufizimin e 

mundësive dhe të kontrollit të grave mbi pasuritë bujqësore, proceset vendimmarrëse dhe 

transaksionet tregtare. Ndonëse gratë rurale kanë qenë prioritet i programeve 

mbështetëse që janë orfruar për sektorin e bujqësisë, vetëm 64 prej tyre kanë përfituar 

nga fondet e IPARD, afro 10,1 milionë Euro. Nga skemat mbështetëse që u zbatuan gjatë 

vitit 2020, vetëm 15% e fermerëve përfitues ishin gra (MBZHR 2021). 

1.2 UN WOMEN NË SHQIPËRI 

Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave, i njohur 

gjithashtu si UN Women, është një entitet i Kombeve të Bashkuara që punon për fuqizimin 

e grave. UN Women është anëtare e Grupit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. UN 

Women u krijua për të përshpejtuar progresin në përmbushjen e nevojave të grave dhe 

vajzave në të gjithë botën. UN Women mbështet Shtetet Anëtare të Kombeve të 

Bashkuara, ndërsa vendosin standarde globale për arritjen e barazisë gjinore dhe punon 

me qeveritë dhe shoqërinë civile për të hartuar ligje, politika, programe dhe shërbime të 

nevojshme për të siguruar që standardet të zbatohen në mënyrë efektive dhe të 

përfitojnë vërtetë gratë dhe vajzat në të gjithë botën. Ajo punon globalisht për ta bërë 

vizionin e Synimit për një Zhvillimit të Qëndrueshëm një realitet për gratë dhe vajzat në të 

gjitha aspektet e jetës, 

UN Women, bazuar në vizionin e barazisë të mishëruar në Kartën e Kombeve të 

Bashkuara, punon për eliminimin e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave, fuqizimin e grave 

dhe arritjen e barazisë midis grave dhe burrave si partnerë dhe përfitues të zhvillimit, të të 

drejtave të njeriut, veprimit humanitar dhe paqes dhe sigurisë. Duke vendosur të drejtat e 

grave në qendër të të gjitha përpjekjeve të saj, UN Women udhëheq dhe koordinon 

përpjekjet e sistemit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar që angazhimet për barazinë 

gjinore dhe integrimi gjinor të përkthehen në veprim në të gjithë botën.  

Aktive në Shqipëri që kur krijoi Programin e Vendit në 2007, UN Women punon ngushtësisht 

me qeverinë dhe shoqërinë civile për të hartuar dhe zbatuar ligjet, politikat, programet 

dhe shërbimet e nevojshme për të përmirësuar statusin e grave dhe për të arritur 

standardet globale për barazinë gjinore. Brenda Programit “One UN” në Shqipëri, UN 

Women Albania kryeson në çështjet e barazisë gjinore dhe siguron koordinim dhe 

mbështetje për aktivitetet e lidhura duke u fokusuar në nismat në katër fusha prioritare që 

janë themelore për barazinë e grave dhe që mund të hapin përparimin për të gjithë në 

Shqipëri: 

❖ Lidership dhe pjesëmarrje politike 

❖ Fuqizim ekonomik 

❖ Përfundimin e dhunës ndaj grave 

❖ Planifikim dhe buxhetim kombëtar 

Për të adresuar disa nga këto nevoja pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019 dhe si pjesë e 

përpjekjeve për rindërtim pas tërmetit të vitit 2019, UN Women në Shqipëri, me 
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mbështetjen financiare të qeverisë suedeze, po zbaton një projekt që ka në qendër 

mbështetjen dhe fuqizimin e grave në 11 bashkitë e prekura - Shijak, Durrës, Krujë, Tiranë, 

Kamzë, Kavajë, Vorë, Rrogozhinë, Kurbin, Mirditë e Lezhë, si në zonat rurale edhe në ato 

urbane.  

Projekti “Ndjeshmëri gjinore për rikuperimin dhe rindërtimin pas tërmetit”, i cili zbatohet në 

bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Krujë, siguron mbështetje për autoritetet vendore 

në përgatitjen dhe zhvillimin e planeve për reduktimin e riskut, të cilat përfshijnë prioritetet 

e grave dhe vajzave, mbështetjen e grave dhe vajzave në zonat e prekura që të 

aksesojnë dhe të përfitojnë nga mundësitë ekonomike.  

Qëllimi i përgjithshëm i këtij raporti, të përgatitur nga Smart ICT Services shpk, në kuadër të 

projektit të sipër përmendur është analiza dhe identifikimi i sektorëve kryesorë në Bashkinë 

Mirditë, të cilët paraqesin mundësi për rritje ekonomike dhe zhvillim duke vlerësuar 

gjithashtu përfshirjen e grave në procese dhe shanset e tyre për fuqizim.  

Si pjesë e rëndësishme e këtij raporti është gjithashtu analiza e thelluar e 1-2 zinxhirëve të 

vlerës me më shumë potencial për zhvillim si edhe përgatitja e rekomandimeve dhe 

planeve specifike të zhvillimit, që synojnë të rrisnin rolin e grave dhe të eliminojnë veprimet 

me bazë paragjykimi gjinor. 

1.3 METODOLOGJIA E PËRDORUR DHE KUFIZIMET E SAJ 

Metoda e përzgjedhur është ajo kualitative për vlerësim që është përshtatur nga 

metodologjitë e aplikuara me sukses në disa shtete të tjera dhe është veçanërisht e 

përshtatshme për vende të cilat janë në fazat fillestare të reformës së qeverisjes vendore 

dhe kanë të dhëna të kufizuara statistikore. Kjo metodologji kombinon informacionet e 

mbledhura dhe të përpunuara në terren (burimet parësore) me ato të administruara nga 

Bashkia dhe Institucionet e ndryshme qeveritare (burimet dytësore).  

Ky raport i zhvilluar nga Smart ICT Services ka si objektiv parësor të tij identifikimin e 

sektorëve kryesorë në Bashkinë e Krujës duke paraqitur mundësitë për rritje dhe zhvillim 

ekonomik, si dhe vlerësimin e përfshirjes së grave në procese dhe mundësitë e tyre për 

fuqizim dhe së dyti, fokusimin në zinxhirët e vlerës me potencialin më të madh për zhvillim 

duke dhënë rekomandime për ndërmarrjen e masave specifike për të rritur rolin e grave 

dhe për të eliminuar nismat e njëanshme gjinore.  

Të dhënat dhe informacionet në lidhje me përshkrimin e përgjithshëm të Bashkisë së Krujës, 

zhvillimin e saj ekonomik dhe sektorët kryesorë të potencialit ekonomik, janë marrë nga 

raportet kryesore të përgatitura në kuadër të "Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë së 

Krujës(PPV)", përkatësisht "Plani i Zhvillimit të Territorit (PZHT)", dhe "Strategjia Territoriale" (ST), 

miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 5 datë 08.02.2017 si dhe raportin 

“Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Krujës(VSM)”. Informacioni u plotësua gjithashtu me të 

dhëna nga faqja zyrtare në internet e Bashkisë së Krujës dhe publikimet zyrtare dhe 

informacioni statistikor nga Instituti i Statistikave në Shqipëri. Informacioni u përditësua dhe 

të dhënat u morën dhe u përpunuan nga baza e të dhënave statistikore e Institutit të 

Statistikave në Shqipëri (Instat) në 2021, për periudhën 2018-2020. 



  

14 

Gjatë vlerësimit pasues të zinxhirëve të vlerës në sektorin e bujqësisë, metodologjitë e 

marra në konsideratë ishin "Analiza e tregut dhe zinxhirit të vlerave të sektorëve të 

përzgjedhur në Shqipëri për diversifikimin e ekonomisë rurale dhe fuqizimin ekonomik të 

grave" (FAO 2018), "Kapitulli 4: Mjeti i Skicimit të Zinxhirëve të Vlerës ”dhe“ Moduli II: 

Zinxhirët e Qëndrueshëm të Vlerës ”(GIZ), të cilat shërbyen si referencë gjatë ndërtimit të 

hartës (skicës) së zinxhirit të vlerave. 

Lidhur me informacionin nga analiza e tërmetit dhe efektet që ajo pati në bashkitë e 

prekura dhe konkretisht bashkinë e Krujës, informacioni u mor nga "Raporti i Vëllimit A të 

Vlerësimit të Nevojave të Post-Katastrofës së Shqipërisë (PDNA)", i zhvilluar në shkurt Raporti 

"Vlerësimi i Situatës Pas Tërmetit të Familjeve me Fëmijë që Banojnë në Strehimore të 

Përkohshme në Shqipëri", zhvilluar nga Zyra e UNICEF-it në Shqipëri & Instituti për Kërkim, 

Zhvillim dhe Alternativa. 

Përzgjedhja e Sektorëve. Burimet parësore, pra puna kërkimore në terren, u përdorën 

për përzgjedhjen e sektorëve duke përfshirë konsultimet në grup dhe seancat e diskutimit 

me përfaqësuesit e bashkisë, prodhuesit dhe ekspertët dhe ky hap u nda në dy faza. Në 

fazën e parë, u zhvillua vlerësimi paraprak i zinxhirëve të vlerës, nëpërmjet diskutimeve 

dhe takimeve me përfaqësuesit e bashkisë, prodhuesit, pjesëmarrësit e organizatave 

mbështetëse dhe koordinatorët në terren të projektit si një mënyrë për të identifikuar 

mundësitë e zinxhirëve të vlerës. Kjo fazë u mbyll me organizimin e një takimi në formën e 

grupeve të interesit, gjatë së cilit pjesëmarrësit patën rastin të paraqesin dhe të diskutojnë 

detaje shtesë, mundësitë e kufizimet dhe të marrin një pamje dhe kuptim të qartë të 

zinxhirëve të vlerës dhe ku u identifikuan si fusha kryesore të fokusit zinxhirët e vlerës së 

prodhimit të produkteve artizanale. 

Në fazën e dytë u realizuan vizita në terren, vëzhgime të aktiviteteve, pyetësorë dhe 

intervista gjysmë të strukturuara me pyetësorë të përshtatur për aktorë të ndryshëm të 

zinxhirit të vlerës së punimeve artizanale. 

Objektivat dhe Grupi i Synuar

Studimi i Planeve 
Bashkiake

Identifikimi i 
sektorëve kryesorë 

Vlerësimi i ZV-ve

Përzgjedhja e ZV-ve

Rekomandime
dhe Ndërhyrje

1

Përcaktimi i Objektivave Bazuar në Promovimin e
Barazisë Gjinore dhe Përmirësimin e Jetesës së Grave

Përcaktimi i Grupit të Synuar

Përcaktimii Kritereve të Përzgjedhjes

2
Studimi i Planeve dhe Strategjive të zhvillimit local dhe 
rajonal, si edhe Studime të mëparshme të tjera

3

Identifikimi i Sektorëve Kryesorë përmes vlerësimit të të 
dhënave dhe në konsultim me Bashkitë dhe Grupet e 
Interesit

4

Vlerësimi i Zinxhirëve Kryesorë të Vlerës që i përkasin 
sektorëve të përzgjedhur përmes Analizave dhe 
Diskutimeve në Grupet e Interesit

5
Përzgjedhja e Zinxhirëve Kryesorë të Vlerës, Analiza
dhe Vlerësimi i Mundësive/Kufizimeve 

6

Përgatitja e Rekomandimeve për Përmirësimin e 
Zinxhirit të Vlerës për Bashkinë dhe Mundësitë e 
Ndërhyrjes

 

Figura 1. Qasja Metodologjike 
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Në përgjithësi, në proces u ndoqën këto hapa: 

1. Objektivat dhe Grupi i Synuar: Përcaktim i objektivave bazuar në qëllimet kombëtare 

dhe bashkiake (pra, përmirësimi i jetesës dhe promovimi i barazisë gjinore) dhe 

përcaktimi i grupit të synuar dhe kritereve të përzgjedhjes: 

a. Grupi i synuar: Gratë dhe burrat me të ardhura të ulëta në nivelin bashkiak. 

b. Kriteret: rëndësia e sektorit në krijimin e kushteve të jetesës për gratë dhe burrat. 

2. Studimi i Planeve Bashkiake: Studimi fillestar i planeve bashkiake dhe puna kërkimore, 

bazuar në plane, strategji, studime të mëparshme, etj.. 

3. Sektorët kryesorë: Identifikimi i sektorëve kryesorë përmes vlerësimit të raporteve, të 

dhënave dhe publikimeve të ndryshme. 

4. Vlerësimi i ZV-ve: Vlerësimi i zinxhirëve kryesorë të vlerës që i përkasin sektorëve të 

përzgjedhur përmes stuhisë së mendimeve, diskutimeve, grupeve në fokus(focus-

group). 

5. Përzgjedhja e ZV-ve: Përzgjedhja e një ose dy zinxhirëve kryesorë të vlerës dhe vlerësimi 

i mundësive, kufizimeve dhe fushave të ndërhyrjeve, nëpërmjet punës kërkimore në 

terren. 

6. Rekomandime: Përgatitja e rekomandimeve për përmirësimin e zinxhirit të vlerës për 

bashkinë dhe mundësitë e ndërhyrjes. 

Kufizimet e Punës Kërkimore. Fokusi i këtij raporti është analiza praktike e zinxhirëve 

kryesorë të vlerës në Bashkinë Krujë, parë në perspektivën e elementit gjinor. Një prej 

problemeve më të mëdha të shfaqura gjatë këtij studimi është mungesa e burimeve 

dytësore. Sot në Shqipëri, ekziston një mungesë e të dhënave të besueshme statistikore 

gjë që bazohet në dy faktorë: i) për shkak të shkallës së lartë të informalitetit, ii) 

metodologjive të ndryshme kur bëhet fjalë për vlerësimet statistikore të përdorura nga 

autoritetet vendore dhe INSTAT. Si rrjedhojë, rezultatet e punës kërkimore (për 

sektorët/zinxhirët kryesorë të vlerës) shpesh nuk përkonin me rezultatet e marra gjatë 

seancës së punës në grup dhe intervistave të zhvilluara me grupet e interesit. Për më 

tepër, shumica e të dhënave publike shpesh nuk janë të ndara sipas gjinisë dhe një pjesë 

e madhe e të dhënave statistikore të publikuara nga INSTAT nuk janë të ndara sipas 

bashkive. Problematika më e madhe në këto të dhëna është se me përjashtim të të 

dhënave të CENSUS 2011, nuk ka asnjë të dhënë mbi popullsinë rezidente. 

Në mënyrë konceptuale, zbatimi i analizës së ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerave 

mund të jetë shpeshherë problematik. Gjetjet e punës kërkimore janë shpesh të 

përgjithshme dhe në varësi të qëllimit (përmirësimi i jetesës së grave ose e thënë ndryshe, 

fuqizimi i grave), mund të çojnë në dhënien e skenarëve ndërhyrës që synojnë më tepër 

zhvillimin ekonomik dhe jo përmirësimin e situatës së vetë grave. Qëllimi i këtij studimi është 

që t’i sigurojë bashkisë Krujë, rekomandime praktike që prekin popullsinë e bashkisë së 

zgjedhur si një e tërë që për pasojë do të çonin në përmirësimin e kushteve të grave në 

bashki. 

Seancat e takimeve të grupeve të interesit, si dhe intervistat e zhvilluara janë 

përfaqësuese të madhësisë së kampionit të studimit, i cili mund të konsiderohet si shumë i 
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vogël (kohëzgjatja e studimit - rreth 1 muaj). Sidoqoftë, përdorimi i planeve strategjikë 

bashkiakë si dhe puna kërkimore në terren mbështetën hipotezat se trendet e vëzhguara 

mund të konsiderohen si përfaqësuese të grupeve të njerëzve, rezultatet e të cilëve do të 

përgjithësohen ose transferohen më tej. 
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2. PROFILI I BASHKISË KRUJË 

Bazuar në Ligjin Nr.139/2015 për Ndarjen Territoriale në Republikën e Shqipërisë, për 

Qëllime Statistikore NUTSII1 Bashkia Krujë bën pjesë në Rajonin Verior. Bashkia Krujë 

kufizohet në veri me Bashkinë e Kurbinit, në perëndim me Bashkinë Durrës, në jug me 

Bashkitë Kamëz dhe Tiranë dhe në lindje me Bashkitë Mat dhe Klos. Qendra e kësaj 

bashkie është qyteti i Krujës. Kjo Bashki përbëhet nga 6 Njësi Administrative, të cilat janë: 

Krujë, Fushë-Krujë, Bubq, Nikël, Thumanë dhe Cudhi. Në 

bashki gjenden dy qytete dhe 50 fshatra. Të gjitha njësitë 

janë pjesë e Rrethit Krujë të Qarkut Durrës. 

E dhëna Vlera 

Renditja në 

rang 

kombëtar 

Raporti ndaj 

vlerave 

kombëtare 

Vlera 

mesatare 

kombëtare 

Rajoni sipas NUTSII Verior - - - 

Sipërfaqja  357 km2 36 1.26% 464.72 km2 

Popullsia sipas Gjendjes Civile 82,630 14 1.83% 73,876 

Popullsia sipas Census 2011 59,814 14 2.14% 45,908.64 

Dendësia sipas Gjendjes Civile 231 20 - 159 

Dendësia sipas Census 2011 168 15  19 

Numri i Njësive Administrative 

(duke përfshirë edhe Lagjet)  
7 25 - 7.67 

Numri i qyteteve 2 - - - 

Numri i fshatrave 50 - - - 

 
Tabela 1: Të dhënat kryesore Administrativo-Demografike të Bashkisë Krujë 

Figura 3. Harta Administrative e Bashkisë Krujë Figura 2: Vendndodhja e Bashkisë Krujë 
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Bashkia Krujë shtrihet në një terren të përzier fushor dhe malor. Ajo përshkohet në pjesën 

fushore nga korridori rrugor dhe hekurudhor veri–jug. Në zonën fushore disponon rezerva 

të konsiderueshme të gurit gëlqeror, gjë që ka sjellë ndërtimin e disa fabrikave të çimentos 

si dhe shumë punishteve të prodhimit të gëlqeres, industri të cilat kanë ndikim të madh 

negativ në mjedis duke qenë ndër industritë më ndotëse në vend.  

2.1 VIZIONI DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË BASHKISË KRUJË 

Vizioni i zhvillimit strategjik të Bashkisë Krujë, i cili ka udhëhequr edhe Planin e Përgjithshëm 

Vendor të Bashkisë Krujë, mund të përcaktohet si: 

“Tokë e ndërmjetme, e pozicionuar mes dy resurseve, malore dhe bregdetare, dhe mes 

dy poleve të zhvillimit kombëtar (Shkodra e Lezha në veri, Tiranë-Durrës në jug), ku 

korridoret infrastrukturorë gjatësorë, me vlerë kombëtare dhe ndërkombëtare, integrohen 

dhe përfitojnë nga rizbulimi dhe përforcimi i korridoreve të tërthorta të rrjeteve ekologjike 

dhe mjedisore, të rrjeteve të ekonomisë prodhuese dhe punësimit, të prodhimeve 

agroushqimore cilësore dhe të qëndrueshme, të lëvizjes së ngadaltë dhe lokale, që lidhin 

mes tyre zonat e mbrojtura të rezervateve ekologjike malore dhe bregdetare“5. 

Sistemi territorial, i Bashkisë Krujë është i karakterizuar nga katër tipologji peizazhi, nga 

ultësira drejt pjesës së brendshme të territorit. 

▪ Ultësira Bujqësore është e karakterizuar nga morfologjia fushore dhe nga rrjeti i 

kanaleve kulluese dhe vaditëse, që kushtëzojnë pjellorinë e saj.  

▪ Korridori Infrastrukturor, që përshkon në mënyrë gjatësore ultësirën bujqësore, përmban 

akset kryesore me shpejtësi të lartë lëvizjeje, elemente shumë tërheqëse për 

pozicionimin e veprimtarive prodhuese të tipit industrial dhe tregtar. 

▪ Sistemi Urban rrëzë Vargmaleve, përbëhet nga vargu i qendrave urbane të 

pozicionuara përgjatë rrugës së vjetër kombëtare.  

▪ Sistemi Malor, përfshin si faqen perëndimore të vargmaleve që zbresin drejt zonës 

fushore, ashtu edhe luginat që gjenden në pjesën e brendshme të territorit, të cilat 

përfaqësojnë një rezervë traditash etno-kulturore dhe natyrore që duhet ruajtur dhe 

përdorur me qëllime turistike, në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe 

peizazhit. 

Bazuar në vizionin e sipërpërmendur, Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Krujë, bazohet 

në objektiva strategjike të cilat realizojnë integrimin e elementëve territorial duke sjellë 

përparësitë e mëposhtme: 

✓ Integrim i mundshëm ekologjik mes territorit të bregdetit dhe atij malor, nëpërmjet 

korridoreve mjedisore të përbëra nga akset e lumenjve. 

✓ Integrim i nevojshëm komplementar mes funksioneve urbane të sistemit historik dhe 

funksioneve të frytshme në afërsi të sistemit të ri infrastrukturor.  

✓ Bashkëveprim mes zonave të mbrojtura natyrore dhe përdorimit të mundshëm të tyre 

për qëllime ekonomike, nëpërmjet formave të integruara të turizmit natyror. 

 
5  Plani i Përgjithshëm Vendor, Plani I Zhvillimit Bashkia Krujë, fq 24-34 
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✓ Roli i ndryshëm që iu duhet dhënë pjesëve të ndryshme të sistemit duhet të përfshijë 

forma specializimi plotësuese të ofertave të veçanta, në logjikën e integrimit të 

ndërsjellë. 

Për realizimin e Vizionit dhe Objektivave Strategjike, Bashkia Krujë do të udhëheqë 

zhvillimin vendor drejt nxitjes së sektorit të turizmit, nëpërmjet: 

▪ Vendosjes së përparësive të përdorimit të zonave të lira natyrore, me përparësi 

mjedisin. 

▪ Krijimin dhe konsolidimin e korridoreve lidhës natyrore përgjatë luginave lumore, të cilat 

bëjnë njëkohësisht lidhjen e qëndrueshme të sistemit të zonave të mbrojtura.  

▪ Mbrojtje në zonat me rrezikshmëri natyrore ndaj njeriut si rrjedhim i erozionit, nivelit të 

lartë sizmik, prezencës së materialeve të dëmshme për shëndetin. 

▪ Mbrojtjes së zonave të degraduara prej veprimtarisë njerëzore. 

Krahas zhvillimit të sektorit të turizmit, Bashkia Krujë planifikon edhe zhvillimin e bujqësisë 

me objektiv kryesor “Efiçiencë për një sektor bujqësor konkurrues”, të cilin parashikon ta 

zhvillojë nëpërmjet: 

▪ Promovimit dhe zhvillimit të modernizimit dhe inovacionit në sektorin e industrisë 

vendase dhe në sektorin e integrimit të zinxhirëve të strukturave të prodhimit dhe 

përpunimit ushqimor. 

▪ Promovimin dhe zhvillimin e prodhimit cilësor në sektorin bujqësor, blegtoral dhe pyjor.  

▪ Promovimin e metodave të kultivimit biologjik dhe të perimekulturës.  

1.2 PROFILI DEMOGRAFIK 

Sipas Censusit të vitit 2011 Kruja ka 59.814 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo 

bashki numëron një popullsi prej 79.608 banorë . Kruja ka një sipërfaqe prej 339.02 km2. 

Sipas Census 2011, dendësia e popullsisë është 176.43 banorë/km2 ndërsa sipas Regjistrit 

Civil dendësia është 234.81 banorë/km2.  

Bazuar në të dhënat e Regjistrimit të CENSUS 2011, afërsisht 48% e popullsisë (29’071 

banorë) janë femra. Grupmosha 15-64 vjeç përbën numrin më të madh të popullsisë, 

pothuajse 67% të popullsisë si femërore ashtu edhe mashkullore. Në tabelën 2 jepen të 

dhënat e përgjithshme të popullsisë të ndarë për çdo Njësi Administrative sipas 

grupmoshave, ndërsa në tabelën 3 këto të dhëna jepen të ndara sipas gjinisë. 

Njësia Administrative Totali 
Grupmosha 

0-14 15-64 Mbi 65 

Bubq 5,951 1,250 4,008 693 

Thumanë 12,335 2,955 8184 1,196 

Fushë-Krujë 18,477 4,504 12,483 1,490 

Krujë 11,721 2,334 8057 1,330 

Nikël 9,518 2,570 6,190 758 

Cudhi 1,812 480 1,162 170 

Totali Bashkia Krujë  59,814  14,093 40,084 5,637 

 
Tabela 2: Të dhënat mbi popullsinë për Bashkinë Krujë të ndara sipas grupmoshave. (Burrimi CENSUS 2011) 



  

20 

 

Njësia 

Administrative 

Numri i 

Fshatrave 
Numri i 

Familjeve 

Popullsia 

Totale 

Gjinia 

Meshkuj Femra 

Bubq 6 2,495 5,951 3,010  2,941 

Thumanë 10 2,929 12,335 6,282  6,053 

Fushë-Krujë 11 7,704 18,477 9,571  8,906 

Krujë 3 5,129 11,721 6,027 5,694 

Nikël 9 2,929 9,518 4,882  4,636  

Cudhi 10 987 1,812 971  841  

Total Bashkia Krujë 49 22,173 59,814 30,743 29,071 

 

 

Në figurat 4 dhe 5 jepen përbërjet e popullsisë të ndara sipas gjinisë dhe grupmosha për 

Bashkinë Krujë në total dhe të ndara sipas gjinisë për çdo Njësi administrative 

Figura 4: Popullsia në % e Bashkisë Krujë e ndara sipas gjinisë dhe grupmoshës. (Burimi CENSUS 2011) 

Tabela 3: Të dhënat mbi popullsinë për Bashkinë Krujë të ndara sipas gjinisë. (Burimi CENSUS 2011) 
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Figura 6: Numri i ndërmarrjeve aktive sipas formës Juridike. (Burimi INSTAT) 

1.3 PROFILI EKONOMIK 

Bazuar në të dhënat zyrtare të marra nga baza statistikore e INSTAT6 në Bashkinë Krujë në 

fund të vitit 2021 operonin 1900 ndërmarrje aktive7. Numri i këtyre bizneseve, sikurse vihet 

re edhe nga figura 6, në 5 vitet e fundit pothuajse është konstant me një variacion - 2.4%. 

 
6  http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/tregues-sipas-bashkive dhe  

http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-shërbimet/regjistri-statistikor-i-ndërmarrjeve/publikimet/ 2021 

Figura 5: Popullsia e Bashkisë Krujë për çdo NjA në % e ndara sipas gjinisë. (Burimi INSTAT CENSUS 2011) 

http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/tregues-sipas-bashkive
http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-shërbimet/regjistri-statistikor-i-ndërmarrjeve/publikimet/%202021
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Figura 7: Raporti në përqindje të Bizneseve sipas formës ligjore ndër vite. (Burimi INSTAT) 

Figura 8: Numri i Bizneseve grupuar sipas numrit të të 

punësuarve. (Burimi INSTAT) 

Bazuar në formën ligjore këto biznese janë të ndara në: i) 186 Ferma Bujqësore; ii) 1357 

Persona fizikë dhe iii) 357 Persona juridikë. Sikurse vihet re edhe nga figura, Variacioni i 

formave juridike ka një trend në rritje të ndërmarrjeve bujqësore dhe një pakësim gradual 

të bizneseve të tjera, kryesisht të personave juridikë. 

 

Predominimi i formës së biznesit si Person 

fizik dhe Fermer në rreth 80%, pasqyrohet 

t edhe në numrin e vogël të të 

punësuarve në sektorin privat në këtë 

Bashki. Duke e parë strukturën e biznesit 

në këtë këndvështrim vetëm 156 biznese 

apo rreth 8.21% e tyre kanë mbi 10 

punonjës, ndërsa rreth 85.37% e 

bizneseve kanë më pak se 4 punonjës. 

Sipas informacionit jo zyrtar, në pjesën 

rurale banojnë rreth 40% ose afërsisht 

24,000 shtetas ose rreth 8,000 familje. 

Bazuar në këtë fakt, duhet qe numri i 

fermave bujqësore të ishte minimalisht 40 

herë më i lartë. Numri i fermave 

bujqësore të regjistruara vetëm 186, 

është një tregues i informalitetit të lartë 

që ekziston në Bashkinë Krujë dhe 

veçanërisht në sektorin bujqësor. 

Figura 9: Raporti në përqindje të Bizneseve sipas 

gjinisë të administrimit/pronësisë. (Burimi INSTAT) 
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Figura 10: Ndryshimi i Numrit të Bizneseve që administrohen nga gra ndër vite. (Burimi INSTAT) 

Sot rreth 24% e bizneseve të regjistruara në Bashkinë Krujë administrohen nga gratë. Edhe 

në këtë drejtim nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm në shtimin apo pakësimin e numrit të 

bizneseve të drejtuara nga gratë, ky variacion në 5 vitet e fundit tregohet në figurat 9 dhe 

10 më poshtë. 

Sipas të dhënave të zyrës së të ardhurave 

vendore, në Bashkinë Krujë 1900 ndërmarrjet 

aktive në fund të vitit 2020 janë të ndara 

sipas sektorëve kryesore sikurse është 

paraqitur në figurën 11, në: i) 186 Ferma 

bujqësore; ii) 387 Ndërmarrje prodhuese të të 

mirave dhe iii) 1327 Ofrues shërbimesh. 

Bujqësia. Sektori i bujqësisë dominohet nga 

bizneset e vogla, të cilat përballen me 

vështirësi të shumta në lidhje me marrjen e 

financimit, integrimin e teknologjive dhe 

agro-teknikave moderne dhe bashkëkohore. 

Për vitin 2020, të dhënat nga Instat (Instat, 

2021) tregojnë se bazuar në formën ligjore të ndërmarrjeve aktive që operojnë për 

bashkinë e Krujës, 186 janë klasifikuar si Fermerë, që zënë 10% të numrit të përgjithshëm të 

ndërmarrjeve aktive. Në këtë sektor 39% e të punësuarve janë gra. 

Bashkia Krujë konsiderohet e pasur me toka bujqësore dhe shumëllojshmëri të mallrave të 

prodhuara, pavarësisht nevojës për ndërhyrje në zona të veçanta. Bazuar në 

informacionin e zyrës së kadastrës së Bashkisë Krujë, 38.14% i territorit ose 12,930.85 Ha 

është tokë bujqësore, përqindje shumë më e lartë se mesatarja e Shqipërisë që është 24%. 

Figura 11: Raporti në numrin e Bizneseve sipas 

sektorëve kryesorë. (Burimi INSTAT dhe Bashkia 

Krujë) 
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Figura 12. Struktura e Grupeve të Kulturave Bujqësore 

(Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe 

Bashkia Krujë) 

Bazuar në raportin statistikor vjetor bujqësor 

(SAAR) për vitin 2020, që i nxjerr të dhënat 

nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 

dy kategoritë kryesore të mallrave të 

prodhuara në sektorin e bujqësisë janë: 

kulturat e depozituara dhe të lashtat e 

përhershme. Për kategorinë e parë, të 

kulturave të lashta të depozituara, në 

Bashkinë Krujë, sipërfaqja e tokës së 

punueshme e kulturave fushore arrin në 

11,011 ha (shënim: 1ha = 10.000 m2), 64% e të 

cilave zënë bimë foragjere (7,012 ha), 22% 

drithërat (2,393 ha) dhe pjesa e mbetur nga 

perimet, patatet dhe fasulet (1,598 ha). Për të njëjtin vit, prodhimi/kultivimi i këtij lloji është 

290,302 ton, ku prodhimi i bimëve foragjere zë 86% (248,928 ton), i ndjekur nga prodhimi i 

perimeve me 8% (23,611 ton) dhe prodhimi i drithërave 5% (13,951 ton). Prodhimi i 

patateve përfaqëson 1% nga totali. 

Nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës prej 2,393 ha që kultivohet me drithëra, 63% 

kultivohet me labirint, gruri 33%, 4% me foragjere. Ndërkohë, për prodhimin e përgjithshëm 

për këtë lloj të kulturave fushore, 13,951-ton, gruri dhe misri zënë përkatësisht 24% dhe 74%. 

Industria. Veprimtaritë kryesore ekonomike janë të përqendruara përgjatë rrugës 

nacionale dhe vazhdimin e saj midis Njësive Administrative Fushë-Krujë dhe Krujës (rreth 

rrugës nacionale) si dhe rrobaqepësi/fason i përqendruar rreth qytetit të Krujës.  

Figura 13: Struktura e Industrisë Prodhuese sipas 3 klasifikimeve zyrtare gjatë 5 viteve të fundit. (Burimi: INSTAT dhe 

Bashkia Krujë.) 

Ndër veprimtaritë ekonomike, një përqindje të madhe e zënë ato që shfrytëzojnë 

drejtpërdrejtë burimet natyrore, të tilla si guroret dhe minierat inerte. Një sektor tjetër i 

rëndësishëm është ai i industrive të përpunimit si çimentoja, druri, mermeri dhe përpunimi i 

sheqerit, etj.  
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Figura 14: Raporti i klasave kryesore të Industrisë Prodhuese 

për vitin 2020. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Krujë.) 

Figura 15: Struktura e Industrisë së Shërbimeve sipas 5 klasifikimeve zyrtare gjatë 5 viteve të fundit. (Burimi: INSTAT 

dhe Bashkia Krujë.) 

Industria prodhuese gjatë 5 viteve të 

fundit ka një tkurrje në nivelin 6.39%, 

ndryshim ky i ndjeshëm që shpreh 

vështirësitë që kalon kjo Bashki në 

drejtim të rritjes dhe fuqizimit ekonomik. 

Kjo rënie vihet re që në vitin 2018, por 

është e rëndësishme gjatë vitit 2019. Ky 

tregues tregon se industria prodhuese 

nuk ka rënie për arsye të dy faktorëve 

madhorë siç ishin tërmeti i 26 nëntorit 

2019 dhe pandemia gjatë vitit 2020. 

Klasa me rënie më të madhe është 

industria prodhuese. 

Sikurse paraqitet në figurën 14, dy klasat 

e tjera ku përfshihet ajo e industrisë së 

ndërtimit ka rritje gjatë vitit 2020 , ndërsa Industria e drurit dhe ajo e peshkimit është në 

nivele konstante gjatë 5 viteve të fundit. Pesha specifike e secilës klasë gjatë vitit 2020 

paraqitet në figurën 13. Edhe pse me një tkurrje prej rreth 6.39% industria prodhuese 

përsëri është klasa kryesuese në Bashkinë Krujë me mbi 78% të të gjithë sektorit prodhues. 

Shërbimet. Sektori i shërbimeve është sektori me peshën më të madhe dhe përbën 69% të 

strukturës ekonomike lokale përsa i përket numrit të operatorëve ekonomik. Edhe ky sektor 

ka një tkurrje prej 10.15% gjatë 5 viteve të fundit.  

Ajo që ndryshon nga sektori i prodhimit është se tkurrja është pothuajse proporcionalisht e 

ndarë në të 5-ta klasat e saja. Ky trend na bën të mendojmë se faktori kryesor është 

zvogëlimi i tregut të shërbimeve për arsye të emigrimit të popullsisë së kësaj bashkie drejt 

zonave më të zhvilluara ekonomikisht si brenda edhe jashtë vendit. 
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Figura 16: Raporti i klasave kryesore të Industrisë 

Prodhuese për vitin 2020. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia 

Krujë.) 

Duke bërë një klasifikim më të detajuar të 

këtij sektori për vitin 2020, sikurse vihet re 

edhe nga paraqitja grafike në figurën 16, 

rezultojnë se në Bashkinë Krujë nga 1327 

biznese të regjistruara 649 apo 49% 

operojnë në nënsektorin e tregtisë; 91 apo 

7% operojnë në nënsektorin e transportit 

dhe të magazinimit; 236 apo 18% në atë 

akomodimit dhe ushqimit dhe 321 apo 

24% operojnë në sektorin e shërbimeve të 

tjera. 

 

 

1.4 PROFILI SOCIAL 

Punësimi. Sipas Zyrës Rajonale të Punës të Krujës, forca aktive e punës vlerësohet në 21,286 

persona. Niveli i të papunëve në Krujë është në nivelin e 10.8%, ku papunësia është më e 

përhapur tek meshkujt. 

Individë në nevojë. Për të paktën një formë shërbimi kujdesi shoqëror, të identifikuar në 

fund të vitit 2020 në territorin e Bashkisë Krujë ka një numër të përgjithshëm prej 5959 

familje dhe përqindja e familjeve të përbëra nga nëna të vetme me fëmijë është 

pothuajse 2.1% e shumës, përqindja e fëmijëve në ndihmë ekonomike 6-15 vjeç është 

rreth 5.9 % dhe përqindja e fëmijëve me aftësi ndryshe është rreth 2.9 %. 

Njësia Administrative Totali 
Individë në Nevojë për Shërbime Kujdesi Shoqëror 

Numri % 

Krujë 2,495 1,224 49.06% 

FushëKrujë 2929 401 13.69% 

Thumanë 7704 631 8.19% 

Nikël 5129 473 9.22% 

Bubq 2,929 1,939 66.20% 

Cudhi 987 879 89.06% 

Total Bashkia Krujë 22,173   5,959 26.87% 

Tabela 4: Të dhënat mbi numrin e individëve në Nevojë për Shërbime Kujdesi Shoqëror në Bashkinë Krujë të 

ndara sipas Njësive Administrative. (Burimi Bashkia Krujë, Qershor 2021) 
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Siç duket edhe nga të dhënat e mësipërme të gjitha Njësitë Administrative kanë një 

përqindje të ulët të individëve në nevojë për shërbime duke iu referuar numrit të 

popullsisë, por në Njësinë Administrative Cudhi kjo përqindje është më e lartë se sa 

përqindja mesatare. 

Në Bashkinë Krujë që trajtohen me status jetimi janë 5 persona, viktima dhune 22 persona, 

trinjakë janë 3 familje, fëmijë të vendosur në familje kujdestare 9 fëmijë dhe fëmijë me PAK 

1 fëmijë. 

Përsa i përket personave me aftësi të kufizuara dhe invalidëve të punës të dhënat sipas 

njësive administrative përkatëse janë si më poshtë : 

Njësitë 

Administrative 
Popullsia PAK % PAK IP %IP 

Bubq 5951 193 3.24% 121 2.03% 

Thumanë 12335 368 2.98% 280 2.27% 

Fushë-Krujë 18477 549 2.97% 455 2.46% 

Krujë 11721 342 2.92% 568 4.85% 

Nikël 9518 243 2.55% 123 1.29% 

Cudhi 1812 114 6.29% 42 2.32% 

Total Bashkia 59814 1809 3.02% 1589 2.66% 

 

Në tabelën e mësipërme vihet re që numri i personave me aftësi të kufizuara në këtë 

bashki është 1809 persona të cilët përbëjnë 3.02 % të popullsisë dhe numri i invalidëve të 

punës është 1589 persona ose e thënë ndryshe 2.66 % e popullsisë në këtë bashki. Ajo që 

vihet re është se Fushë-Kruja ka numrin më të lartë të personave që trajtohen me PAK dhe 

Kruja ka numrin më të lartë të invalidëve të punës. 

Tabela 5. Numri i i individëve me P.A.K dhe Invalid Pune 

Figura 17. Përqindja e individëve në nevojë kundrejt popullsisë për çdo Nj.A. (Burimi: Bashkia Krujë) 
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Tabela 6: Të dhënat mbi numrin e familjeve që përfitojnë Ndihmë Ekonomike në Bashkinë Krujë të ndara sipas 

Njësive Administrative. (Burimi Bashkia Krujë) 

Figura 19. Struktura e objekteve të Arsimit parauniversitar për 

vitin shkollor 2017-2018 

Sikurse shikohet edhe nga tabela 6, rreth 1% e familjeve janë pjesë e skemës së Ndihmës 

ekonomike, gjë që tregon edhe njëherë nivelin e ulët të varfërisë në këtë Bashki ndërsa 

familjet të cilat përfitojnë nga 6% menaxhohen nga vetë Bashkia . 

Njësia Administrative 
Nr. Familjeve sipas 

Census 2011 

Familje me Ndihmë 

ekonomike 

% e familje NE/totalit 

familje 

Bubq 5951 28 0.4% 

Thumanë 12335 124 1% 

Fushë-Krujë 18477 206 1% 

Krujë 11721 45 0.3% 

Nikël 9518 96 1% 

Cudhi 1812 113 6% 

Total Bashkia Krujë 59,814 612 1% 

 

Figura 18: Buxheti i përdorur nga Bashkia Krujë në 10 vitet. (Burimi: Bashkia Krujë) 

Në grafikun e mësipërm paraqitet 

buxheti i përdorur nga Bashkia Krujë 

në 10 vitet e fundit për pagesat e 

Individëve në Nevojë. Ky buxhet 

është në rritje gjatë 10 vjeçarit të 

fundit dhe në vitin 2020 është rreth 

418 milion lekë. 

Arsimi. Bazuar në të dhëna të 

mbledhura në Bashkinë Krujë si edhe 

duke i ballafaquar me të dhëna të 
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Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, numri i fëmijëve që kalojnë në institucionet 

parashkollore (në kopshte dhe çerdhe) ka një rritje prej 6,65% nga 2016 në 2018. Kjo ka 

ardhur kryesisht për efekt të rritjes së kapaciteteve të institucioneve parashkollore. Në 

Bashkinë Krujë, kjo rritje e numrit të fëmijëve është shoqëruar edhe me një rritje të vogël të 

numrit të personelit edukatorë, gjë e cila ka mbajtur në të njëjtat nivele rritjen e raportit 

7.58%. Raporti edukator/numër fëmijësh në Bashkinë Krujë është relativisht i lartë me 23.28 

fëmijë për një edukator, në krahasim me raportin kombëtar i cili është në nivelin e 18.40 

fëmijë për një edukator. Në territorin e Bashkisë Krujë, janë 77 shkolla me 468 klasa në total. 

Vetëm në arsimin 9 vjeçar janë 45 klasa të kombinuara kundrejt 468 klasave gjithsej ose 

ndryshe 9,63 % e klasave janë klasa të kombinuara. Bazuar në shtrirjen e madhe territoriale 

dhe faktit që mbi 60% e popullsisë banon në zona të theksuara rurale, kjo shifër nuk është 

e lartë. Në vitin Arsimor 2017-2018 në Bashkinë Krujë kanë frekuentuar këto institucione 

11,406 nxënës, dhe kanë dhënë mësim në to 709 mësues. Në grafikun bashkëngjitur 

paraqitet struktura e shkollave, bazuar në fashat arsimore, kopshte, shkolla 9 vjeçare dhe 

shkolla të mesme.  

Përsa i përket kopshteve, shkollave 9 vjeçare dhe shkollave të mesme sipas Njësive 

Administrative: në njësinë administrative Bubq janë 4 kopshte, 4 shkolla 9 vjeçare dhe 1 

shkollë e mesme. Njësia a Administrative Cudhi ka vetëm 1 kopsht dhe 3 shkolla të 

mesme. Në Njësinë administrative Fushë-Krujë kemi 6 kopshte, 6 shkolla 9-vjeçare dhe 1 

shkollë të mesme. Përsa i përket qytetit të Krujës, aty janë 3 kopshte, 4 shkolla 9 vjeçare 

dhe 1 shkollë e mesme. Ndërsa Njësia administrative Nikël ka 5 kopshte dhe 5 shkolla 9 

vjeçare dhe Njësia Administrative Thumanë ka 5 kopshte, 5 shkolla 9 vjeçare dhe 1 shkollë 

të mesme. 
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2. NDIKIMI I TËRMETIT 

Më 26 Nëntor 2019, në orën 03:54, Shqipëria u godit nga një tërmet, i cili u konsiderua nga 

autoritetet kombëtare si më i fuqishmi që goditi vendin në 30 vitet e fundit. Sipas Institutit 

Shqiptar të Gjeofizikës, Ujit dhe Energjisë, bazuar në Raportin e Vlerësimit të Nevojave të 

Post-Katastrofës në Shqipëri (PDNA)8, shkalla e tërmetit ishte 6.3 në shkallën Rihter në 

thellësinë 38 kilometra. Epiqendra e tij ishte 22 kilometra nga Durrësi dhe 30 kilometra nga 

Tirana, dhe dëmet kryesore u shkaktuan në 11 bashki të Shqipërisë, ku Tirana dhe Durrësi 

ishin bashkitë më të prekura, të ndjekura nga bashkitë Shijak, Krujë, Lezhë, Kurbin, Kamëz, 

Vorë, Kavajë dhe Rrogozhinë. Lëkundjet u ndjenë gati 370 kilometra nga epiqendra e 

tërmetit. Midis 26 dhe 29 Nëntorit, u regjistruan 17 tërmete të tjera, me magnitudë mbi 4 të 

shkallës Rihter. 

Bazuar në raportin e PDNA -së, pas vlerësimit, vlerësohet se dëmi i përgjithshëm i 

katastrofës në të gjitha bashkitë e prekura arrin në 985.1 milionë Euro, nga të cilat, 843.9 

milionë Euro përfaqësojnë vlerën e aseteve fizike të shkatërruara dhe 141.2 milionë Euro 

vlera e humbjeve. Këto të dhëna përmblidhen në tabelën 7 dhe figurën 19 më poshtë: 

Sektori Dëmtime Humbje Totali 

Edukimi 63.59 8.76 72.35 

Shëndetësia 8.02 1.91 9.93 

Strehimi (banesat) 662.30 34.00 696.30 

Infrastrukturë 30.41 3.01 33.42 

Prodhimi 70.82 79.66 150.48 

Mbrojtja Sociale 0.00 0.62 0.62 

Mbrojtja Civile 8.75 13.22 21.97 

TOTAL 843.89 141.18 985.07 

 

 
8  https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) 

Volume A Report 20 February 2020.pdf 

Tabela 7: Dëmtimeve dhe Humbjeve në Milion Euro sipas sektorëve në rang Republike. Burimi PDNA 

https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania%20Post-Disaster%20Needs%20Assessment%20(PDNA)%20Volume%20A%20Report%2020%20February%202020.pdf
https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania%20Post-Disaster%20Needs%20Assessment%20(PDNA)%20Volume%20A%20Report%2020%20February%202020.pdf
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Sikurse duket edhe nga të dhënat e paraqitura më sipër, Sektori i Strehimit përbën 

shumicën e dëmeve, me 78.5%, i ndjekur nga Sektori Prodhues me 8.4% dhe Sektori i 

Edukimit me 7.5%. Ndërkohë, sa i përket humbjeve, sektori Prodhues zë pjesën më të 

madhe të shumës (56.4%), i ndjekur nga sektori i Strehimit (24.1%) dhe Sektori i Mbrojtjes 

Civile dhe sektori i Reduktimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë (9.4%). Bazuar në të njëjtin raport, 

“Dëmet përcaktohen si kosto për të riparuar ose rindërtuar infrastrukturën ose asetet fizike 

të shkatërruara pjesërisht ose plotësisht. Humbjet janë ndryshimet në flukset ekonomike, të 

shprehura si vlera e prodhimit të mallrave dhe shërbimeve (të ardhurat ose humbjet në 

natyrë), si dhe ndryshimet në kostot e prodhimit (siç është rënia e prodhimit dhe kostoja 

më e lartë se normalja e prodhimit) ) si dhe kosto shtesë të papritura.”  

Bazuar në vlerësimet sektoriale, të pasqyruara në raportin e PDNA-së dhe me saktësimin e 

tyre nga informacionet e dhëna nga bashkitë, dy sektorët bazë të ekonomisë, pas 

banesave të cilat zënë 70% të dëmeve të tërmetit, më të dëmtuar janë ai i infrastrukturës 

dhe ai i prodhimit duke përfshirë edhe ndërtesat. Praktikisht, në figurat 21 dhe 22 

paraqiten në % sipas nënsektorëve humbjet dhe dëmtimet në këto dy sektorë. 

 

Figura 20: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas sektorëve në rang Republike. Burimi PDNA 

Figura 21: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas nënsektorit të prodhimit. Burimi PDNA 
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Së fundmi, numri i përgjithshëm i popullsisë, që humbur apo i është dëmtuar rëndë banesa 

vlerësohet të jetë rreth 204,000 persona në të njëmbëdhjetë bashkitë. Në grafikun e 

mëposhtëm paraqitet shpërndarja e popullsisë së prekur nga tërmeti sipas bashkive: 

 

Siç duket edhe nga të dhënat e figurës, në Bashkinë Krujë kemi një numër prej 16,707 

banorë të popullsisë së përgjithshme të Shqipërisë të prekur nga tërmeti, afërsisht 1%. Në 

raport me popullsinë banuese numri i personave të prekur është rreth 27.9% që është i 

ndjeshëm për këtë Bashki dhe e pozicionon atë si bashkinë e tretë më të dëmtuar ndër 11 

bashkitë e dëmtuara.   

Sikur e theksuam edhe me sipër, dëmet financiare në dëmtime dhe humbje janë 

përllogaritur në 985.07 milionë Euro. Në këtë këndvështrim, Bashkia Krujë me 86.15 milionë 

Euro humbje dhe dëmtime klasifikohet bashkia e 3-të e dëmtuar. Në figurën 24 paraqiten 

vlerat e humbjeve dhe dëmtimeve për çdo Bashki në vlerë absolute. 

Figura 22: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas nënsektorit të Infrastrukturës. Burimi PDNA 

Figura 23: Numri i popullsisë që i janë dëmtuar apo shkatërruar banesat sipas bashkive. Burimi PDNA dhe Bashkitë 
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Figura 24: Dëmet financiare në dëmtime dhe humbje sipas bashkive. Burimi PDNA dhe Bashkitë 

Ndërsa duke llogaritur humbjet për frymë të popullsisë rezidente ajo renditet e 5-ta, shumë 

më poshtë se mesatarja kombëtarë. Në grafikun e figurës 24 paraqiten vlerat e humbjeve 

dhe dëmtimeve për çdo Bashki si edhe mesatarja kombëtare për frymë të popullsisë 

rezidente. 

Në Bashkinë Krujë, nga efekti i përgjithshëm i 

dëmeve dhe humbjeve prej 86.15 milionë euro, 

sektori i strehimit është ai më i prekur me 73.01 

milionë Euro ose 85%, i ndjekur nga sektori i 

prodhimit dhe ai i edukimit me afërsisht 5.67 dhe 

5.04 milionë Euro ose 6 % dhe 6%. Fatmirësisht, 

sektori i shëndetësisë në këtë Bashki nuk ka pasur 

humbje apo dëmtime. Sektorët e Mbrojtjes Civile 

dhe DRR ka pësuar humbje apo dëmtime në 

vlerën 0.06 milionë Euro ose 0.006%.  

Figura 25: Dëmet financiare në dëmtime dhe humbje për frymë sipas Bashkive. Burimi PDNA dhe Bashkitë 

Figura 26: Dëmet financiare sipas sektorëve në Bashkinë Krujë. Burimi PDNA dhe Bashkia Krujë 
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Sa i përket sektorit të Strehimit, dëmet 

përfshijnë ndërtesat e dëmtuara si edhe 

humbjet në pajisje të brendshme. Dëmet 

e përgjithshme të tërmetit në Shqipëri në 

këtë sektor arrijnë në 662.3 milionë Euro, 

ndërsa për Bashkinë Krujë këto dëme 

llogariten në vlerën e 73.01 milionë Euro, 

pothuajse 0.11 % të humbjeve të këtij 

sektori. Në figurën 26.1 paraqitet 

shpërndarja sipas llojit të dëmtimit. 

Dëmet dhe humbjet e përgjithshme të 

sektorit prodhues, që përfshin nën-

sektorët e Biznesit dhe Punësimit, Turizmit, 

Trashëgimisë Kulturore dhe Bujqësisë, në 

Bashkinë Krujë janë në vlerën 5.67 milion 

Euro.  

Analiza e dëmit të shkaktuar nga tërmeti dhe nevojave për akomodim. 

Në Bashkinë Krujë lëkundjet e mëdha të tërmetit të 26 Nëntorit 2019 shkaktuan dëmtime 

në banesa, njësi shërbimi dhe objekte administrative. Pas përcaktimit dhe vlerësimit të 

dëmeve, Bashkia Krujë kaloi në procesin e rindërtimit .Për këtë qëllim, u realizuan katër 

Plane të Detyruara Vendore (PDyV) të cilët janë miratuar nga Këshilli Kombëtar i 

Rregullimit të Territorit përkatësisht me vendim nr.240 datë 18.11.2020 për Nj.A. Thumanë, 

me vendim nr.199 datë 29.09.2020 për Nj.A. Krujë ,me vendim nr.256 datë 10.12.2020 për 

Nj.A. Fushë Krujë dhe me vendim nr.11 datë.14.01.2021 për Nj.A. Bubq. Bazuar në këto 

PDyV të cilat mundësojnë:  

a) Zhvillim dhe /ose ri-zhvillimin e një zone të dëmtuar nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore. 

b) Zhvillimin e një zone të re për të përballuar nevojën për strehim të familjeve të prekura 

nga fatkeqësia. 

c) Ndërtimin e infrastrukturave publike. 

Ka filluar puna për ndërtimin e banesave, njësive tregtare dhe institucioneve si më poshtë 

në Nj.A. Krujë për 186 familje, në Nj.A. Thumanë për 233 familje dhe në Nj.A. Bubq për 45 

familje. Duke i ndarë sipas madhësisë/strukturës dhe tipit, banesat janë të grupuara si më 

poshtë: 

Nr. Njësia Administrative 
1 - 2  

anëtarë 

2 - 3 

anëtarë 

4+  

anëtarë 
Tipi i Banesës  

1 Krujë  81 73 32 Individuale 

2 Fushë Krujë 17 57 73 Individuale 

3 Fushë Krujë  32 64 24 Kolektive 

4 Thumanë 26 73 57 Individuale 

5 Bubq 30 63 36 Individuale 

Figura 26.1: Dëmet financiare të Sektorit të Banesave sipas                        

llojit të dëmit. Burimi PDNA dhe Bashkia Krujë 

http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=6006&token=bcb5a67983285572a1438f936d15f48df276291d
http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=5495&token=0d5fda125563b50d6c5bfa79fe706538b46e7188
http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=6019&token=da6f7262d13025f0e4f8644fd6c8b53b1e31a9eb
http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=6014&token=157cdf92123fc8f9cf66306ecb4ca1a3fbd5f8d2
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2. ANALIZA E ZINXHIRËVE TË VLERËS NË BASHKINË KRUJË 

Rritja ekonomike dhe tregjet që e mundësojnë atë, janë një prej nxitësve më të mirë-

faktuar në reduktimin e varfërisë. Tregjet janë mjetet kryesore nëpërmjet të cilëve gratë 

dhe burrat marrin pjesë në veprimtari ekonomike. Megjithatë, supozimi se tregjet dhe rritja 

ekonomike veprojnë në favor të të gjithëve, nuk nënkupton që të gjithë llojet e rritjes 

ekonomike çojnë në rezultate të barabarta. Diskriminimi gjinor mund të nënkuptojë që 

përfitimet dhe favoret e marra nga rritja ekonomike, janë të përqendruara në duart e 

pjesëmarrësve me përvojë në sistemet e tregut, dhe jo në duart e atyre të cilët kanë më 

shumë nevojë.  

Aty ku tregjet veprojnë në mënyrë përfshirëse, ata u shërbejnë si grave ashtu edhe 

burrave, duke u ofruar mjetet për punë, mundësi, aftësi, burime financiare, shërbime – për 

të rritur të ardhurat e tyre. Rolet e grave në zinxhirët e vlerave janë thelbësorë për 

zhvillimin e sistemeve të tregut, veçanërisht zinxhirët e vlerave ruralë dhe ata bujqësorë, 

por që vijnë në rritje edhe në sektorin e fabrikimit (prodhimit), në të cilin gratë zënë numrin 

më të lartë në “bazën prodhuese”. Gratë dhe burrat mund të përfshihen në faza të 

ndryshme të një zinxhiri vlerash. Përgjithësisht, rolet e grave janë më pak të dukshme në 

procesin e zhvillimit, pavarësisht se ata shpesh shërbejnë si hallka kyçe ku duhet të 

ndodhë ndryshimi dhe përmirësimi në mënyrë që ai të sjellë zhvillimin e zinxhirit.   

Zhvillimi i zinxhirit të vlerës dhe sistemit të tregut. Zinxhiri i vlerës sipas ndjeshmërisë gjinore 

dhe zhvillimi i sistemit të tregut mund të përdoren si korniza efektive për të përmirësuar 

prodhimin dhe konkurrencën e sektorit dhe njëkohësisht për të reduktuar barrierat me 

bazë gjinore që nuk lejojnë pjesëmarrjen e plotë ekonomike të grave. Nismat për zhvillimin 

e sistemit të tregut duhet të marrin në konsideratë në mënyrë të herëpashershme rolet e 

shumëfishta të grave dhe disavantazhin sistematik si dhe të shfrytëzojnë mundësitë e 

përdorimit të masave përmirësuese të cilat nxisin në mënyrë aktive transformimin e 

normave gjinore dhe të mundësive të barabarta për gratë.  

Zhvillimi i zinxhirit të vlerës dhe sistemit të tregut nënkupton kryerjen e veprimeve që 

përmirësojnë produktivitetin dhe përfshirjen e zinxhirëve të vlerave, si dhe që ndryshojnë 

mënyrën sipas së cilës funksionet mbështetëse të tregut dhe rregullat veprojnë, për të 

mbështetur zhvillimin e zinxhirit të vlerës në të ardhmen. Tregjet shërbejnë si mjeti kryesor 

nëpërmjet të cilit gratë dhe burrat marrin pjesë në aktivitetin ekonomik, dhe analiza dhe 

zhvillimi i zinxhirit të vlerës dhe i sistemit të tregut po përdoren gjithmonë e më shumë si 

mënyra për të identifikuar strategji të dobishme për mbështetjen e të varfërve. Ato 

synojnë identifikimin e: 

▪ Pikave të përshtatshme të ndërhyrjes për të përmirësuar industritë, në mënyrë që ato 

të konkurrojnë në tregje vendase, rajonale dhe ndërkombëtare dhe 

▪ Mundësive për përmirësimin e situatës së personave të disavantazhuar në zinxhirin e 

vlerës.  

Pavarësisht rolit që gratë së bashku me burrat kanë në realizimin e zhvillimit ekonomik, ato 

shpesh përjashtohen nga zhvillimi, drejtimi, vendimmarrja e zinxhirëve të vlerave si dhe 

nga përfitimet qe vijnë si pasojë e zhvillimit të sistemeve të tregut. Kjo ndodh pjesërisht për 

shkak të statusit socio-ekonomik të grave në familjet e tyre dhe në komunitet, por edhe 

për shkak të diskriminimit të drejtpërdrejtë (dhe ndonjëherë edhe indirekt) që haset në 
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institucionet që rregullojnë dhe zhvillojnë tregjet, të tilla si njësitë qeverisëse dhe 

organizatat e përfaqësimit të sektorit. 

Zhvillimi dhe analiza e zinxhirit të vlerës sipas ndjeshmërisë gjinore është një qasje që 

ndihmon në arritjen e barazisë gjinore dhe në synime më të gjera në Shqipëri, nëpërmjet 

identifikimit të zgjidhjeve të zinxhirit të vlerës që përmirësojnë produktivitetin. Reduktojnë 

pengesat e lidhura me gjininë, për të arritur pjesëmarrjen dhe përfshirjen e plotë të grave, 

dhe për të promovuar barazinë midis grave dhe burrave. Tabela 10 nxjerr në pah disa prej 

përfitimeve që vijnë si pasojë e analizës dhe zhvillimit të zinxhirit të vlerës sipas 

ndjeshmërisë gjinore dhe të sistemit të tregut. 

 

PËRFITIMET E NDËRHYRJEVE ME BAZË GJINORE NË ZINXHIRIN E VLERËS 

EKONOMI SHOQËRI FAMILJE GRATË 

Më shumë 

konkurrencë: 

përdoren të gjitha 

burimet njerëzore të 

shoqërisë. 

Zhvillim afatgjatë: 

investimi në sektorët e 

arsimit dhe 

shëndetësisë të 

brezave të ardhshëm. 

Përmirësimi i kushteve 

të jetesës në familje, 

ulja e cenueshmërisë 

dhe rritja e rezistencës. 

Kontributi për familjen 

dhe punët shtëpiake. 

Produktivitet më i 

lartë: prodhuesit, 

kryesisht femrat në 

zonat rurale, mund të 

përmirësojnë sasinë 

dhe cilësinë e 

produkteve. 

Shoqëri ekonomikisht e 

sigurt dhe më e 

shëndetshme. 

Role dhe përgjegjësi 

më të balancuara të 

grave dhe burrave 

duke rezultuar në 

diskriminim gjinor më të 

ulët. 

Ulja e barrës 

ekonomike të burrave 

në rolin e tyre si 

"ushqyes i vetëm". 

Më shumë investime në 

arsimimin dhe 

shëndetin e fëmijëve. 

Vetë-realizimi, më 

shumë besim, kapital 

i përmirësuar 

shoqëror. 

Rritja e aftësive të 

grave. 

Pavarësia ekonomike 

e grave. 

Kërkesa më e lartë: 

rritja e fuqisë 

shpenzuese, stimulimi i 

kërkesës së 

brendshme. 

Forcimi i roleve të 

grave në fusha të nën 

përfaqësuara të 

shoqërisë, siç janë 

përfaqësimi politik dhe 

vendimmarrja. 

Përmirësim i kuptimit të 

përbashkët midis 

burrave dhe grave 

rreth roleve dhe 

përgjegjësive. 

Produktivitet dhe të 

ardhura më të larta 

përmes qasjes në 

investime dhe trajnim. 

Ekosistem më i 

fuqishëm tregu duke 

iu ofruar 

ndërmarrjeve 

mbështetje, 

produktivitet dhe 

konkurrueshmëri më 

të lartë. 

Fuqizimi i funksioneve 

ligjore dhe 

mbështetëse për 

sistemet e tregut, duke 

përmirësuar qeverisjen 

dhe stabilitetin.  

Ulja e cenueshmërisë 

dhe rritja e rezistencës, 

rritja e mbulimit nga 

sigurimet shoqërore 

dhe shëndetësore dhe 

përfitimet e 

pensioneve.  

Biznese më të 

formalizuara dhe 

akses më i drejtë dhe 

i barabartë ndaj 

shërbimeve 

mbështetëse të 

zhvillimit të biznesit. 

Tabela 8: Përfitimet e ndërhyrjeve me bazë gjinore në zinxhirin e vlerave 

 

Të gjithë sektorët ekonomikë kryesorë në Bashkinë Krujë, fillimisht u vlerësuan duke 

përdorur kriteret e analizës së ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerave (GSVCA), ndër 

më kryesorët e të cilëve përmendim: 



  

37 

1) A ka një kërkesë në rritje për produktin? 

2) A janë të përfshira gratë në hapat e zinxhirit? 

3) A ndodh pjesa më e madhe e hapave të zinxhirit në bashki? 

4) A ka iniciativa ekzistuese ose të kohës së fundit për t’u përfshirë në zinxhirin e vlerës? 

5) A ka mundësi zhvillimi për zinxhirin e vlerës? 

6) A ka ndonjë lidhje midis asaj që bëjnë gratë dhe perspektivave për rritje/diversifikim në 

zinxhirin e vlerës? 

Sektorët kryesorë që rezultuan si më të 

mundshëm për tu analizuar gjatë punës 

kërkimore në Bashkinë Krujë rezultuan të 

jenë si më poshtë: 

▪ Industria, e përqendruar në 

nënsektorin e zejtarisë dhe punimeve 

artizanale 

▪ Bujqësia si sektor i përgjithshëm  

▪ Turizmi: Kulturor dhe Kulinar 

 

Figura 27. Zinxhirët e Identifikuar të Vlerës për 

Bashkinë Krujë 

Më tej, në bashkëpunim me Bashkinë dhe grupet e interesit është zhvilluar një vlerësim i 

detajuar në bazë të gjashtë kritereve bazë të paracaktuara. Pas identifikimit të zinxhirëve 

apo nënzinxhirëve të vlerës, në sektorët kryesorë, diskutimet dhe sugjerimet çuan në 

paraqitjen e mëtejshme të problemeve, kufizimeve, zgjidhjeve të mundshme, etj., të cilat 

në një analizë makro paraqiten të përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

Kriteret 
Turizmi (Kulturor dhe 

kulinar) 
Bujqësia Industria (Zejtaria) 

A ekziston ndonjë lidhje 

midis asaj që bëjnë 

gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në 

zinxhirin e vlerës? 

Po. Gatimi dhe pastrimi 

janë ende një domen i 

grave, dhe me zhvillimin 

e sektorit të mikpritjes, 

gratë mund të fitojnë 

fitime prej tij. 

Gratë janë të përfshira në 

punët e bujqësisë. 

Punësimi formal në këtë 

sektor do të ishte një 

mundësi e mirë për to. 

Gratë janë të përfshira 

në bizneset familjare dhe 

punësimi formal në këtë 

sektor do të ishte një 

mundësi e mirë për to. 

A kanë gratë (ose 

mund të fitojnë) 

aftësitë e nevojshme 

për të shtuar vlerë 

nëpërmjet përpunimit 

ose rritjes të produktit? 

Ato tashmë janë të 

përfshira në shërbimet 

mbështetëse të 

mikpritjes, kështu që roli i 

tyre mund të forcohet 

përmes trajnimeve. 

Ato ende mund të fitojnë 

dhe përmirësojnë aftësitë 

e tyre, veçanërisht 

aftësitë e lidhura me 

përdorimin e teknologjive 

të reja. 

Në Bashkinë Krujë në mbi 

80% të masës, sektorin e 

përfaqësojnë punimet e 

dorës ku gratë janë të 

përfshira 100%. Aftësitë e 

nevojshme ekzistojnë, 

por duhen shtuar ato në 

drejtim të promovimit 

dhe lidhjet me turizmin. 

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për 

gratë? 

Gratë mund të fitojnë 

aftësitë e nevojshme, por 

ky sektor perceptohet si 

tërheqës dhe me 

potencial për rritje të 

sektorit. 

Nëse ndërmerren hapa 

për modernizimin dhe 

rritjen e interesit për këtë 

sektor, mundësitë për 

gratë do të rriten 

gjithashtu.  

Nëse ndërmerren hapa 

në drejtim të mbështetjes 

së të rinjve, mund të 

riaktivizohen produkte 

tradicionale, mundësitë 

për gratë do të rriten së 

bashku me rritjen e 

tregut. 
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A mundet ky zinxhir 

vlere të përmirësojë 

kushtet e jetesës për 

gratë/familjet? 

Po, nëse norma e 

punësimit në këtë sektor 

do të jetë e lartë. 

Po, nëse sektori do të 

formalizohet dhe 

përfshirja e grave do të 

jetë më e lartë. 

Nëse aplikohen 

iniciativat dhe investimet 

e duhura, atëherë ka 

mundësi të mëdha për 

gratë. 

A ekziston në zinxhirin e 

vlerës një organizatë e 

angazhuar për të 

mbështetur/përfaqësu

ar aktorët e zinxhirit të 

vlerës në mënyrë që 

ata të zhvillohen më 

tepër? 

Agroturizmi/ bujtinat/ 

hotelet e vegjël 

konsiderohet një strategji 

diversifikimi për fermat/ 

familjet e vogla dhe do 

të sillte të ardhura shtesë. 

Jo, nuk ka mbështetje në 

drejtim të zhvillimit të 

industrisë së përpunimit të 

produkteve Bujqësore. 

Sektori në të kaluarën u 

mbështet përmes 

ndërhyrjes së organizatës 

AADF përmes projektit të 

saj ‘TID Kruja’. 

A ka mundësi për të 

bërë ndryshime me 

investime të vogla? 

Jo shumë. Ajo që 

mungon në Krujë janë 

kapacitetet 

akomoduese, ngritja e të 

cilave kërkon investime. 

Promovimi dhe 

marketingu i produkteve 

tipike lokale do të 

përshpejtojnë rikthimin e 

investimeve, duke e bërë 

më tërheqës sektorin. 

Ekzistojnë mundësitë, 

veçanërisht në bërjen e 

sektorit më tërheqës dhe 

ndryshimin e mentalitetit 

të njerëzve dhe 

investimet në teknologji.  

Duhet së pari të 

zyrtarizojnë biznesin, ta 

bëjnë atë në një shkallë 

më të madhe përmes 

bashkëpunimit midis disa 

grave, duke kuptuar 

tregun. 

Gjithashtu ekzistojnë 

mundësi, në drejtim të 

shtimit të interesit nga të 

rinjtë nëpërmjet stimulimit 

të punës. 

Tabela 9: Renditja dhe Përzgjedhja e Zinxhirëve të Vlerësimit, duke përdorur kriterin e ndjeshmërisë Gjinore 

Duke qenë se Bujqësia është një sektor shumë i gjerë dhe që kërkon investime të mëdha 

në drejtim të intensifikimit, nuk u morr parasysh për një analizë më të detajuar. Në Bashkinë 

Krujë kemi realizuar një analizë më të detajuar të Agroturizmit dhe të Zejtarisë. 

4.1 ZINXHIRI I VLERËS SË AGROTURIZMIT 

4.1.1 PËRSHKRIM I SITUATËS 

Sektori i turizmit konsiderohet më i rëndësishmi, i cili është përqendruar kryesisht në Krujë. 

Kruja është kryeqyteti i parë i Principatës Arbërore, me fjalë të tjera shteti i parë shqiptar 

gjatë Mesjetës. Kjo principatë ishte një shtet feudal që u themelua në 1190, i vendosur 

midis lumenjve Shkumbin dhe Drin, me qendër në Kalanë e Krujës. Simboli i principatës 

është një Shqiponjë me një kokë dhe krahëhapur dhe në sqepin e saj një unazë, që 

simbolizon fuqinë. Themeluesi i këtij shteti ishte Progoni, i cili u pasua nga dy djemtë e tij 

Gjini dhe Dhimitri. Epoka e artë e Krujës ishte nën Dhimitër Progonin, i cili ishte princi i tretë 

dhe i fundit i dinastisë së Progoni që sundoi në vitet 1208-1216. Pavarësisht zhvillimit të 

viteve të fundit, ky sektor ende po përballet me vështirësi që lidhen me mungesën e 

cilësisë dhe shumëllojshmërisë së shërbimeve, mungesën e turizmit afatgjatë dhe 

mungesën e orientimit të shërbimeve turistike drejt kërkesës. Ka pothuajse 20 vende 

kryesore turistike në Bashkinë e Krujës, siç tregohet në listën më poshtë: 

✓ Pjesë e Ndërtimeve Rurale të Vjetra me Kalldrëm, Bushnesh dhe Abdyl, Ura e Moshave, Krujë 

✓ Teqeja e Dollmës në lagjen Kala të qytetit të Krujës 

✓ Hamami i Vjetër në Kështjellë 

✓ Monumenti i Skënderbeut në qytetin e Krujës 

✓ Pazari i Vjetër në qytetin e Krujës 
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✓ Shtëpia e Xhemal Belegut, lagja "Xak Pengili" në qytetin e Krujës 

✓ Shtëpia e Gocajve, Seseraj në qytetin e Krujës 

✓ Shtëpi në lagjen Seseraj në qytetin e Krujës 

✓ Shtëpia e Haxhi Agicit, qyteti i Krujës 

✓ Shtëpi në Mecaj, qyteti iKrujës 

✓ Banesa e Muharrem Hoxhës në fshatin Rranxë 

✓ Shtëpia e Selman Tarës në fshatin Shkretë 

✓ Banesa e Xhemal Topciut në qytetin e Krujës 

✓ Shtëpia e Ibrahimit, Hamzës dhe Bajram Gjonit në fshatin Bubull 

✓ Kulla Tafe në fshatin Mafsheq 

✓ Shtëpia e Hamit Kala (Muzeu Etnografik) në qytetin e Krujës 

✓ Kryepeshkopët e Krujës. Ansambli i përbërë nga dy fabrika drithi dhe një fabrikë fabrikë lëkurësh 

Gjon Pagëzori dhe kufijtë e zonës së mbrojtur 

✓ Vendet arkeologjike "a" dhe "b" 

Kalaja e Krujës. Kalaja e Krujës simbolizon forcën e shqiptarëve, falë heroizmit të Gjergj 

Kastrioti Skënderbeut në betejat kundër pushtimit osman. Gërmimet arkeologjike 

dëshmojnë se kodra ka qenë e banuar që nga shekulli i 3 pas Krishtit, ndërsa vetë kalaja 

është ngritur në shekullin e V-të deri në shekullin e VI. Në shekujt 13-14-të, u shpall si 

kryeqyteti i shtetit arbëror. Gjatë epokës së Skënderbeut, ajo u bë selia e rezistencës 

shqiptare kundër pushtimeve osmane. Brenda kalasë, ka shumë objekte që mund të 

vizitohen si: Muzeu Historik Kombëtar "Gjergj Kastrioti Skënderbeu", Muzeu Etnografik, 

Tempulli i Dollmës, Hamami Mesjetar, Kulla e Sahatit, Kisha e Shën Ndreut, Fatihu Xhamia, 

Shtëpia Mesjetare dhe Pema e Ullirit të Skënderbeut. 

Pazari i Vjetër. Pazari karakteristik i kalldrëmit të Krujës, që të çon drejtpërdrejt në kështjellë, 

plotësohet me radhë dyqanesh në të dy anët. Njihet nga vendasit si "Pazari i Derexhikut". 

Pazari ka funksionuar që nga koha e Skënderbeut, shekulli i 15 -të, një periudhë kur 

dyqanet e tij rrethonin nga afër hyrjen e kalasë. Pazari i ka rezistuar 500 viteve të sundimit 

turk dhe është restauruar për të shënuar 500 vjetorin e lindjes së Skënderbeut. 

Shekulli i 17 -të shënoi një zhvillim ekonomik të qytetit, së bashku me punëtoritë e pazarit. 

Pazari i Krujës shpallet monument kulture në vitin 1961, ndërsa në vitin 1968 u bë restaurimi i 

parë. Kruja është e njohur për faktin se ka disa nga endësit më të mirë në Shqipëri. Këta 

“magjistarë” të rrobave thurin rroba, perde dhe qilima me mjeshtërinë më të madhe duke 

përdorur kombinime mahnitëse ngjyrash, veçanërisht kuq e zi të flamurit kombëtar. Pazari 

paraqet disa nga veprat e tyre më të mira dhe gjithashtu do të keni një shans për të folur 

drejtpërdrejt me artizanët për sugjerimet e tyre dhe preferencat tuaja. 

Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastriot Skënderbeu”. Muzeu Historik Kombëtar, "Gjergj Kastrioti 

Skënderbeu", i njohur si Muzeu i Skënderbeut, u ndërtua në fillim të viteve 1980. Është një 

muze përkujtimor dhe i trajtuar nga ana arkitekturore si një kullë shqiptare. Kompleksi 

muzeal është i shpërndarë në zona të ndryshme ekspozimi sipas kronologjisë së ngjarjeve. 

Ky muze i kushtohet qëndresës shqiptare kundër pushtimit osman në shekullin e 15 -të. 

Koleksionet e muzeut përfshijnë shumë objekte origjinale, dokumente dhe bibliografi, 

riprodhime autentike që i referohen historisë shqiptare, të filluara nga shekulli i 15 -të. 

Muzeu përbëhet nga pavijone të shumtë si antikiteti dhe antikiteti i vonë, drejtuesit 

shqiptarë, pushtimi osman dhe qëndresa kundër tij, kështjellat mesjetare, kancelaria e 
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Skënderbeut, biblioteka, salla e princërve, pinokoteka sallë dhe, së fundi, pavijoni i 

trashëgimisë. 

Muzeu Etnografik. Ky muze është ngritur në shtëpinë e familjes Toptani, një ndërtesë tipike 

"garret" e ndërtuar në 1764. Pjesa e brendshme, si dhe objektet e shfaqura në pjesën e 

jashtme, japin një pamje të plotë të zanateve shqiptare, dhe veçanërisht, atyre të 

aplikuara në Krujë, si dhe mënyra e jetesës duke filluar nga 300 vjet më parë. 90% e 

objekteve të paraqitura në muze janë origjinale dhe funksionale. Është një ekspozitë e 

menduar mirë me qeramikë, dru, gur, hekur, pambuk, mëndafsh, objekte të leshta dhe 

qëndisje të ndryshme. Jetëgjatësia e këtyre objekteve varion nga 60 - 70 në 500 vjet. 

Muzeu Etnografik i Krujës u përurua më 20 nëntor 1989. 

Rrënojat e Xhamisë së Vjetër. Xhamia e Vjetër, ose Xhamia e Sulltan Mehmet Fatihut, si 

dhe Hamami pa dyshim, iu kanë shërbyer nevojave të garnizonit pas pushtimit osman të 

Kalasë së Krujës. Është vlerësuar se xhamia dhe hamami janë ndërtuar rreth viteve 1478-

1490 (viti i vdekjes së Sulltan Mehmet Fatih është në 1481). Ky emër është ruajtur nga 

vendasit edhe sot. Xhamia u dëmtua në 1831 kur ushtria osmane shembi muret e kalasë 

gjatë kryengritjes së Tanzimatum. Ajo u rindërtua në vitet 1837-1838. Xhamia dhe minarja 

janë të lidhura strukturalisht së bashku pa asnjë bashkim mes tyre. Mendohet se është 

rindërtuar nga Sulltan Mahmudi i II-të. 

Banjat Turke (Hamam). Hamami mund t’i ketë shërbyer ushtarakut të Krujës ose popullsisë 

së vogël myslimane në shekujt e parë të sundimit osman. Periudha e ndërtimit daton në 

1478-1490. Ka tre pjesë në hamam, dhoma e zhveshjes (5.6mx 7.4m), një "sodukluk" i 

vendosur tërthorazi (7.4mx 2.2m) i mbuluar me një kube dhe dy gjysma të një kubeje në 

formë djepi mbi dy dhomat e mbetura, dy tualete dhe banja - "berberhane". Dhoma e 

nxehtë e dikurshme dhe ena me ujë janë varrosur nën tokë. 

Teqeja e Dollmës. Teqeja e Dollmës ndodhet në skajin jugperëndimor të Kalasë, dhe 

mund të shihet nga çdo cep i qytetit të Krujës. Një mbishkrim i fragmentuar pranë mihrabit 

ruan datën 1779, e cila besohet të jetë data e ndërtimit të saj. Në kategorinë e faltoreve 

Islame ajo përfaqëson llojin e vogël, monumental me kube. Fasada veriperëndimore 

përbëhet nga një mur guri i shtruar në mënyrë të parregullt. Pjesa e brendshme ndriçohet 

nga dymbëdhjetë dritare, tre prej të cilave janë të rrethuara me mure. Pjesa më e madhe 

e brendshme është pikturuar në dy faza të ndryshme: Faza e parë, 1779, është kur 

pikturohen mihrabi, kamaret anësore dhe sipërfaqja mes tyre. Faza e dytë, 1807, është kur 

pikturohen kupola, trompet dhe muret. 

Pranvera e Taslloit. Një nga përbërësit e rëndësishëm të kalasë së Krujës është oborri i 

fortifikuar me dy burime brenda. Të dy burimet janë në nivel më të ulët se sipërfaqja e 

kurrizit. Burimi i parë, megjithëse ndodhet në hyrje të kalasë, ka qenë gjithmonë jashtë 

mureve përreth, ndërsa burimi i dytë, ose Burimi i Taslloit, ndodhet në mes të një oborri të 

fortifikuar dhe ka furnizuar gjithmonë kështjellën me ujë. Tuneli, që sot lidh burimin Taslloi 

me kalanë, shërbeu vetëm si hyrje e brendshme e burimit. Tuneli është aq i ngushtë sa 

ishte e pamundur të hyje në kala në rast se oborri pushtohej. Oborri i fortifikuar i burimeve 

duket si një kështjellë e vogël, në fakt, që përfaqëson një aneks të kalasë. Mbrojtja e 

Burimit kishte një rëndësi të veçantë , prandaj muri i jashtëm i oborrit ishte i pajisur me tre 

kulla, ndërsa ai i brendshëm me katër kulla. 
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Kulla e Rojës. Kulla u ndërtua në shekullin XII si një kambanë duke kryer dy funksione, si një 

kullë vëzhgimi në majë të kalasë dhe gjithashtu si një objekt fetar në lidhje me kishën e 

gjetur pranë saj. Në gjysmën e dytë të shekullit XVII-të, kulla u rindërtua pjesërisht. Ajo ishte 

e pajisur me mekanizma matës të kohës dhe funksionoi si orë e qytetit deri në mesin e 

shekullit XX. Gjatë strukturës piramidale të kullës së vrojtimit, muret e reja ndoqën formë 

kuadratike që përfundon me kolona guri të mbuluara. 

Rrënojat e Kishës. Kjo kishë e shekullit XV, e njohur edhe si Kisha e Skënderbeut, ngrihet mbi 

rrënojat e një kishe të mëparshme e cila ruan një fragment të afreskut të saj origjinal. Ajo u 

nxor në pah nga gërmimet e kryera në fund të shekullit XX-të. Pas restaurimit ajo ishte 

menduar të shndërrohej në një ekspozitë të vogël që shfaqte gjetjet e sitit. 

Qyteti Ilir i Albanopolisit. Gjatë viteve 1847-1850, konsulli austro-hungarez në Janinë, 

George Von Han, bëri një udhëtim në mes të Shqipërisë. Në këtë udhëtim, ai u ndal tek 

rrënojat e Zgërdheshit. Han, i cili ishte një studiues arkeolog, ishte i pari që identifikoi 

Zgërdheshin si qytetin ilir të Albanopolisit, bazuar në veprën e gjeografit egjiptian 

Ptolemeut. Ky i fundit, në veprën e tij “Gjeografia”, jep qytetet dhe vendbanimet dhe 

përmend për herë të parë qytetin e Albanopolisit që ishte në lindje të Dyrrahut- sot i njohur 

si Zgërdhesh. Albanopolis ka një sipërfaqe prej 10 ha. Muret e tij u shtrinë në një gjatësi prej 

1400m me një sistem kullë të rënies së fuqisë në anën perëndimore me kullat e vendosura 

në një largësi të barabartë. Albanopolis mendohet të jetë ndërtuar në fund të shekullit të 

katërt para Krishtit. Në vitin 168 pas pushtimit përfundimtar të Ilirisë në jug nga romakët, 

Albanopolis gradualisht filloi të humbasë rëndësinë e tij. Dy shekuj më vonë banorët e tij u 

shpërngulën në Krujë. 

Tempulli i Sari Salltikut. I vendosur në ultësirë në një shkëmb të malit Kruja, Tempulli i Sari 

Salltikut në Krujë shënon fillimin e historisë së tempujve në Shqipëri. Ngritja e këtyre 

tempujve lidhet me misionarët bektashi që u vendosën në këto zona gjatë udhëtimeve të 

tyre misionare, shumë kohë përpara se të shfaqeshin ushtritë osmane. Puna e Sari Salltikut 

në Krujë filloi në gjysmën e parë të shekullit të XIV-të. Tempulli e mori këtë emër nga 

misionari bektashi Sari Sadik Babai, i cili ishte një student i Haxhi Bektashit, së bashku me 

Baba Tomorrin. Legjenda i kushtohet Dervishëve të Sakramentit të Shenjtë, të cilët luftuan 

për t'i dhënë fund praktikës së flijimit të vajzave në flijime rituale. Në shpellën pranë 

tempullit, rrjedh një burim i pashtershëm uji. Sari Salltiku, i cili u bë një nga personalitetet 

më të spikatur të besimit bektashi, me durim dhe maturi të veçantë, punoi për të 

përhapur besimin bektashi nëpër Shkup, Ohër, Krujë dhe Janinë. Shenjtori bektashi u 

ndihmua në punën e tij nga tre Dervishë, të cilët ndihmuan në përhapjen e parimeve të 

tij. Gjatë kësaj kohe, Kruja u bë qendra më e spikatur e praktikave bektashiane shqiptare. 

Ky objekt kulti u rrënua gjatë regjimit komunist në 1967-ën dhe u rihap në vitin 1991. 

Tempulli Sari Salltiku është pelegrinazhi i dytë më i madh në Shqipëri i vizituar nga 

pelegrinët, qytetarët dhe turistët e të gjitha besimeve fetare. Kulmi i sezonit të 

pelegrinazhit zhvillohet nga 14 gushti deri më 14 shtator të çdo viti. 

Ura e Kurcajt. Ura e Kurcajt ndodhet në jug të Krujës në hyrje të fshatit Kurçaj, mbi Lumin e 

Zi që buron në Parkun Qafa e Shtamës. Ura shërbeu si një rrugë e shkurtër karvani për 

Tiranën në Krujë sipas këtij itinerari: Tiranë-Zallherr-Rradhesh-Mukaj-Buronjë-Kurcaj-

Barkanesh-Krujë. Kjo urë është interesante me tre harqe rrethore. Harku i madh ka një 

hapësirë prej 10 metrash. Ajo u dëmtua gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe u riparua më 

pas. Dy harqe në det të hapur në brigjet janë në gjendjen origjinale të urës. Kalldrëmi 
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origjinal ruhet në anën e djathtë, me tone lumenjsh me grupe ngjyrash bujare. Kalldrëmi 

ka një mur të sigurt mbrojtës prej guri. Në bazat e trarëve të mëdhenj të harkut ka vrima 

nga amatorët në hark. Ura e Kurcajt është e shekullit të XVIII-të. 

Ura e Abdyl Aga. Kjo urë ndodhet në Grykën e Zezë në Krujë midis fshatrave Barkanesh 

dhe Cudhi në malet e Krujës. Në Mesjetë, ura e Abdyl Agës shërbeu si një rrugë karvani që 

lidhte Shkodrën dhe Lezhën me Dibrën përmes malësive të Tiranës dhe Matit. Kjo urë 

përbëhet nga një hark i madh rreth 7m më i lartë se niveli i ujit dhe një hark më i vogël me 

hapësirë 2.6 m në bregun e majtë. Nga pikëpamja konstruktive, ura është e fortë. Harku 

kryesor ka një trashësi prej 88cm dhe është i sigurt me lidhje metalike tërthore. Kalldrëmi i 

urës është 18 metra i lartë dhe 3.2 metra i gjerë. Ai u sigurua nga një mur i ulët i mbrojtur 

me blloqe guri të grumbulluara nga të cilat sot ruhen vetëm gjurmët. Në ndërtimin e urës 

u përdor guri gëlqeror nga mali aty pranë. Ngjitur me rrënojat e urës ruhet një rrugë 

mesjetare e një kohe të mëvonshme. Sipas burimeve lokale, ndërtimi i urës ndodhi rreth 

viteve 1810-1820. 

Gryka e qarë. Në çdo pjesë të Krujës ka një histori të shkruar. Tre kilometra nga qendra e 

tij, në lindje dhe përgjatë rrugës nacionale për në Qafështamë ndodhet Shkëmbi i 

Vajtimit. Ai është një memorial i ndërtuar nga banorët e Krujës kushtuar 90 vajzave të reja 

krutane që u hodhën nga shkëmbi për të parandaluar vuajtjet e tyre nga duart e 

pushtuesve osmanë më 16 qershor të vitit 1478. Nënat e vajzave shkonin atje çdo ditë për 

të vajtuar për to. Kjo është arsyeja pse ky vend quhet “Shkëmbi i Vajtimit”. 

Uji termal i Bilaj. Uji termal ndodhet në fshatin Bilaj, në perëndim të Bashkisë Krujë, në zonën 

e Bubqit. Këto ujëra termale natyrore u zbuluan gjatë një kërkimi për ujë të pijshëm. Ato 

kanë një temperaturë prej 600˚C dhe janë të pasura me elementë minerale (squfur) dhe 

kripëra të ndryshme që i japin ujit një nuancë të gjelbër. Në vitet 1971-1975, përfundoi 

ndërtimi i një qendre të veçantë kurative. Sot kjo qendër është modernizuar dhe ofron 

shërbime si qasje në banjat kurative, një bar-restorant dhe hotel. 

Xhamia Murat Beu. Xhamia Varosh ose Xhamia e Murat Beu është pjesë e Pazarit të Vjetër 

dhe është ndërtuar në vitin1533 gjatë periudhës së pushtimit Osman. Kjo xhami mbart 

vlera të veçanta arkitektonike duke u stilizuar në harmoni me ndërtesat e tjera në Pazarin 

e Vjetër. Gjithashtu gëzon statusin e një monumenti kulture. Gjatë regjimit komunist, 

xhamia u mbyll dhe minarja e saj origjinale u shemb. Ajo u rihap përsëri në 1991 dhe 

minarja e rindërtuar mund të shihet sot nga turistët vendas dhe të huaj. 

Parku Kombëtar Qafshtama. Parku Kombëtar Qafshtamë ndodhet në pjesën veriore të 

Krujës, 25 km nga qendra e qytetit dhe është pjesë e Vargmalit të Skënderbeut. Qafa 

malore shërben si një segment që lidh Krujën dhe luginat e maleve. Parku kombëtar, i 

themeluar më 15 janar 1996, është shpallur si një zonë që mbron natyrën, peizazhet dhe 

masat e Pishës së Zezë, pemëve të Ahut dhe Pranverës së Nënës Mbretëreshë. Sipërfaqja 

e saj është 2,000 ha, e cila paraqet një biodiversitet të larmishëm . Në pjesën veriore të 

parkut, Maja e Liqenit është pika më e lartë, në një lartësi prej 1724 m mbi nivelin e detit. 

Ky park frekuentohej nga familja mbretërore, ndërsa në epokën komuniste u bë një kamp 

pushimi për punëtorët, pionierët dhe udhëheqësit e kohës. Në Qafshtamë, ka shumë 

burime uji, ku kryesori është Pranvera e Nënës Mbretëreshë, e cila mori emrin në nder të 

nënës së Mbretit Zog. 
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Pranvera e Nënës Mbretëreshë. Pranvera gjendet në Parkun Kombëtar Qafshtama, rreth 

1100 m mbi nivelin e detit. Uji i këtij burimi ka vlera kurative duke u konsideruar i lehtë, me 

pak kripë, por edhe i pasur me magnez. Burimi i Nënës Mbretëreshë u emërua për nder të 

nënës së Mbretit Zog, sepse familja mbretërore e Zogut pinte ujë atje në vitet 1920. Përveç 

këtij burimi, në këtë park kombëtar, gjejmë burime dhe përrenj të tjerë që zbresin nga 

mali, duke i dhënë vendit vlera të mëdha hidrografike. 

Gryka e Zezë. Ndodhet në lumin Zeze, i cili ndan malin e Krujës nga veriperëndimi dhe 

Brarin në juglindje. Ajo është një grykë e ngushtë me një gjatësi disa qindra metra dhe një 

lartësi mbi 200m. Uji i lumit Zezë e ka çarë shtratin në këta shkëmbinj gëlqerorë për miliona 

vjet. Në shtratin e lumit ka gurë të mëdhenj shkëmborë që janë shkëputur nga muret e 

grykës. Përgjatë shtratit ka pemishte dhe pragje të vogla të formuara nga uji. Në faqen e 

shkëmbit, ka vrima karstike dhe ndoshta disa shpella. Peizazhi i këtij monumenti është 

shumë tërheqës dhe është veçanërisht i përshtatshëm për piknikë dhe familje me fëmijë të 

vegjël. Ka vlera natyrore, gjeografike, biologjike, gjeologjike dhe estetike që shfaqin 

mjedisin lokal. Vizitohet duke marrë një rrugë nga Tirana ose rruga Fushë Krujë - Gryka e 

Zezë. 

Ulliri i Skënderbeut. Kjo pemë ulliri është mbi 500 vjeçare. Mendohet se Heroi Kombëtar, 

Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e ka mbjellë atë ditën e dasmës së tij me Donika Kastriotin. Kjo 

krijoi një traditë që u ruajt me shekuj, që çdo çift i ri të mbillte një pemë ulliri në shenjë 

paqeje dhe harmonie për martesën e tyre. Nën kurorën e këtyre ullinjve janë varret e 

baballarëve dhe dervishëve që i shërbenin tempullit të Dollmës. 

Kanioni i lumit Droja. Kanioni i lumit Droja ndodhet 4 km në veri të Krujës, pranë rrugës 

nacionale Krujë-Qafshtamë dhe midis malit të Krujës dhe Brretit. Një seksion 1.5 km në 

gjatësi u shpall monument natyre. Habitati rreth këtij kanioni është i paprekur nga duart e 

njerëzve dhe është në gjendje shumë të mirë. Përgjatë gjatësisë së këtij kanioni lumor ka 

bimësi tipike mesdhetare me gjelbërim të përhershëm nëpër gjiret e shumta, rrëqebujt, 

zymbylat , ullishtat, shpendët, etj. Kanioni përshkohet nga lumi me të njëjtin emër dhe ka 

shumë ujëvara që vijnë njëra pas tjetrës duke formuar një ansambël të mrekullueshëm. 

Përgjatë shtratit të lumit ka shumë burime të mëdha, siç është Banaci, i cili është një sistem 

nëntokësor shpellash 3 km i gjatë. Këto shpella janë ende pak të njohura. Brenda kanionit 

është një urë guri e gdhendur në shkëmb, e cila është një nga mënyrat më interesante 

për tu vizituar. Në të gjithë anën e shkëmbit ka gjurmë hapash. 

4.1.2 VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e Agroturizmit bazuar në 

analizat e ekspertëve dhe në diskutimet me grupet e interesit dhe intervistat me aktorët 

kryesorë paraqitet si më poshtë.  

Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

A është pjesëmarrja e grave 

të punësuara në zinxhirin e 

vlerës relativisht e lartë? 

3 2 6 Në agroturizëm, gratë janë të përfshira në 

shumë procese (gatim, shërbim, mikpritje, etj.). 

Ndërsa për tipologjinë e Krujës burrat janë të 

përfshirë në ture dhe shërbim. 
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A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

1 2 2 Sipërmarrja konsiderohet ende si një fushë e 

burrave për shkak të kufizimeve kulturore dhe 

mentalitetit. Sidoqoftë, situata po ndryshon, 

gjithashtu programet e granteve u japin një 

përparësi më të madhe grave sipërmarrëse, e 

cila shumë shpejt pritet të çojë në ngritjen e 

bizneseve të reja të agroturizmit, të udhëhequra 

nga gratë. 

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

2 2 4 Pajisjet dhe asetet janë kryesisht nën pronësinë e 

burrave, megjithëse gratë kanë akses mbi to. 

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës përmes 

përpunimit ose diversifikimit të 

produktit? 

3 1 3 Gratë po ndërgjegjësohen gjithnjë e më shumë 

për rëndësinë e diversifikimit të fermës familjare 

duke shtuar komponentin e agroturizmit. Ekziston 

një vullnet ngulmues për të mësuar në lidhje me 

menaxhimin e agroturizmit, mikpritjen e duhur, 

aftësitë në gjuhën angleze, ture në fermë, ture 

jashtë fermave në zona tërheqëse përreth, etj. 

A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

2 3 6 Të ardhurat kontrollohen dhe menaxhohen 

kryesisht nga burrat, por shpesh ka edhe 

konsensus midis anëtarëve të familjes. 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

4 1 4 Po. Zakonisht banesat e vjetra janë afër shtëpive 

ku jetojnë familjet, dhe shpeshherë është e njëjta 

ndërtesë me dy kate ose hapësira të ndara që 

përdoret njëkohësisht për turistët dhe familjen. 

Pra, veprimtaritë e akomodimit dhe ushqimit 

janë shumë pranë shtëpisë. 

A është ky një zinxhir vlere me 

pengesa të vogla për të hyrë 

për sipërmarrësit e varfër 

(shkallë të vogël të prodhimit, 

kosto të ulët fillestare, duke 

mos kërkuar investime të 

mëdha kapitale, duke 

përdorur teknologjisë të ulët)? 

3 1 3 Jo, ekzistojnë disa pengesa ligjore për të hyrë në 

këtë zinxhir vlere. Kostot fillestare janë disi të 

larta. Bazuar në studime dhe vlerësime të 

ndryshme, për shndërrimin e aseteve dhe 

banesës së vjetër në një ndërtesë me arkitekturë 

tradicionale të rinovuar, do të nevojiteshin rreth 

10-20 mijë Euro. Nisur nga mundësitë në 

dispozicion për grante, ky investim do të ishte i 

përballueshëm për shumë familje rurale në 

Bashkinë Krujë.  

A është ky një zinxhir vlere me 

pengesa të ulëta për 

përfshirjen e grave (koha dhe 

lëvizja, qasja në teknologji dhe 

asete, kufizime kulturore)? 

4 2 8 Nuk ka kufizime detyruese që i parandalojnë 

gratë të hyjnë në ZV. Gratë janë të përfshira në 

aktivitete bujqësore të përditshme, gatime 

tradicionale për familjen dhe turistët, dhe 

aktivitete të tjera. 

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

3 4 12 Shtimi i komponentit të turizmit në një fermë 

familjare, krijon shumë mundësi për përfshirje më 

të lartë të grave në procese të ndryshme. Me 

aftësitë dhe njohuritë e duhura, gratë mund të 

luajnë një rol të rëndësishëm në biznesin familjar 

të agroturizmit. 

A është aktiviteti në zinxhirin e 

vlerës në përputhje me kushtet 

e jetesës (të ardhurat gjatë 

gjithë vitit, përdorimi i punës 

në familje, kthimet e shpejta, 

duke e mbajtur të paprekur 

mjedisin? 

3 2 6 Aktiviteti i agroturizmit konsiderohet si një 

veprimtari diversifikimi për fermat. Pra, në 

periudhë shitjesh të ulëta në bujqësi, fermat 

mund ta kompensojnë këtë efekt duke ofruar 

shërbime akomoduese dhe gatime për turistët. 

Agroturizmi mund të sigurojë të ardhura të 

mjaftueshme për familjet gjatë pjesës më të 

madhe të vitit, përveç sezonit të dimrit, ku shumë 

rrugë janë të bllokuara për shkak të dëborës së 
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Tabela 10. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës së agroturizmit 

4.1.3 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS SË AGROTURIZMIT 

Tabela 11. Analiza SWOT e Zinxhirit të Vlerës të Agroturizmit 

 

 

 

dendur dhe temperaturat shumë të ulëta. 

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

3 1 3 Gratë janë të përfshira dhe mund të përfshihen 

në procese të ndryshme të një biznesi 

agroturizmi. Me përmirësimin e aftësive dhe 

njohurive, gratë mund të nxisin rritjen e sektorit të 

agroturizmit. 

A ekzistojnë norma gjinore 

(për shembull "punën e 

grave") që i parandalojnë 

gratë të përfitojnë plotësisht 

nga mundësitë e zinxhirit të 

vlerave? 

3 2 6 Punët shtëpiake dhe kujdesi për fëmijët marrin 

një kohë të konsiderueshme dhe shpeshherë kjo i 

privon gratë që të përfitojnë plotësisht nga 

mundësitë e zinxhirit të vlerave. Sidoqoftë, 

distanca e shkurtër me shtëpinë, ofron mundësi 

që gratë të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë 

sektor. 

Totali për potencialin gjinor   63/102  

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS SË AGROTURIZMIT 

Fuqitë Dobësitë 

▪ Zona e bazuar në bujqësi dhe blegtori. 

▪ Vendndodhja e mirë gjeografike, që sjell 

mundësi të larta për turizmin malor dhe 

kulturor. 

▪ Tradita e mikpritjes dhe e gatimit. 

▪ Investime të realizuara në disa shtigje 

natyrore dhe marketim i tyre nga Bashkia 

Krujë. 

▪ Shërbime me kosto të ulët. 

▪ Mungesa e përvojës dhe aftësive të 

menaxhimit të biznesit në agroturizëm. 

▪ Mungesa e programeve specifike të trajnimit 

për menaxhimin e agroturizmit. 

▪ Infrastrukturë e dobët rrugore dhe transport i 

dobët publik në zonat rurale. 

▪ Akses i dobët në burime financiare. 

Mundësitë Kërcënimet 

▪ Prioritet i lartë në Agjendën Qeveritare 

(programi 100 fshatra). 

▪ Fondet për investime të ofruara nga 

programe të ndryshme grantesh (AZHBR, 

IPARD, të tjera). 

▪ Rritja e kërkesës për përvojë agroturizmi si 

nga turistët vendas ashtu edhe nga ata të 

huaj. 

▪ Mundësi punësimi për gratë dhe të rinjtë. 

▪ Problemet me të drejtat e pronës mund të 

pengojnë investimet. 

▪ Keq-administrimi i mbeturinave në zonat 

rurale. 

▪ Tendenca në rritje e të rinjve që largohen 

nga zonat rurale për një jetë më të mirë në 

qytetet e mëdha. 
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4.2 ZINXHIRI I VLERËS SË ZEJTARISË 

4.2.1 PËRSHKRIM I SITUATËS 

Vetë Kruja ndodhet 31 kilometra (20 milje) në veri të kryeqytetit të Shqipërisë dhe është një 

vend i pasur me histori. Ndërsa rajoni ka qenë i populluar që nga shekulli i 3-të p.e.s. ishte 

gjithashtu shtëpia e fisit Alban me të njëjtin emër si dhe Gjergj Skënderbeu, heroi 

kombëtar i Shqipërisë. Kruja ka një listë të gjatë atraksionesh për t'u ofruar turistëve nga 

kështjella e lashtë e vendosur në shkëmbinjtë e thepisur, dy muze, pamje mahnitëse, një 

park kombëtar aty pranë, tempuj të shenjtë, burime natyrore, rrënojat e qytetit antik të 

Albanopolisit dhe pazari i vjetër. 

Veshjet kombëtare janë disa nga artikujt më të kërkuar të Pazarit të Krujës që shpjegon 

shumëllojshmërinë e pasur të disponueshme atje. Veshjet e përpunuara vijnë nga çdo 

rajon i vendit dhe, kështu, do të shihni fustanellë (kilt), xhubletë (një skaj në formë 

kambane), këpucë tradicionale të zbukuruara me xhufka, kostume me tirq (pantallona 

tradicionale me këmbë të ngushta për meshkuj) ose çitjane (pantallona tradicionale të 

gjera për femra, pantallona harem). Veshjet tradicionale nga rajone të ndryshme të 

Shqipërisë do ta bëjnë këtë përvojë pazar një udhëtim të bukur në traditat dhe të 

kaluarën e vendit. 

Objektet e bukura të bëra prej bakri janë ndër suveniret më të preferuara në mesin e 

atyre që duan të kenë diçka shqiptare tradicionale. Këto objekte pasqyrojnë periudha të 

ndryshme kohore dhe mënyra të jetesës, pasi pazari ofron objekte shtëpiake dhe lufte, si 

dhe ato që përdoren për kopshtarinë dhe udhëtimin, ndër të tjera. Si e tillë, një vizitë në 

pazar pasqyron një përvojë intime ku objektet zbulojnë historinë e vërtetë të jetës në 

Shqipëri. 

Shumë janë punëtorët artizanë që thurin me mjeshtëri fije argjendi, ari ose bakri në veshjet 

kombëtare, mbështjellës të shpatës ose thikës, bizhuteri dhe shumë objekte të tjera të 

ofruara në pazar. Eleganca e filigranit i bën këto objekte disa nga zgjedhjet më 

mahnitëse dhe të preferuara për dhuratat dhe dekorimet e shtëpisë. Ky sektor punëson 

sot mbi 70% të grave të qytetit të Krujës. 

4.2.2 VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e Zejtarisë bazuar në analizat 

e ekspertëve dhe në diskutimet me grupet e interesit dhe intervistat me aktorët kryesorë 

paraqitet si më poshtë.  

Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

A është pjesëmarrja e grave 

të punësuara në zinxhirin e 

vlerës relativisht e lartë? 

4 2 8 Në Zejtari, gratë janë të përfshira në shumë 

procese, kryesisht në ato të punimit të qilimave, 

veshjes, qëndistarisë, përpunimit të stolive, etj. 

Burrat janë më tepër të përfshirë, por jo 

ekskluzivisht, në përpunimin e drurit, bakrit dhe 

shajakut. Në Krujë mbi 70% e grave janë 

punësuar në këtë sektor.. 
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A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

1 2 2 Sipërmarrja konsiderohet ende si një fushë e 

burrave për shkak të kufizimeve kulturore dhe 

mentalitetit. Por në fushën e Zejtarisë gati 40% e 

bizneseve drejtohen nga gratë. Gjithashtu edhe 

kur bizneset janë të regjistruara në emër të 

burrave, ato shpesh janë të punësuara. 

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

4 2 8 Pajisjet janë kryesisht nën pronësinë e grave 

ndërsa asetet nën atë të burrave, megjithëse 

gratë kanë akses mbi to. 

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës përmes 

përpunimit ose diversifikimit 

të produktit? 

3 1 3 Gratë po ndërgjegjësohen gjithnjë e më shumë 

për rëndësinë e diversifikimit për të krijuar 

ndërlidhje me ZV të tjera në sektorë të tjerë, siç 

është sektori i turizmit, përmes iniciativave të 

ekspozimit të produkteve në ambientet e 

operatorëve të shërbimeve të akomodimit. 

Gjithashtu shtimi i gamës së produkteve 

nëpërmjet riaktivizimit të disa produkteve që janë 

drejt zhdukjes është një potencial i madh në 

drejtim të shtimit të vlerës. 

A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

4 3 12 Në përgjithësi, të ardhurat kontrollohen dhe 

menaxhohen kryesisht nga gratë, por edhe kur 

ato administrohen nga burratka konsensus të 

plotë midis anëtarëve të familjes. 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

4 1 4 Po. Kryesisht ambientet e punës ose janë në 

shtëpitë ose janë në ambientet e pazarit ku 

edhe realizohet shitja e produkteve. Në këto 

raste, ato janë jashtë shtëpisë dhe gjatë kohës së 

punës kanë të vështirë të kryejnë punët e tjera të 

shtëpisë dhe rritjen e fëmijëve njëkohësisht. 

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të vogla për të 

hyrë për sipërmarrësit e 

varfër (shkallë të vogël të 

prodhimit, kosto të ulët 

fillestare, duke mos kërkuar 

investime të mëdha 

kapitale, duke përdorur 

teknologjisë të ulët)? 

3 1 3 Po, ekzistojnë disa pengesa ligjore për të hyrë në 

këtë zinxhir vlere. Kostot fillestare janë disi të ulta. 

Një pjesë të pajisjeve të nevojshme ato e 

zotërojnë si trashëgimi familjare. Me grante të 

vogla apo subvencione fillestare, investimi 

fillestar do të ishte i përballueshëm për shumë 

familje në Bashkinë Krujë.  

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të ulëta për 

përfshirjen e grave (koha 

dhe lëvizja, qasja në 

teknologji dhe asete, 

kufizime kulturore)? 

4 2 8 Nuk ka kufizime detyruese që i parandalojnë 

gratë të hyjnë në ZV.  

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

3 4 12 Shtimi i komponentit të turizmit në një fermë 

familjare, krijon shumë mundësi për përfshirje më 

të lartë të grave në procese të ndryshme. Me 

aftësitë dhe njohuritë e duhura, gratë mund të 

luajnë një rol të rëndësishëm në biznesin familjar 

të agroturizmit. 

A është aktiviteti në zinxhirin 

e vlerës në përputhje me 

kushtet e jetesës (të ardhurat 

gjatë gjithë vitit, përdorimi i 

punës në familje, kthimet e 

shpejta, duke e mbajtur të 

3 2 6 Aktiviteti i zejtarisë konsiderohet si një aktivitet 

gjithë vjetor, por dihet që stina e verës është më 

intensive, për arsye të prezencës së lartë të 

turistëve. Zejtaria konsiderohet dhe siguron të 

ardhura të mjaftueshme për familjet gjatë pjesës 

më të madhe të vitit, përveç sezonit të dimrit. 
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Tabela 12. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës të Zejtarisë  

 

4.2.3 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERAVE NË ZEJTARI 

paprekur mjedisin? 

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

3 1 3 Gratë janë të përfshira dhe mund të përfshihen 

në procese të ndryshme të një biznesi Zejtarie. 

Me përmirësimin e aftësive dhe njohurive, gratë 

mund të nxisin rritjen e sektorit. 

A ekzistojnë norma gjinore 

(për shembull "punën e 

grave") që i parandalojnë 

gratë të përfitojnë plotësisht 

nga mundësitë e zinxhirit të 

vlerave? 

4 2 8 Punët shtëpiake dhe kujdesi për fëmijët marrin 

një kohë të konsiderueshme dhe shpeshherë kjo i 

privon gratë që të përfitojnë plotësisht nga 

mundësitë e zinxhirit të vlerave. Sidoqoftë, 

distanca e shkurtër me shtëpinë, ofron mundësi 

që gratë të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë 

sektor. 

Totali për potencialin gjinor   77/102  

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS TË ZEJTARISË 

Fuqitë Dobësitë 

▪ Gatishmëria për të bashkëpunuar dhe 

konsiderimi i saj si një mundësi e mirë për të 

arritur qëllimet individuale. 

▪ Gatishmëria për të marrë pjesë në trajnime 

dhe për të rritur nivelet e aftësive të tyre. 

▪ Angazhimi i grave në të gjithë procesin dhe 

ngritja e vetëdijes për kontributin e saj, 

veçanërisht në hapat e promovimit dhe 

shitjes. 

▪ Ekzistenca e një tradite familjare afatgjatë 

për prodhimin e punimeve artizanale dhe 

transmetimin e aftësive nga një brez në 

tjetrin. 

▪ Aftësi dhe njohuri të mira, ndonjëherë të 

certifikuara nga institucionet përkatëse. 

▪ Treg me kërkesë gjithmonë në rritje. 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe 

rrjedhimisht mungesa e investimeve të 

duhura në teknologji dhe përpunim. 

▪ Mungesa e objekteve të duhura të 

prodhimit dhe përpunimit. 

▪ Ekzistenca e hendekut të aftësive teknike, 

për të përfunduar të gjitha proceset dhe 

mungesa e fuqisë punëtore për të operuar 

në secilin nga proceset e veçanta. 

▪ Funksionimi informal në treg (biznese të 

paregjistruara dhe fuqi punëtore të 

paregjistruar). 

▪ Mungesa e pikave të shitjes dhe atyre 

promovuese dhe pamundësia për të 

tërhequr blerësit potencialë. 

▪ Mungesa e dëshirës nga brezi i ri për t'iu 

përkushtuar këtyre llojeve të aktiviteteve, 

duke shtuar edhe mosekzistencën e një 

programi studimi të dedikuar (në qendrat 

arsimore profesionale) duke e konsideruar 

atë si jotërheqës. 

Mundësitë Kërcënimet 

▪ Turistët vizitojnë Krujën gjatë gjithë vitit dhe 

mundësitë për ta shfrytëzuar këtë në 

avantazhin e tyre. 

▪ Mundësi bashkëpunimi dhe ekspozimi në 

ambientet që ofrojnë shërbime akomodimi, 

▪ Mungesa e strategjive të promovimit dhe 

marketingut (marka rajonale). 

▪ Mungesa e skemave nxitëse dhe 

mundësive të financimit nga institucionet 

përkatëse. 
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Tabela 13. Analiza SWOT e Zinxhirit të Vlerës të Zejtarisë  

4.3 KONKLUZIONE 

Bazuar në analizat e dy sektorëve të mësipërm, duke përdorur kriteret e analizës së 

ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerave (GSVCA) kemi situatën e mëposhtme të 

vlerësimit: 

Sektori i Analizuar Pikët Shënime 

Zinxhiri i vlerave në sektorin e 

Agroturizmit. 
63 

Problemet me të drejtat e pronës, Infrastruktura e 

dobët rrugore dhe transporti i dobët publik në 

zonat rurale mund të pengojnë investimet. 

Gjithashtu, edhe afërsia me Tiranën është një 

minus në këtë drejtim. 

Zinxhiri i Vlerave në sektorin e 

Zejtarisë.  
77 

Nuk kërkon financime të rëndësishme. Si një 

ndërhyrje afatshkurtër, jep garanci të larta për 

një qëndrueshmëri afatgjatë me efekt 

shumëzues pozitiv në mirëqenien e përgjithshme 

ekonomike dhe sociale të grave.  

Nga hulumtimi fillestar i tryezës (përfshirë informacionin statistikor që mbështet fuqishëm 

supozimin) i plotësuar me informacionin e marrë nga autoritetet komunale, zinxhiri i vlerës 

së Artizanatit është identifikuar që ka potencialin më të madh për të përmirësuar jetesën e 

grave dhe për të çuar në fuqizimin ekonomik të grave. Vitet e fundit, Bashkia e Krujës ka 

zbatuar një numër nismash (më shumë për të në seksionet e ardhshme) për të mbështetur 

sektorin dhe duke pasur planin e zhvillimit që të ndjekë me zgjidhje të qarta të ndjeshme 

ndaj gjinisë të propozuara me afat të shkurtër/ të mesëm ndikimet afatgjata ka të ngjarë 

të krijojnë një efekt shumëzues pozitiv në mirëqenien e përgjithshme ekonomike dhe 

sociale të grave në Bashkinë Krujë. 

të cilat janë në rritje. 

▪ Pjesëmarrja në panairet lokale të 

organizuara nga institucionet përkatëse 

shtetërore (bashkia kryesisht) me mundësi 

për të shfaqur dhe promovuar produktet e 

tyre. 

▪ Pranimi i potencialit dhe traditës nga 

institucionet përkatëse dhe gatishmëria për 

të mbështetur ZV -në dhe fuqizuar gratë e 

përfshira, për të arritur potencialin e saj të 

plotë. 

▪ Kërkesa të luhatshme: Mungesa e një tregu 

të qëndrueshëm dhe qasja në tregun e 

dëshiruar. 
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5 ANALIZA E DETAJUAR E ZV-SË SË ZEJTARISË 

5.1 VËSHTRIM I DETAJUAR I ZINXHIRIT TË VLERËS SË ZEJTARISË 

Qyteti i Krujës me kështjellën mesjetare, tregun e stilit osman, muzeun etnografik dhe 

muzeun kombëtar “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” është një nga qendrat kryesore të 

trashëgimisë kulturore të mbarë vendit tonë. Kalaja dhe Pazari i Krujës, si edhe 

monumentet e shumta të kulturës e kthejnë këtë territor në një nga pikat kryesore të 

turizmit kulturor dhe aktualisht mjaft i vizituar nga turistë të huaj. Ky fluks i madh turistësh, ka 

sjellë edhe ruajtjen e traditës së artizanatit në disa zeje të kufizuara në Pazarin e Krujës 

Pazari i Krujës ndryshe i njohur edhe si Pazari i Derexhikut, shtrihet në të dyja anët e rrugës 

së shtruar me kalldrëm që të çon drejt kalasë së Krujës. Ky pazar ka funksionuar që prej 

kohës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut në shekullin e XV-të, kur dyqanet e tij arrinin deri 

pranë hyrjes së kalasë. Dyqanet i kanë muret, tavanet dhe qepenat prej druri. Këtu turistët 

kanë rastin që të blejnë artikuj të ndryshëm të artizanatit si punime në argjend, bakër, 

alabastër, qëndistari, bizhuteri, filigrame, qilima etj. Pazari i ka rezistuar sundimit 500 vjeçar 

turk dhe është restauruar në kuadër të 500 vjetorit të lindjes së Skënderbeut. 

Si pasojë e zhvillimit të dobët të sektorit industrial dhe efikasitetit të ulët të sektorëve 

parësor, si industria dhe bujqësia, në Bashkinë Krujë, ashtu si edhe në të gjithë ekonominë 

shqiptare, vëmendja  është drejtuar kryesisht drejt sektorit tw shërbimeve që kontribuon 

për më shumë se 50% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Sektori i Turizmit që, me 

zgjerimin e tij të shpejtë dhe të theksuar edhe në nivel kombëtar, ka më shumë gjasa për 

gjenerim fitimi dhe për punësim edhe në një afat kohor të shkurtër. Gjithashtu mbështetja 

dhe zgjerimi i sektorit të turizmit, nxit zinxhirin e shkurtër të prodhimit lokal.  

Në këtë kuadër, përmirësimi i trashëgimisë historike dhe kulturore të qytetit të Krujës, 

Kalasë dhe Pazarit të Vjetër, përmes aktiviteteve promovuese, përmirësimi i infrastrukturës 

të aksesit, pika informimi, rikuperimit të qendrave kulturore të amortizuara, krijimi i 

infrastrukturës ndihmëse etj. është një ndër përparësitë kryesore të Bashkisë Krujë në 

drejtim të zhvillimit ekonomik. 

Si një nga elementët kryesorë 

të trashëgimisë, promovimi dhe 

tregtimi i zejeve shqiptare, 

ndikon në rritjen e dukshmërisë 

dhe vlerësimit të sektorit të 

artizanatit, si dhe në stabilitetin 

ekonomik dhe social të 

Zejtarëve. Promovimi dhe 

tregtimi i produkteve origjinalë 

dhe autentike synon të nxisë 

zhvillimin e artizanatit përmes 

evidentimit dhe ruajtjes së 

vlerave autentike shqiptare. Figura 28: Panje nga Pazari i Vjetër në Bashkinë Krujë. 
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Projekti “Rigjallërimi dhe Përmirësimi i Zonës Turistike-Pazari i Krujës”, i zbatuar si një 

partneritet i Ministrisë së Zhvillimit Urban të Shqipërisë, Ministrisë së Kulturës, Bashkisë Krujë 

dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, ka sjellë rifreskimin e ndërtesave dhe 

objekteve arkitekturore rreth tij. Çdo ndërhyrje që përfshin projekti, duke filluar nga 

fasadat, çatitë dhe kalldrëmi është bërë me kujdes, duke ruajtur vlerën dhe traditën e 

qytetit. Sot, falë këtij rikonstruksionit, në Pazarit të Krujës operojnë shumë biznese shërbimi, 

ku pjesa më e madhe janë zejtarë. Por, Pazari i Krujës është shembulli i vetëm publik që 

tërheq me qindra vizitorë çdo ditë drejt produktit artistik të kësaj zejtarie, dhe një shembull 

i gjallë që Zejtaria shqiptare nuk ka humbur akoma, ajo ruhet në disa pika të rralla të 

Shqipërisë. Ky pazar është një veçanti dhe befasi për turistët që vizitojnë qytetin, ata gjatë 

rrugës për në kala, më parë kalojnë në këtë Pazar. Rrugica e gjatë si në kohë të hershme 

është e mbushur me prodhime zejtarie si veshje tradicionale, qilima e sixhade, punime 

bakri e floriri, sende të vjetra dhe simbole kombëtare apo të vetë qytetit. 

Ndër zejtarët më kryesorë të cilët operojnë në këtë treg mund të përmendim:  

Kontakt Produktet Adresa 

Ndricim Guni Qeleshet artizanale Pazari i Vjetër i Krujës  

Mimoza Berushi Punime dore në qëndistari Pazari i Vjetër i Krujës  

Dallandyshe Tabaku Prodhime qilimash në tezgjah Pazari i Vjetër i Krujës  

Donald Meca Punime bakri Pazari i Vjetër i Krujës  

Vjollca Dollaku Punime dore në qëndistari Pazari i Vjetër i Krujës  

Sali Maja Prodhime qilimash në tezgjah Pazari i Vjetër i Krujës  

Xhevdet Bardhi dhe Monika Bardhi Prodhime qilimash në tezgjah Pazari i Vjetër i Krujës  

Muharrem Mefaja Produkte druri të punuara me dorë Pazari i Vjetër i Krujës  

Arjana Cerhozi Prodhime qilimash në tezgjah Pazari i Vjetër i Krujës  

Vjollca Haxhiu Punime dore në qëndistari Pazari i Vjetër i Krujës  

Kumrie Berushit Punime dore në qëndistari Pazari i Vjetër i Krujës  

Skënder Rroshi Piktura Pazari i Vjetër i Krujës  

Behare Kasmi Prodhime qilimash në tezgjah Pazari i Vjetër i Krujës  

Idriz Cela  Veshje popullore në mënyrë artizanale Pazari i Vjetër i Krujës  

Lindita Herri Veshje popullore në mënyrë artizanale Pazari i Vjetër i Krujës  

Andi Ismalaja Produkte në bakër Pazari i Vjetër i Krujës  

Tabela 14. Zejtarë që punojnë dhe tregtojnë në Pazarin e Krujës 

Në këto dyqane, turistët kanë rastin që të blejnë artikuj të ndryshëm të artizanatit si 

punime në argjend, bakër, alabastër, qëndistari, bizhuteri, punime filigran, qilima, etj. 

Vizitorë të shumtë hynin e dilnin nga tregu i vjetër duke bërë pazar me shitësit apo duke 

mbajtur në dorë sendet e blera. Të gjitha këto janë një atraksion i fuqishëm për ta sjellë një 

vizitor në Krujë ku të mësoj historinë, të njohë e të bëjë tregti në zejtari.  

Por, shumë nga banorët dhe zanatçinjtë e Krujës, frikësohen se nga dita në ditë 

zanatçinjtë dhe zanatet tradicionale po humbasin. Një nga Zejtarët në pazarin e Krujës 

pohon i trishtuar se: “Të rinjtë e sotëm shkojnë nëpër shkolla dhe marrin zanate të tjera, ata 

nuk e duan zanatin e babës. Unë kam një djalë dhe po mundohem t’i jap zanatin e 

leshpunuesit”. 
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Si sektor, zejtaria predominohet nga punësimi i grave. Në qytetin e Krujës në këtë sektor 

janë të punësuar apo punojnë në mënyrë informale rreth 70% e grave në moshë pune. 

5.2 HARTA E ZINXHIRIT TË VLERËS SË ZEJTARISË 

Analizat e situatës dhe planet e zhvillimit të bashkisë sugjerojnë zhvillimin e Zejtarisë dhe 

Artizanatit me fokus në ringjalljen e traditës si në qytetin e Krujës ashtu edhe në disa zona 

rurale duke rritur kështu punësimin. 

Në figurën e mëposhtme paraqitet skica gjithëpërfshirëse e Zinxhirit të Vlerës për Zejtarinë. 

Në të identifikohen grupet kryesore të interesit, qarkullimi i produkteve nga sigurimi i 

inputeve deri në arritjen e tregut përfundimtar dhe ndihmon në identifikimin e boshllëqeve 

ose pengesave në rrjedhën e prodhimit.  

 

Figura 29. Skica e Zinxhirit të Vlerës të Zejtarisë në Bashkinë Krujë  

5.3 AKTORËT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

Aktorët kryesorë të përfshirë në secilën fazë të ZV-së dhe që ndikojnë ose ndikohen nga 

rezultatet janë përshkruar në kategorinë 'Faktorët' në Hartimin e ZV-ve (figura 29). Grupet 

kryesore janë: 

▪ Klientët: këtu përfshihen të gjithë individët (vendasit, turistët dhe vizitorët), familjet, 

kompanitë ose subjektet që blejnë dhe konsumojnë produktet e prodhuara në këtë 

ZV. 

▪ Furnizuesit: këtu përfshihen të gjithë individët, bizneset, kompanitë ose subjektet që 

ofrojnë produkte dhe materiale të papërpunuara si dhe pajisje për aktorët e zinxhirit të 

vlerës dhe që do të përdoren dhe përpunohen për të prodhuar produktet e 
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dëshiruara. Furnizuesit kryesorë të identifikuar në këtë rast janë shitësit me shumicë që 

operojnë në qytetet e Tiranës dhe Vlorës. 

▪ Donatorët: këtu përfshihen organizatat, shoqatat dhe subjektet që ofrojnë mbështetje 

për aktorët e ZV-së përmes zbatimit të nismave të ndryshme, përmes ofrimit të 

granteve dhe mbështetjes financiare si dhe forma të tjera të ndihmës dhe 

mbështetjes. Organizata kryesore që ka ofruar mbështetje për këtë ZV deri më tani ka 

qenë Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) përmes projektit TID dhe 

Fondacionit Ivanaj. 

▪ Institucionet publike: këtu përfshihen autoritetet lokale, institucionet publike dhe 

qeveritare që mund të ndikojnë në funksionimin e aktorëve të ZV -së përmes 

strategjive, politikave dhe planeve të tyre. Kategoritë kryesore janë Bashkia Krujë dhe 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. 

5.4 ANALIZA E HALLKAVE TË ZINXHIRI I VLERËS PËR ZEJTARINË 

Duhet pasur parasysh se Zejtarët Krutanë kanë një gamë relativisht të gjerë të prodhimit të 

produkteve të zejtarisë, të cilat nga pikëpamja e kujdesit dhe punës që duhet për 

realizimin e tyre janë relativisht të njëjta.  

Sikurse është paraqitur edhe në skemën e mësipërme në figurën 20, Zinxhiri i Vlerës (ZV) 

për Zejtarinë është i përbërë nga tre hallka kryesore. Në paragrafët në vazhdim 

analizohen këta elementë bazuar në: 

✓ Inputet kryesore që nevojiten në çdo hallkë. 

✓ Faktorët që ndikojnë dhe pesha e tyre. 

✓ Roli i grave në secilën hallkë dhe faktorët apo mundësitë për përmirësimin e këtij roli. 

✓ Problematikat e identifikuara dhe mundësi dhe rekomandime për minimizimin e tyre. 

Bazuar në punën në terren, vëzhgimet dhe intervistat e kryera me aktorët kryesorë të 

zinxhirit të vlerës, në Bashkinë Krujë u identifikuan situatat respektive si edhe u evidentuan 

konkluzionet dhe rekomandimet.  

Duhet theksuar se ky Zinxhir Vlerash përbëhet nga disa zinxhirë nënvlerë si: prodhimi i 

qilimave, prodhimi i veshjeve tradicionale dhe produkteve autentike, përpunimi i drurit 

dhe krijimi i punimeve të tij, krijimi i stolive prej argjendi, punimi i bakrit, punimi i leshit, etj. 

Por të gjithë këta nënzinxhirë kanë të përbashkët aktivitetet të cilat realizohen në çdo 

hallkë të tyre. 

5.4.1 SIGURIMI I INPUTEVE BAZË NË ZINXHIRIN E VLERËS 

Kjo hallkë e zinxhirit përfshin aktivitete që lidhen me elementët kryesorë për të zhvilluar një 

aktivitet të ZV-ve të Zejtarisë dhe përmbledh: 

✓ Sigurimi i lëndëve të para të cilat përdoren për të prodhuar artikujt respektivë në 

nënsektorët përkatës, të tilla si leshi, fije, rruaza, gjilpëra, druri etj. 

✓ Kontrolli i cilësisë dhe transportin në punëtori;, kontrolli i cilësisë së lëndëve të para 

është shumë i rëndësishëm sepse ai ndikon drejt për së drejti në cilësinë e produkti 

përfundimtar. 
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✓ Magazinimi dhe ruajtja e materialeve, etj.  

Në këtë hallkë duhet theksuar se materialet janë në shumicën e rasteve në pikat e shitjes 

me shumicë në qytete të ndryshme jashtë Krujës, kryesisht në Tiranë dhe në Vlorë. 

Pjesëmarrja e Grave. Ky aktivitet në shumicën e rasteve dominohet nga gratë, sepse ato 

përbëjnë 80% të fuqisë punëtore totale, për arsye se ato zakonisht janë të përfshira në 

përpunimin dhe prodhimin e produkteve artizanale dhe ato përcaktojnë specifikimet 

teknike dhe cilësinë e materialeve. Duke qenë se ky aktivitet zhvillohet larg vendbanimit, 

burrat shoqërojnë gratë duke qenë se ata përgjithësisht kryejnë transportin e inputeve. 

Gjithashtu, gratë janë ato të cilat sigurojnë edhe cilësinë e produkteve që merren në treg.  

Kosto e kësaj hallke. Kjo fazë në koston totale përbën një kosto mesatare rreth 30% të 

kostos së prodhimit dhe përpunimit të Prodhimeve Artizanale. 

5.4.2 PËRPUNIMI DHE PRODHIMI 

Në këtë hallkë realizohen të gjitha aktivitetet që lidhen me përpunimin e lëndëve të para 

dhe prodhimin e produkteve duke përdorur përpjekjet e burimeve njerëzore (përsa i 

përket aftësive, njohurive dhe kohës së dedikuar), mjeteve, makinerive dhe pajisjeve (në 

aspektin e teknologjisë) dhe metodat dhe praktikat artizanale të paracaktuara.  

Pjesëmarrja e Grave. Përpunimi dhe prodhimi i artikujve të ndryshëm realizohet kryesisht 

nga gratë që përbëjnë 90% të përfshirjes, por ka edhe raste kur i gjithë procesi zbatohet 

nga burrat si në rastin e përpunimit të drurit dhe punimeve të tij ose prodhimit të 

produkteve autentike prej shajaku të tilla si fez dhe fannies (qeleshe tipike) 

Kosto e kësaj hallke. Bazuar në faktin se procesi dominohet nga puna me dorë dhe ka 

vetëm pajisje ndihmëse, kostoja e kësaj hallke është e ndjeshme në prodhimin 

përfundimtar, për shkak të kostos së ulët të fuqisë punëtore kjo kosto vlerësohet rreth 55% 

të kostos së prodhimit. 

5.4.3 PROMOVIMI DHE SHITJA 

Kjo hallkë përfshin ekspozimin e produkteve në hapësirën e dedikuar dhe promovimin 

offline, si dhe promovimin online në mediat sociale, procesin e shitjes së produkteve tek 

klientët dhe ndikimin në vendimet e tyre të blerësit, si dhe paketimin e produkteve. 

Pjesëmarrja e Grave. Kjo fazë dominohet nga gratë, të cilat përbëjnë 80% të përfshirjes. 

Ato janë të specializuara për shitjen e produkteve kryesisht nëpërmjet ndikimit në 

vendimet e blerësit. Por, edhe burrat marrin pjesë në mënyrë aktive në disa nga aktivitetet 

gjatë mungesës së grave. 

Kosto e kësaj hallke. Në pikëpamje të kostos në zinxhirin e vlerave, kjo hallkë përben rreth 

15% të kostos së të gjithë zinxhirit. Në këtë  

Një faktor ndikues është tarifa mujore e qirasë së dyqanit, e cila arrin mesatarisht 15,000 - 

20,000 lekë, por duke qenë se dyqani në pjesën dërrmuese shërben edhe si punishte, kjo 

kosto ndahet ndërmjet dy hallkave të zinxhirit, asaj të prodhimit dhe asaj të tregtimit. 
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Figura 30: Mundësitë e Zinxhirit të 

Vlerës të Zejtarisë në Bashkinë Krujë. 

5.5 GJETJET DHE MUNDËSITË PËR FUQIZIMIN E GRAVE NË ZINXHIRIN E 

VLERËS 

Bazuar në punën në terren, vëzhgimet dhe intervistat e kryera me aktorët kryesorë të 

zinxhirit të vlerës në Bashkinë Krujë u identifikuan të dhënat e mëposhtme. 

5.5.1 MUNDËSITË PËR FUQIZIMIN E GRAVE NË ZINXHIRIN E VLERËS 

Për sa i përket mundësive që zinxhiri i vlerës së Zejtarisë ka për të ofruar, të intervistuarit 

përmendën/përshkruan si më poshtë: 

Bashkëpunimi midis aktorëve: pavarësisht mungesës 

aktuale të bashkëpunimit midis aktorëve, mundësitë për 

ta mund të lindin në rast bashkëpunimi jo vetëm për 

zbatimin e rregullave të konkurrimit të drejtë, por edhe 

në aspektin e bashkëpunimit në faza të ndryshme në ZV, 

në mënyrë që të rrisin mundësitë e tyre si grup. 

Mundësitë për bashkëpunim janë identifikuar në fazën e 

parë të ZV, për sigurimin e inputeve. Deri më tani, çdo 

biznes ka funksionuar individualisht dhe secili aktor 

identifikon dhe ndjek mundësitë e tij ose të saj të 

furnizimit. Shumica e furnizuesve të inputeve janë të 

vendosura në qytetet kryesore, si Tirana ose Vlora dhe 

në shumicën e rasteve ata veprojnë edhe si krijues të 

çmimeve. Bashkëpunimi midis aktorëve do të 

nënkuptonte marrjen e kontrollit të procesit dhe marrjen 

e vendimeve në lidhje me specifikimet teknike të 

materialeve dhe pajisjeve, krijimin ose negocimin për 

çmime më të mira dhe marrjen e produkteve me cilësi 

më të lartë. Kështu do të shërbente gjithashtu si një 

mundësi e mirë për aktorët për të përfituar nga nismat, 

projektet dhe grantet e ofruara nga donatorë dhe 

organizata të ndryshme, siç ka qenë rasti kur aktorët përfituan nga mundësitë e 

promovimit dhe marketingut nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim ose nga 

grante të ofruara nga Fondacioni Ivanaj. 

Bashkëpunimi dhe krijimi i lidhjeve me ZV të tjera: ka pasur përpjekje për të krijuar 

ndërlidhje me ZV të tjera në sektorë të tjerë siç është sektori i turizmit. Ato u ndërmorën 

përmes iniciativës individuale të disa prej aktorëve dhe konsistuan në ekspozimin e 

produkteve në ambientet e operatorëve të shërbimeve të akomodimit. Duke marrë 

parasysh numrin e monumenteve të trashëgimisë kulturore në zonë dhe tërheqjet turistike, 

iniciativat në këtë fushë do të prodhonin përfitime për të gjithë sektorët e ndërruar. Kjo 

është vendosur edhe në prioritetet strategjike të komunës.  

Inkubatori i Biznesit. Inkubatori i Biznesit është një strukturë e veçantë i projektuar me 

qëllimin për të ofruar shërbime mbështetëse deri sa individët apo shoqëritë të aftësohen 

që produktet ose shërbimet e tyre të jenë të suksesshme. Për situatën në Bashkinë Krujë ku 

përfshirja e të rinjve në zejtari nuk shihet si interesante nga ana ekonomike dhe rrezikohet 

që dalëngadalë të humbasë, mbështetja nëpërmjet krijimit të një inkubatori biznesi do të 
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ishte një nga faktorët kryesorë për ngritje dhe fuqizimin e këtij sektori. Kjo mënyrë ndërhyrje 

është e parashikuar edhe në strategjinë e zhvillimit për Bashkinë Krujë. Qëllimi është 

ndihma ndaj bizneseve të reja të vogla që të rriten gradualisht, krijimit të kulturës sociale, 

dhe rishtazi  krijimi i sipërmarrjeve të suksesshëm. Inkubatori i biznesit dizenjohet që të 

mbështesë dhe përshpejtojë procesin e zhvillimit të suksesshëm të Individëve/kompanive 

të reja duke i ndihmuar sipërmarrësit e rinj me burime dhe shërbime të ndryshme. 

Sipërmarrësit e rinj do të aftësohen përmes trajnimeve për zhvillim të biznesit, mbështetjes 

teknike dhe administrative, këshillave për menaxhim dhe zhvillim të biznesit, çështjeve 

ligjore, financiare, si edhe ato fiskale. Bazuar në këto parime bazë, propozohet që në 

bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Krujë të hapet Inkubatori i Biznesit për Gra, i cili 

duhet të jetë një inkubator i hapur dhe publik që ka për qëllim që të ndihmojë dhe të 

stimulojë gratë dhe vajzat e reja që idetë e tyre novatore t’i konkretizojnë në biznese. 

▪ Përfitimet e shfrytëzuesve të Inkubatorit të Biznesit për Gra: Çdo shfrytëzues/përfitues i 

inkubatorit do të përfitojë nga hapësira e përbashkët e punës, kushtet e punës, pajisjet 

e punës për nevojat ditore të tyre. Përveç hapësirave të përbashkëta për punë, 

inkubatori i biznesit ofron edhe shërbime nëpërmjet programeve specifike, si: 

✓ Asistencë profesionale pa pagesë. 

✓ Këshillim dhe mentorim pa pagesë. 

✓ Rrjetëzim dhe pjesëmarrje në ngjarje biznesi. 

✓ Komunitet pune miqësor dhe biznesi. 

▪ Të drejtat e përfitueseve. Çdo shfrytëzuese/përfituese i inkubatorit është e lirë të 

shfrytëzojë të gjitha asetet e inkubatorit përfshirë edhe asetet e jashtme dhe të 

brendshme. Rregullat për përdorimin dhe shfrytëzimin e hapësirave të inkubatorit do të 

përcaktohen nga një “kartë mbi të drejtat e shfrytëzimit të inkubatorit” e cila do t’i 

bashkëngjitet kontratës në mes përfitueseve të inkubatorit dhe administruesve të tij 

(Bashkia Krujë). Kohëzgjatja e qëndrimit në inkubator nuk duhet të kalojë më shumë se 

12 muaj përveçse në raste të jashtëzakonshme. 

▪ Qasja e Inkubatori të Biznesit për Gra. Inkubatori i Biznesit për Gra, duhet të ketë një 

qasje reaktive ndaj nevojave të grave në Bashkinë Krujë me fokus të veçantë tek 

gratë dhe vajzat nga zonat rurale. Inkubatori i Biznesit për Gra duhet të jetë i orientuar 

në krijimin dhe stimulimin e krijimit të vendeve të reja të punës përmes vetëpunësimit, 

me qëllim “Përmirësimin e pozitës së gruas në ekonomi” nëpërmjet: 

✓ Krijimit të vendeve të reja të punës përmes vetëpunësimit dhe zhvillim të 

shkathtësive profesionale. 

✓ Rivitalizimi i ekonomive familjare, nëpërmjet përkrahjes së grave dhe vajzave të reja 

nga zonat urbane dhe rurale. 

✓ Zhvillimi dhe përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të udhëhequra nga 

gratë dhe vajzat e reja. 

✓ Trajnimeve profesionale, përkrahje administrative, krijimit të koncepteve bazë 

financiare dhe fiskale të nevojshme. 

✓ Asistencë në rrjetëzim, identifikim të partnerëve dhe bashkëpunëtorëve si edhe 

asistencë marketingu. 
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5.5.2 KUFIZIMET NË ZINXHIRIN E VLERËS 

Për sa i përket Kufizimeve me të cilat zinxhiri i 

vlerës së Zejtarisë përballet, ato u identifikuan 

nga intervistat me aktorët kryesorë, vizitat në 

terren dhe grupet e fokusit me përfaqësues nga 

palët kryesore të interesit.  

Informaliteti: informaliteti është i pranishëm në të 

gjitha bizneset e përfshira në këtë ZV. Ndonjëherë 

ajo shprehet në mungesën e regjistrimit të biznesit 

në emër të pronarit aktual dhe në shumicën e 

rasteve, në mungesën e punësimit formal të 

njerëzve të përfshirë në procese. Arsyetimi kryesor 

qëndron në shmangien e pagesës për taksat e 

punonjësve dhe sigurimet shoqërore. 

Figura 31. Kundër indikimet e zinxhirit të vlerës  

Kërkesa sezonale dhe e luhatshme: Pavarësisht prodhimit të pjesëve autentike dhe 

produkteve unike, kërkesa për këto produkte është e lidhur ngushtësisht me zhvillimin e 

sektorit të turizmit dhe zinxhirët përkatës të vlerave të tij. Shumica e të ardhurave 

garantohen gjatë periudhave turistike sezonale nga turistët, qofshin ata vendas ose 

ndërkombëtarë, ose vizitorë, numri i të cilëve rritet gjatë verës dhe gjatë sezonit të dimrit 

pothuajse nuk ka fare kërkesë për produktet. Të ardhurat e krijuara gjatë verës shërbejnë 

për të kompensuar mungesën e kërkesës gjatë dimrit. Duhet theksuar se fokusi i bashkisë (i 

shprehur në planin e zhvillimit lokal) është rritja e numrit të ditëve që kalojnë turistët në 

komunë gjatë vizitave të tyre në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Turizmit. 

Konkurrenca e padrejtë: Pothuajse të gjithë aktorët e ZV -së kanë përfshirë produktet e 

importuara në ofertën e tyre. Këto janë produkte të importuara kryesisht nga Turqia dhe 

Kina. Në krahasim me produktet autentike vendase, ato kanë çmime më të lira për shkak 

të cilësisë më të ulët. Duke marrë parasysh që ato ekspozohen në të njëjtin mjedis me 

produktet vendore, turistët tregojnë një shkallë më të lartë tërheqjeje ndaj tyre. Nisma e 

ndërmarrë për ndalimin e këtyre produkteve nga aktorët ka rezultuar e pasuksesshme, 

duke pasur parasysh se ka mungesë besimi tek aktorët e tjerë dhe besimi se në rastin kur 

të krijohet mundësia, konkurrentët do të thyejnë rregullat e paracaktuara dhe të 

dakordësuara mes njëri-tjetrit, duke u përpjekur të arrijnë fitime më të larta nga shitja e 

këtyre produkteve.  

Mungesa e aftësive: aftësitë kryesore që kërkohen për të kryer aktivitetet e përpunimit 

fitohen tradicionalisht, duke kaluar nga një brez në tjetrin. Tek grupet në fokus, u theksua 

nevoja për të rritur aftësitë e të rinjve në procese të veçanta, në mënyrë që ata të 

vazhdojnë traditat e familjeve. Sektori nuk duket tërheqës për të rinjtë për shkak të 

mungesës së mundësive financiare dhe mungesës së perceptuar të stabilitetit financiar. 

Prandaj, ata kanë humbur interesin për të fituar aftësitë e nevojshme për të kryer 

aktivitetet e prodhimit të punimeve artizanale.  
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6. REKOMANDIMET E SUGJERUARA PËR NDËRHYRJE 

Sikurse e kemi analizuar edhe më sipër, bazuar në potencialin të tyre dhe përfshirjen dhe 

fuqizimin e grave, ZV i Zejtarisë u vlerësua si më kryesori, me shumicën e mundësive për 

gratë dhe si ai që ka nevojë për disa ndërhyrje. Duke marrë këtë në konsideratë, më 

poshtë janë paraqitur disa rekomandime. 

6.1 REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR BASHKINË KRUJË 

▪ Inkubatori i Biznesit. Mbështetni/ pilotoni një projekt (mund të jetë bashkëpunimi me 

bashkinë dhe mundësitë e financimit të donatorëve për të mundësuar krijimin apo 

zgjerimin e përdorimit të një qendre shumëfunksionale ku artizanët mund të kryejnë 

aktivitete grupore dhe të kenë një vend pune. Gjithashtu, në këtë hapësirë duhet të 

integrohen edhe shërbime për zejtaret nëpërmjet programeve specifike, si: 

✓ Asistencë profesionale pa pagesë. 

✓ Këshillim dhe mentorim pa pagesë. 

✓ Rrjetëzim dhe pjesëmarrje në ngjarje biznesi. 

✓ Komunitet pune miqësor dhe biznesi. 

▪ Fokusi në Formalizim në sektorin e zejtarisë cili në situatën aktuale përballet me disa 

vështirësi. Institucionet përkatëse, veçanërisht Bashkia, duhet të inkurajojnë dhe të 

mbështesin artizanët në procesin e formalizimit. Formalizimi potencialisht mund të sjellë 

subvencione kombëtare/ lokale në rajon. Bashkia Krujë është e përqendruar kryesisht 

në sektorin e turizmit (aty ku nuk ka shumë premtime, siç rezultoi nga seminari dhe 

intervistat), duke harruar përqendrimin në sektorët e tjerë. Shpesh nga ana e 

institucioneve lokale apo qendrore ofrohen trajnime në sektorë që nuk janë tërheqës 

për popullsinë ose që nuk kanë lidhje me aktivitetet e tyre. Për pasojë, ato rezultojnë të 

pasuksesshme ose niveli i pjesëmarrësve është shumë i ulët. 

▪ Marketingu i Produkteve Artizanale. Vitet e fundit ka një trend përmirësimi të 

marketingut të Produkteve Artizanale në të gjithë Shqipërinë si pjesë e marketingut të 

turizmit në përgjithësi. Si kudo në vendin tonë, ashtu edhe në Bashkinë Krujë ka nje 

presion pozitiv nga të gjithë aktorët e kushtëzuar nga rritja e kërkesave në treg, për 

produkte artizanale cilësore dhe sa më autentike. Zhvillimi i Zejtarisë dhe prodhimi i 

produkteve artizanale në Bashkinë e Krujës po shikohen si një burim i rëndësishëm 

natyror ekonomik dhe veçanërisht si një potencial zhvillimor i pa shfrytëzuar ende 

plotësisht dhe në mënyrë të qëndrueshme. 

▪ Inkubatori i Biznesit. Mbështesni/ pilotoni një projekt (mund të jetë bashkëpunimi me 

bashkinë dhe mundësitë e financimit të donatorëve për të mundësuar krijimin apo 

zgjerimin e përdorimit të një qendre shumëfunksionale ku artizanët mund të kryejnë 

▪ Mbështetje për bashkëpunim mbi proceset e prodhimit, qëndrueshmërinë dhe krijimin 

e gjeneratës së re të artizanëve. Në këtë drejtim Bashkia Krujë mund të punojë shumë 

në drejtim të promovimit duke mbështetur aktivitete si: 

✓ Krijimin e një lidhjeje të qëndrueshme midis grupeve dhe konsoliduesve 

lokalë/rajonalë dhe/ose kombëtarë për të promovuar kontratat. 

✓ Aktivitete mbështetëse për të lidhur artizanët me agjencitë turistike dhe tregjet 

urbane - ngjarjet B2B, panairet me përfaqësuesit e tregut dhe dyqanet e 

suvenireve. 
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6.2 REKOMANDIME SPECIFIKE PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË ZEJTARISË. 

Në seksionin vijues janë paraqitur disa rekomandime të përgjithshme për Zinxhirin e Vlerës 

së Zejtarisë për Bashkinë Krujë dhe kategorizimi sipas ndikimit të tyre në sektor 

(afatshkurtër/ afatmesëm/ afatgjatë) dhe kërkesat e buxhetit (i ulët/ mesatar/ i lartë): 

Rekomandime për zinxhirin e vlerës së Zejtarisë 

NR. REKOMANDIME – ZV SË ZEJTARISË 

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 

I 

ulët 
Mesatar 

I 

lartë 

1 NGRITJE PROFESIONALE TË NIVELIT TË ZEJTARËVE        

1.1 

Asistencë teknike të vazhdueshme, veçanërisht në 

vitin e parë, në drejtim të: 

✓ Hartimit të zhvillimit 

✓ Asistencë teknike në negocim me të tjerët 

✓ Ndjekjes dhe këshillimit për proceset e 

prodhimit, materialet dhe teknikat përpunuese. 

✓ Konsultimit për elementet e tregut. 

X   X   

1.2 

Trajnime për ngritjen e nivelit të njohurive të 

artizanëve  

✓ Mbi bazat e planifikimit të biznesit. 

✓ Mbi mënyrat dhe teknikat e marketingut. 

✓ Mbi mundësitë për të gjetur financime. 

✓ Mbi mundësitë e lidhjeve në treg me ZV të tjera. 

X   X   

2 MBËSHTETJE PËR GRUPET E ZEJTAREVE       

2.1 

Mbështet grupet e prodhuesve në nivel lokal 

nëpërmjet incentivave.  

✓ Për promovimin e prodhimit. 

✓ Për koordinimin e transportit të përbashkët. 

✓ Për koordinimin e shitjeve të përbashkëta. 

X X  X   

2.2 

Inkurajim dhe mbështetje për artizanët në procesin 

e formalizimit. Formalizimi potencialisht mund të 

kërkojë edhe subvencione të vogla lokale. 

X    X  

2.3  

Programet e grupimit për gratë për të forcuar 

përfaqësimin e tyre dhe për të rritur shkëmbimin e 

njohurive, ngritjen e kapaciteteve në mbrojtjen dhe 

lehtësimin e dialogut midis grave prodhuese dhe 

komunave si dhe për të përmirësuar proceset e 

prodhimit së bashku, për të krijuar lidhje midis 

bizneseve dhe me QV të tjera (agroturizëm, 

turizëm, etj.) 

  X X   

3 MBËSHTETJE NË ZGJERIMIN/PËRDORIMIN E NJË QENDRE Shumëfunksionale- LOKALE  

3.1 

Mbështetja/ pilotimi i një projekti (mund të jetë 

bashkëpunimi mes Bashkisë dhe mundësisë së 

financimit nga donatorë) për të zgjeruar 

përdorimin e nj qendre shumëfunksionale ku 

  X X   
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Rekomandime për zinxhirin e vlerës së Zejtarisë 

NR. REKOMANDIME – ZV SË ZEJTARISË 

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 

I 

ulët 
Mesatar 

I 

lartë 

artizanët mund të kryejnë aktivitete grupore dhe të 

kenë një vend pune. 

4 NDËRGJEGJËSIMI PËR MUNDËSITË NË SEKTORIN E BUJQËSISË ME FOKUS NË BAM-VE 

4.1 

Sesione informimi dhe ndërgjegjësimi rreth 

mundësive në sektorin e zejtarisë. Rritja e 

ndërgjegjësimit për rëndësinë ekonomike të sektorit 

dhe kërkesës së konsumatorëve në mënyrë që të 

stimulohet prodhimin artizanal. 

  X X   

5 MARKETING DHE PROMOVIM       

5.1 

Aktivitetet mbështetëse për të lidhur artizanët me 

agjencitë turistike dhe tregjet urbane ngjarjet B2B, 

panairet me përfaqësuesit e tregut dhe dyqanet e 

suvenireve mund të jenë një opsion (Tiranë, Krujë, 

Durrës) 

 X  X   

Tabela 15: Rekomandime për Zinxhirin e Vlerave të Artizanatit 

 

6.3 SKENARËT E NDËRHYRJES AFATSHKURTËR (UDHËZUES) 

Ne rekomandojmë programin e mëposhtëm kur bëhet fjalë për zinxhirin e vlerës së 

punimeve artizanale në Krujë: 

Hapi 1. Përgatisni strategjinë e zhvillimit të turizmit lokal me një fokus të veçantë në 

promovimin e sektorit të Artizanatit. Krijoni një strategji të përbashkët të markës/ 

marketingut/ promovimit të destinacionit për të partnerizuar Bashkitë Krujë dhe Kavajë si 

dy bashkësi unike artizanale. Fokusi i kësaj strategjie mund të jetë bazuar në njohjen e 

potencialit që dy destinacionet mund të kenë në: 

✓ Promovimin dhe Bashkimin nën një grup marketingu. 

✓ Duke krijuar një festival ose një ofertë/ program të përbashkët turizmi. 

✓ Duke promovuar "destinacionin e përbashkët" sipas një model turistik të bazuar në 

komunitet9. 

Hapi 2. Siguroni ngritjen e kapaciteteve për bizneset vendore të artizanatit:  

 
9  Turizmi i bazuar në komunitet (CBT) është një mënyrë e turizmit të qëndrueshëm që i lejon udhëtarët të 

lidhen ngushtë me komunitetet lokale (një model i cili është testuar me sukses nga Fondacioni për 

Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale Shqiptare ALCDF përmes projekteve të tyre në Dibër, me një model 

turistik fshati të Rabdisht): turizëm ku udhëtarët ftohen në shtëpitë lokale, duke përjetuar kulturën aktuale 

lokale, larminë, ritualet dhe besimet lokale, duke marrë pjesë në traditat artizanale vendase. Qëllimi i CBT 

është përfitimi i drejtpërdrejtë i komuniteteve lokale financiarisht, ndërsa udhëtarët përjetojnë mënyrën e 

jetesës lokale. Komunitetet që marrin pjesë në turizmin e bazuar në komunitet janë të forta, elastike dhe të 

gatshme për t'u treguar udhëtarëve kulturën e tyre. 
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✓ Për teknikat eksperimentale (përfshirë artizanatet)/ teknikat e menaxhimit të turizmit 

me bazë komunitare dhe rurale. 

✓ Qasja në financa dhe planet e biznesit. 

✓ Procesi i regjistrimit të biznesit. 

✓ Çmimet dhe marketingu digjital. 

Në aktivitetet e ngritura të kapaciteteve të përshkruara, pjesëmarrja e të rinjve dhe grave 

inkurajohet veçanërisht.  

Hapi 3. Inkurajimi i krijimit të shoqatës/ grupit të krijuesve të artizanatit të zonës për të 

zhvilluar marketing të përbashkët, markë dhe promovim të përbashkët dhe për të 

përmirësuar bashkëpunimin horizontal për të zhvilluar sektorin. 

Hapi 4. Ofrimi i asistencës në regjistrimin e biznesit të prodhuesve artizanalë të zonës. 

Hapi 5. Ofrimi i mbështetje në zgjerimin e qendrës shumëfunksionale të menaxhohet nga 

gratë dhe të rinjtë në zonë dhe të mbështetet në funksionimin e saj. 

Hapi 6. Mbështetje në konceptin dhe organizimin e një festivali lokal të Artizanatit - një 

festival i përbashkët midis Krujës dhe Kavajës që do të zhvillohej në një nga qytetet çdo 

vit, në bashkëpunim me bashkitë. 

Hapi 7. Lidhja e grave artizane me tregjet, duke lehtësuar takimet B2B me dyqanet në 

Tiranë dhe Krujë që shesin dhe promovojnë produkte autentike shqiptare.  

Hapi 8. Vendosni lidhjen midis krijuesve të artizanatit dhe operatorëve turistikë, agjencive 

të udhëtimit dhe fermave lokale dhe njësive të agroturizmit 

Hapi 9. Identifikoni dhe hartoni (bazuar në vendndodhjen e saktë) bizneset artizanale 

lokale dhe atraksionet e udhëtimit si pjesë e një destinacioni të përbashkët "Zbulimi i Krujës 

dhe Kavajës": krijuesit e artizanatit (ku turistët mund të provojnë të bëjnë suvenire vetë); 

bujtina, shtëpi autentike familjare dhe fermash që shërbejnë si dyqane akomodimi, 

objektet e agroturizmit, ofrues të aktiviteteve rekreative në natyrë dhe sporte aventureske, 

dyqane suveniresh dhe artizanale /ushqimesh organike, turne udhëzues vendas dhe 

kombëtarë, etj.  

Hapi 10. Zbatimi i ndërhyrjeve që inkurajojnë ekonominë rrethore dhe turizmin e bazuar në 

komunitet, i cili mban potenciale të mëdha për bizneset e turizmit në arritjen e 

qëndrueshmërisë dhe përfitimit më të lartë, të gjitha të mbështetura nga Bashkia. Kjo do 

të lidhte artizanët me ofruesit vendorë të ushqimit dhe produkteve tradicionale, sektorin e 

akomodimit, guidat turistike, transportin, autoritetet lokale dhe do të minimizonte ndikimin 

në mjedis dhe burimet lokale. 
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▪ Raporti “Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Krujës (VSM)”, i përgatitur në kuadër të Planit të 

Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Krujë. 

▪ "Vlerësimi i nevojave të Shqipërisë pas katastrofës (PDNA) Vëllimi A Raport". Shkurt 2020. 

Tiranë 

▪ Pasha A, Petrak L, dhe Vullnetari D. 2020. "Vlerësimi i Situatës Pas Tërmetit të Familjeve 

me Fëmijë që Banojnë në Strehimore të Përkohshme në Shqipëri". UNICEF në Shqipëri 

&Instituti për Kërkim, Zhvillim dhe Alternativa, Tiranë. 

▪ Informacion nga webfaqja zyrtare e Bashkisë Krujë: http://www.bashkiakruje.gov.al/ 

▪ Të dhëna nga Instituti i Statistikave në Shqipëri, veçanërisht Raporti vjetor statistikor 

bujqësor, 2021. 
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