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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

1.1 HYRJE 

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, Kamëz, 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 në një mënyrë ndryshe 

dhe shpesh në mënyrë disproporcionale nga fatkeqësitë natyrore dhe krizat, si dhe nuk 

kanë të njëjtën aftësi ripërtëritëse dhe rikuperuese. I tillë 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 e burrat 

e komunitetit Rom dhe Egjiptian.  

Projekti përqendrohet në tre fusha kryesore:  

1. Mbështetja e autoriteteve qendrore 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, 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 dhe garancitë ekonomike. Veprimtaritë konkrete përfshijnë: 

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

gjinore të zinxhirit të vlerave (AZVNGJ), 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. 

- Garantimin e mbështetjes dhe ofrimin e 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 dy bashkëshortëve, bazuar në legjislacionin 

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

tërmeti nëpërmjet: 

- Ngritjes së kapaciteteve të mekanizmave të referimit dhe ofruesve të tjerë të 

shërbimeve për të menaxhuar rastet e dhunës ndaj 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 Mirditë u zhvillua në kuadër 

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

përfitojnë nga mundësitë dhe garancitë 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 konkrete 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 të punësohen; (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 konkrete që synojnë rritjen e numrit të grave 

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

prekshme dhe të margjinalizuara,të cilat në mënyrë efektive dhe ligjore 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 

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

 
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 TETRATECH në kuadër të Projektit të USAID -it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në 

Shqipëri 2020. 
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e zinxhirit të vlerave, është t’i sigurojë Bashkisë Mirditë rekomandime konkrete 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 

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 Mirditë. 

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 Mirditë. 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.  

1.2 KONTEKSTI KOMBËTAR PËR BARAZINË GJINORE 

Barazia gjinore ka në themel 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 rëndësishme ndërkombëtare dhe nga amendamente 

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

• Kushtetuta e Republikës së 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 për shkaqe 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. 
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• 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 

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 stereotipat 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 të 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 të vajzave, 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 një 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 paketave ligjore, 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 sipërmarrjeve 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 paketave ligjore dhe 
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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 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, 

përkatësisht 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 pronësisë së 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).  

 
3  Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2021. INSTAT 

4  Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2021. INSTAT 
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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, transportin e mallit, dhe tregun; 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 në zonat rurale kanë qenë prioritet i programeve mbështetëse 

që janë ofruar 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). 

1.3 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 ata 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 vërtet gratë dhe vajzat në të gjithë botën. Kjo organizatë 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; fuqizimi i grave; 

dhe arritjen e barazisë midis grave dhe burrave si partnerë dhe përfitues të zhvillimit, 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 integrimin gjinor të përkthehen në veprim në të gjithë botën.  

Aktive në Shqipëri që kur krijoi Programin e Vendit në 2007, UN WOMEN punon ngushtë 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
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Për të adresuar disa nga këto nevoja pas tërmetit të 26 Nëntorit2019 dhe si pjesë e 

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

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, 

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

urbane.  

“Projekti me ndjeshmëri gjinore për rikuperimin dhe rindërtimin pas tërmetit”, i cili zbatohet 

në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Mirditë, siguron mbështetje për autoritetet 

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

prioritetet e grave dhe vajzave; mbështetja e grave dhe vajzave në zonat e prekura që të 

aksesojnë dhe përfitojnë nga mundësitë ekonomike.  

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

projektit të sipërpërmendur, është analiza dhe identifikimi i sektorëve kryesorë në Bashkinë 

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

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

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

vlerës të përzgjedhur me potencial për zhvillim, si dhe përgatitja e rekomandimeve dhe 

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

me bazë paragjykimi gjinor. 

1.4 METODOLOGJIA

Metoda e përzgjedhur është ajo kualitative për vlerësim,e 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,por që kanë të 

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

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 i tij identifikimin e 

sektorëve kryesorë në Bashkinë Mirditë, duke paraqitur mundësitë për rritje dhe zhvillim 

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. 

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

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

raportet kryesore të përgatitura në kuadër të "Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë së 

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

(ST), miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 2 datë 20.06.2018; si dhe 

raporti “Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Mirditës (VSM)”. Informacioni u plotësua gjithashtu 

me të dhëna nga faqja zyrtare në internet e Bashkisë së Mirditës,si dhe publikimet zyrtare 

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

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

Statistikave në Shqipëri (INSTAT) në 2021, për periudhën 2018-2020. 
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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),që 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, konkretisht Bashkinë e Mirditës, 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, gjatë të cilit 

pjesëmarrësit patën rastin të paraqesin dhe diskutojnë detaje shtesë, mundësitë e 

kufizimet dhe të marrin një pamje dhe kuptim të qartë të zinxhirëve të vlerës, dhe ku u 

identifikuan si kryesorë zinxhirët e vlerës në sektorët e Bujqësisë, me fokus në produktet e 

frutave dhe perimeve dhe të kultivimit të bimëve mjekësore e aromatike, Blegtorisë, me 

fokus në drejtim të mbarështimit të dhive dhe përpunimit të produkteve të qumështit të 

tyre, si dhe Turizmit kulturor dhe kulinar. 

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

intervista gjysmë të strukturuara, të përshtatur për aktorë të ndryshëm të zinxhirit të vlerës, 

konkretisht: me drejtuesin e qendrës “Infokulla”, një nismë private dhe mbështetjen e 

"Partneritetit Shqiptaro-Austriak, Marianne Graf (AAP)" për Bashkinë Mirditë dhe me disa 

grupe blegtorësh, për të analizuar nga afër sektorin e blegtorisë, me fokus në prodhimin e 

produkteve të qumështit të dhisë. 

Figura 1. Qasja 

Metodologjike. 

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
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Në përgjithësi, gjatë gjithë procesit, u ndoqën këto hapa: 

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

qendrore dhe lokale (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 nivel 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 shkëmbimit të mendimeve, diskutimeve dhegrupeve 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 Mirditë, 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, kjo bazuar 

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 për më tepër, 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 

t’i sigurojë Bashkisë Mirditë, rekomandime konkrete 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. Është e rëndësishme të merret parasysh se në Shqipëri dhe bashki të veçanta të 
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analizuara, situata në zinxhirët e vlerës është shpesh aq e vështirë (dhe varfëria është aq e 

lartë), saqë çdo përmirësim i përgjithshëm dhe zhvillim i qëndrueshëm në lidhje me 

zinxhirët e vlerës, do të çonte në të ardhura më të larta për familje, që do të nënkuptonte 

automatikisht përmirësimin e kushteve të grave dhe aktorëve të tjerë në të. 

Gjithashtu,është e nevojshme vëmendja ndaj kontekstit lokal, duke përfshirë nocionet e 

ndryshme të maskulinitetit. 

Seancat takim 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 vogël 

(kohëzgjatja e studimit - rreth 1 muaj). Sidoqoftë, përdorimi i planeve strategjike 

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 MIRDITË 

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

Qëllime Statistikore NUTS2, Bashkia Mirditë bën pjesë në Rajonin Verior. Ajo kufizohet në 

veri me bashkitë e Fushë Arrësit dhe Pukës, në perëndim 

me atë të Lezhës dhe në lindje me Bashkinë e Kukësit. Në 

jug-lindje me Bashkinë Dibër, në jug me Bashkinë Mat, 

ndërsa në jug-perëndim me Bashkinë Kurbin. Qendra e 

kësaj Bashkie është qyteti i Rrëshenit. 

 

 

Kjo Bashki përbëhet nga 7 njësi administrative, të cilat janë: Rrëshen, Rubik, Selitë, Kthjellë, 

Fan, Orosh dhe Kaçinar. Bashkia ka nën administrimin e saj katër qytete (Rrëshen, Rubik, 

Kurbnesh dhe Reps) dhe 81 fshatra. Në tabelën e mëposhtme paraqiten disa nga 

treguesit kryesorë administrativo-demografikë të Bashkisë Mirditë. 

E dhëna Vlera 
Renditja në rang 

kombëtar 

Raporti ndaj 

vlerave kombëtare 

Vlera mesatare 

kombëtare 

Rajoni sipas NUTS2 Verior - - - 

Sipërfaqja   909 Km2 5 3.21% 464.72 km2 

Popullsia sipas Gjendjes Civile 36,466 37 0.90% 73,876 

Popullsia sipas Census 2011 22,103 38 0.79% 45,908.64 

Dendësia sipas Gjendjes Civile 40 52 - 159 

Dendësia sipas Census 2011 24 49 3. 19 

Numri i Njësive Administrative  7 24 - 7.67 

Numri i Qyteteve 4 - - - 

Numri i Fshatrave 81 - - - 

 

Figura 2: Vendndodhja e Bashkisë Mirditë. 

Tabela 1: Të dhënat kryesore Administrativo-Demografike të Bashkisë Mirditë. 

Figura 3: Harta Administrative e Bashkisë Mirditë. 
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Nga pikëpamja fizike, territori karakterizohet nga formacione malore, lugina, pllaja, fusha 

dhe fushëgropa. Lartësia mesatare shkon 557 m mbi nivelin e detit, ndërsa maja më e 

lartë është Mali i Dejës 2,121 m. Territori përshkohet nga lumenjtë Fani i Madh, Fani i Vogël, 

Uraka, si dhe përrenj të tjerë malorë. Klima është mesdhetare kodrinore, paramalore e 

malore. Bimësia është mjaft e pasur dhe përbëhet nga shkurre, dushqe, pyje të përzier, 

ahishte e kullota malore. Bimët mjekësore janë mjaft të përhapura. 

Zona ka profil ekonomik kryesisht bujqësor dhe blegtoral, ndërkohë që vreshtaria po 

kthehet në një aktivitet mjaft të përhapur, duke krijuar kushte shumë te mira për zhvillimin e 

agrobiznesit e agroturizmit. Nëntoka është e pasur me minerale, veçanërisht bakër, pirit 

dhe krom. Shfrytëzimi i këtyre mineraleve, në mesin e shekullit të kaluar, solli krijimin e katër 

qyteteve të lidhura me industrinë minerare. Pjesa më e madhe e kësaj industrie aktualisht 

është jashtë funksionit. Kjo është një nga arsyet që Mirdita pati një ndër nivelet më të larta 

të migrimit të brendshëm si dhe të emigrimit përgjatë 25 viteve të fundit. 

Bashkia e re e Mirditës shtrihet në një territor me trashëgimi të larmishme dhe unike 

kulturore dhe etnografike. Trashëgimia kostumografike, muzikore, arkitektonike, gjuhësore, 

përbëjnë një pasuri më vete. Banorët vendas janë shumë mikpritës dhe të kulturuar. 

Pas ndërtimit të autostradës A1 (Rruga e Kombit), Mirdita mori rëndësi si rrugë kalimi dhe si 

portë natyrore hyrëse për në Kosovë. Ndërtimi i Rrugës së Kombit, megjithëse përmirësoi 

volumin e lëvizjes dhe cilësinë e udhëtimit, solli një ndikim modest në zhvillimin socio-

ekonomik të zonës. Mosintegrimi i zonave rurale me ato urbane dhe migrimi i brendshëm 

drejt qyteteve të mëdha, janë sfidat që ndikojnë në cilësinë e jetesës dhe zhvillimit 

ekonomik e social të Bashkisë. Mungesa e investimeve publike e private kanë penguar 

realizimin e potencialit natyror që kjo Bashki ofron5. 

2.1 VIZIONI DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË BASHKISË MIRDITË 

Vizioni i zhvillimit Bashkisë Mirditë për vitin 2030, është formuluar si më poshtë:  

"Bashkia e Mirditës do të jetë një qendër shërbimi dhe përpunimi bashkëkohore dhe 

konkurruese, bazuar në aksin trans-evropian Shqipëri-Kosovë (E851) dhe do të zhvillohet si 

pol i formave alternative të turizmit, bazuar në rezervat kulturore të shquara dhe burimet e 

pasura natyrore të saj"6.  

Strategjia për arritjen e këtij vizioni bazohet në katër objektiva strategjike, si më poshtë: 

• Objektivi Strategjik 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës përmes shfrytëzimit të pozitës kyçe.  

• Objektivi Strategjik 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore.  

• Objektivi Strategjik 3: Mbrojtja dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Mjedisit dhe Burimeve.  

• Objektivi Strategjik 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve. 

 

5  http://bashkiamirdite.gov.al/sq/plani-operacional-i-zhvillimit-vendor/  

6  Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Mirditë. 

http://bashkiamirdite.gov.al/sq/plani-operacional-i-zhvillimit-vendor/
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Për realizimin e Vizionit dhe Objektivave Strategjike, Bashkia do të udhëheqë zhvillimin 

vendor drejt stimulimit të sektorit të turizmit, duke përfituar nga rezervat e pasura kulturore, 

trashëgimia e veçantë arkitektonike e Bashkisë në kombinim me burimet e saj natyrore 

dhe duke identifikuar pozicionin kyç të Bashkisë si një urë komunikimi midis bregdetit dhe 

rajoneve të brendshme të vendit. Bashkia planifikon të drejtohet drejt formave alternative 

të turizmit, të tilla si (a) turizmi - fetar kulturor, i cili do të bazohet në monumentet e shumta 

që Bashkia disponon në rajonin e saj (Oroshi është një pol me monumente në këtë zonë) 

dhe ndërtesat e shquara arkitektonike (Kullat) dhe (b) në turizmin natyror dhe ekoturizmin 

që do të bazohet në mjedisin e pasur natyror të Bashkisë.  

Gjithashtu, Bashkia Mirditë synon të mbështesë edhe sektorin e bujqësisë, kryesisht në 

zonat e njësive administrative Mirditë, Kthjellë dhe Selitë, të cilat janë zona me 

karakteristika rurale të spikatura dhe ku duket një dëshirë dhe vullnet i ruajtjes së 

veprimtarisë së tyre prodhuese, nëpërmjet forcimit të aktiviteteve rurale dhe metodave 

ekologjike për prodhimin e produkteve të zonës nëpërmjet krijimit të njësive agro-turistike 

(të tilla si fermat rurale me gjënë e gjallë, gastronominë, etj.).  

2.2 PROFILI DEMOGRAFIK 

Sipas Regjistrimit (CENSUS) të vitit 2011 të Institutit të Statistikave (INSTAT), Bashkia Mirditë ka 

një popullsi prej 22,103 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo Bashki ka 36,094 

banorë,afërsisht 16.5 % e popullsisë së përgjithshme të Qarkut Lezhë, apo rreth 1% e 

popullsisë së Republikës së Shqipërisë. Me një sipërfaqe prej 869,71 km2, ka një dendësi 

prej 25,41 banorë/km2 sipas CENSUS 2011 dhe 41,93 banorë / km2 sipas Regjistrit Civil. 

Bazuar në të dhënat e CENSUS 2011, në Bashkinë Mirditë banojnë 4,839 familje me një 

përbërje prej afërsisht 4.57 pjesëtarësh. Të dhënat tregojnë se lëvizje të mëdha 

demografike zhvendosëse kanë ndodhur në të gjithë Bashkinë, duke shënuar një ulje të 

popullsisë me 40.35%.  

Bazuar në të dhënat e Regjistrimit të CENSUS 2011, afërsisht 50% e popullsisë (11’062 

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

pothuajse 66% 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 

Fan 2,977 750 1,925 302 

Kaçinar 1,016 162 703 151 

Kthjellë 2,209 447 1,425 337 

Orosh 1,899 371 1,293 235 

Rrëshen 8,803 1,946 5,847 1,010 

Rubik 4,454 807 2,991 656 

Selitë 745 170 480 95 

Total Bashkia Mirditë  22,103 4,653 14,664 2,786 

 
Tabela 2: Të dhënat mbi popullsinë për Bashkinë Mirditë të ndara sipas grupmoshave. (Burimi CENSUS 2011) 
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Njësia Administrative 
Numri i 

Fshatrave 
Numri i 

Familjeve 

Popullsia 

Totale 

Gjinia 

Meshkuj Femra 

Fan 14 746 2,977 1,508 1,469 

Kaçinar 7 257 1,016 504 512 

Kthjellë 9 388 2,209 1,114 1,095 

Orosh 16 344 1,899 980 919 

Rrëshen 14 1,997 8,803 4,369 4,434 

Rubiku 12 1,000 4,454 2,183 2,271 

Selitë 8 107 745 383 362 

Total Bashkia Mirditë  81 4,839 22,103 11,041 11,062 

 

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

për Bashkinë Mirditë në total dhe të ndara sipas gjinisë për çdo Njësi Administrative. 

 

 

Bazuar në të dhënat e CENSUS 2011 në Bashkinë Mirditë banojnë4,839 familje me një 

përbërje prej afërsisht 4.57 pjesëtarë për familje. Po sipas të njëjtit burim, kemi një ndarje si 

më poshtë të popullsisë sipas gjendjes civile për çdo Njësi Administrative. 

Njësia Administrative 
Gjendja Civile 

Beqarë I/E Martuar I/E Divorcuar I/E Ve 

Fan 1,558 1,283 12 124 

Kaçinar 480 483 5 48 

Kthjellë 1,007 1,098 8 96 

Orosh 922 891 6 80 

Rrëshen 3,931 4,388 52 432 

Rubiku 1,912 2,249 21 272 

Selitë 362 345 1 37 

Total Bashkia Mirditë  10,172 10,737 105 1,089 

 

Tabela 3: Të dhënat mbi popullsinë për BashkinëMirditë të ndara sipas gjinisë. (Burimi CENSUS 2011) 

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

Figura 5: Popullsia e Bashkisë Mirditë për çdo NjA në % e ndara sipas gjinisë. (Burimi INSTATCENSUS 2011) 

Tabela 4: Të dhënat mbi Gjendjen Civile të popullsinë për BashkinëMirditë për Nj.A. (BurimiINSTATCENSUS 2011) 
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2.3 PROFILI EKONOMIK 

Ndryshime shumë të mëdha strukturore kanë ndodhur në ekonomi, duke e përkeqësuar 

zhvillimin e zonës. Para viteve ‘90, profili ekonomik lidhej me industrinë e shfrytëzimit të 

pasurive nëntokësore, kryesisht bakër dhe pirit, ku numri i punëtorëve në industrinë 

minerare arrinte në 12,000. Pjesa më e madhe e kësaj industrie aktualisht është jashtë 

funksionit. Sot, Bashkia Mirditë ka një profil ekonomik tërësisht bujqësor dhe blegtoral. 

Bazuar në të dhënat zyrtare të marra nga baza statistikore e INSTAT,7 në Bashkinë Mirditë 

në fund të vitit 2021 operonin 607ndërmarrjet aktive8, të cilat përbëjnë vetëm 0.36 % të të 

gjitha bizneseve të regjistruara në Shqipëri dhe pjesa më e madhe e tyre janë të 

përqendruara kryesisht në qytetin e Rrëshenit. Numri i këtyre bizneseve, sikurse vihet re 

edhe nga figura 6, në 5 vitet e fundit pothuajse është konstant me një variacion +/- 2.9%. 

 

Bazuar në formën ligjore këto biznese janë të ndara në: i) 137 Ferma Bujqësore; ii) 370 

Persona Fizikë; dhe iii) 100 Persona Juridikë. Sikurse vihet re edhe nga figura Variacioni i 

formave juridike ka një trend në rritje të ndërmarrjeve bujqësore, me rreth 3 herë dhe një 

pakësim gradual të bizneseve të tjera, kryesisht të personave fizikë. 

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

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

ndërmarrjeve/publikimet/ 2021 

Figura 6: Numri i Ndërmarrjeve Aktive sipas formës Juridike. (Burimi INSTAT) 

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
http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-shërbimet/regjistri-statistikor-i-ndërmarrjeve/publikimet/%202021


22 

Figura 7: Raporti në përqindje të Bizneseve sipas formës ligjore ndër vite. (Burimi INSTAT) 

Figura 8: Numri i Bizneseve grupuarsipas numrit të 

të punësuarve. (Burimi INSTAT) 

 

Predominimi i formës së biznesit si Person Fizik dhe Fermer në mbi 80%,reflektohet edhe në 

numrin e vogël të të punësuarve në sektorin privat në këtë Bashki. Duke e parë strukturën 

e biznesit në këtë këndvështrim, vetëm 33 biznese apo rreth 5% e tyre kanë mbi 10 

punonjës, ndërsa rreth 90% e bizneseve kanë më pak se 4 punonjës. 

Sipas informacioneve jozyrtare të Bashkisë 

Mirditë, janë mbi 12,000 qytetarë,ose mbi 2,400 

familje të cilat banojnë në fshatrat e kësaj 

Bashkie. Për rrjedhojë, duhet të kishim një 

numër mesatarisht rreth 10 herë më të lartë 

fermash bujqësore. Numri shumë i vogël i 

fermave bujqësore të regjistruara, vetëm 137, 

është një tregues tjetër i informalitetit që 

ekziston në këtë Bashki.  

Sot, rreth 32% e bizneseve të regjistruara në 

Bashkinë Mirditë administrohen nga gratë. 

Edhe në këtë drejtim nuk ka ndonjë ndryshim të 

dukshëm në shtimin, apo pakësimin e numrit të 

bizneseve drejtuar nga gratë. Kjo luhatje në 5 

vitet e fundit është në vlerat +/- 2.1%, sikurse 

tregohet në figurat 9 dhe 10 më poshtë: 
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Figura 10: Ndryshimi i Numrit të Bizneseve që administrohen nga gra ndër vite. (Burimi INSTAT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipas të dhënave të zyrës së të ardhurave vendore, në Bashkinë Mirditë, 607 ndërmarrje 

aktive në fund të vitit 2020 janë të ndara sipas sektorëve kryesorë sikurse është paraqitur 

në figurën 11, në: i) 137 Ferma Bujqësore; ii) 68 Ndërmarrje Prodhuese të të mirave; dhe iii) 

402 Ofrues Shërbimesh. 

Bujqësia. Sektori i Bujqësisë, për vetë 

faktin se mbi 60% e popullsisë së Bashkisë 

Mirditë jeton në zonat rurale, duhet të 

përbëjë sektorin më të rëndësishëm të 

ekonomisë së kësaj Bashkie. Por, sikurse 

rezulton edhe nga puna kërkimore,ky 

sektor, ashtu si kudo në Shqipëri, është 

edhe sektori më informal. Në vitin 2020 

kemi vetëm 137 fermerë të regjistruar 

zyrtarisht të cilët, sikurse vihet re edhe 

nga figura 11, përbëjnë vetëm 23% të të 

gjithë bizneseve të regjistruara në 

Bashkinë Mirditë.  

Figura 9: Raporti në përqindje të Bizneseve sipas gjinisë të administrimit/pronësisë. (Burimi INSTAT) 

Figura 11: Raporti në numrin e Bizneseve sipas sektorëve 

kryesorë. (Burimi INSTAT dhe Bashkia Mirditë) 
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Sipas të dhënave të zyrës së kadastrës, fondi i tokës bujqësore prej 6,284 ha është i ndarë 

në 5,467 ha toka arë dhe 158 ha pemëtari, nga të cilat 101 ha vreshta. Në përgjithësi, 

fermerët e Mirditës kanë pak tokë, por ka edhe fshatra e fermerë, sidomos në njësitë 

Rrëshen e Kthjellë që kanë toka të mjaftueshme. Toka shtetërore përbën afërsisht 90% të 

sipërfaqes së tokës. Toka nuk është marrë në pronësi, për arsye të pjellorisë së ulët dhe 

largësisë nga qendrat e banuara. Gjithashtu, pronësia është shumë e copëzuar dhe ky 

është një nga faktorët se përse bujqësia nuk ka një zhvillim intensiv.  

Sipërfaqja e tokës së punuar (mbjellë) në vitin 2020 është 2,778 ha, ose rreth 50% e saj. Në 

shkallë vendi, sipërfaqja e tokës së mbjellë në Bashkinë Mirditë përbën vetëm 0.66% të 

sipërfaqes totale të mbjellë. Kjo përqindje e ulët,përveç faktit të mosmarrjes në pronësi të 

tokës, vjen edhe si rezultat i mungesës së mundësive për vaditje për arsye të amortizimit të 

sistemit vaditës e kullues, vështirësisë së fermerëve për sigurimin e inputeve kryesore dhe 

mekanizimit të përshtatshëm. Është për t’u theksuar se nuk ekzistojnë të gjitha hallkat e 

zinxhirit të prodhimit për produktet e ndryshme bujqësore. 

Përsa i përket kulturave bujqësore, kultivohen drithërat, perimet, patatet e fasulet, 

vreshtaria, foragjeret, pemët frutore, arrorët. Këtu peshën kryesore e mbajnë foragjeret, të 

cilat kultivohen në mbi 50% të sipërfaqes. Si grup i dytë vijnë bimët e arave, me rreth 21% 

të sipërfaqes së mbjellë, 

megjithëse kjo sipërfaqe është 

relativisht e ulët, në krahasim me 

bashkitë e tjera të vendit. Këtu 

peshën kryesore e mban kultivimi  

misrit, që i dedikohet si traditës së 

fermerëve mirditorë po ashtu 

edhe funksionit të dyfishtë të tij si 

drithë buke, si dhe kashtrat 

përdoren si ushqim për blegtorinë. 

Falë kësaj tradite, si dhe kujdesit 

që tregojnë fermerët e kësaj 

treve, realizojnë mesatarisht në 

gjithë sipërfaqen ndër 

rendimentet më të larta në gjithë 

vendin. Perimet vijnë si kultura e 

tretë bujqësore, ndonëse Mirdita 

nuk ofron kushte të favorshme për zhvillimin e prodhimit intensiv të tyre. Duhet theksuar se 

fermerët mirditorë mbjellin vetëm kultura perimore të para, për arsye të kushteve natyrore, 

të cilat janë përgjithësisht me dimër të ftohtë dhe të gjatë. Ky prodhim i perimeve 

përdoret kryesisht për nevojat e familjeve fermere dhe tepricat e tij shkojnë vetëm në 

tregun rajonal të kësaj bashkie dhe jo gjetkë. Një pjesë e mirë e nevojave të këtij tregu 

plotësohet me perimet që vijnë nga bashki të tjera. Gjithashtu, edhe vreshtat, për shkak të 

kushteve të përshtatshme klimatike dhe sigurimit të zinxhirit të prodhimit, janë të 

përhapura. Gjithsesi, si problem kryesor vërehet mungesa e sistemeve të ujitjes të 

përshtatshme që kanë penguar shtrirjen e mëtejshme të këtij aktiviteti.  

Industria. Bashkia Mirditë, deri para viteve ’90, ka qenë e njohur për aktivitetin minerar, 

veçanërisht në zonën industriale të Rubikut dhe në zonën e industrisë së përpunimit të 

Figura 12. Struktura e Grupeve të Kulturave Bujqësore. (Burimi: 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Bashkia Mirditë) 
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Figura 13: Struktura e Industrisë Prodhuese sipas 3 klasifikimeve zyrtare gjatë 

5 viteve të fundit. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Mirditë.) 

Figura 14: Raporti i klasave kryesore të Industrisë Prodhuese 

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

bakrit në Rrëshen. Kjo industri aktualisht  është krejtësisht  e papërdorshme, por Bashkia 

Mirditë, në strategjinë e saj të zhvillimit afatgjatë, synon rigjenerimin e aktiviteteve 

minerare, që do të sjellë rigjallërimin e kësaj industrie, me synim zhvillimin e plotë të 

aktivitetit industrial dhe një rritje të shkallës së përpunimit të mineralit të bakrit në Shqipëri.  

Sot vihet re një zhvillim i 

vogël në rritje në industrinë 

e lehtë, përsa i përket 

përpunimit të produkteve 

blegtorale dhe frutave. 

Këto zhvillime janë akoma 

në hapat e para dhe në të 

shumtën e rasteve janë 

biznese familjare. Kjo 

industri është akoma e 

paformalizuar dhe nuk arrin 

të sigurojë certifikimet e 

duhura të standardeve të 

kërkuara për shitjen e tyre 

në tregun lokal, kombëtar, 

apo për të siguruar 

eksportin e tyre. 

Industria Prodhuese gjatë 5 viteve të 

fundit ka një tkurrje në nivelin 16%, 

ndryshim ky i ndjeshëm dhe 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 me rreth 30%. 

Sikurse paraqitet në figurën 14, dy 

klasat e tjera, ajo e industrisë së 

ndërtimit është në nivele konstante 

gjatë 5 viteve të fundit, ndërsa industria 

e drurit dhe ajo e peshkimit kanë një rritje rreth 2 herë në vitin 2020. Pesha specifike të 

secilës klasë gjatë vitit 2020 paraqiten në figurën 13. Edhe pse me një tkurrje prej 

rreth10%,industria prodhuese përsëri është klasa kryesuese në Bashkinë Mirditë, me mbi 

60% të të gjithë sektorit prodhues. 
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Figura 15: Struktura e Industrisë së Shërbimeve sipas 5 klasifikimeve zyrtare gjatë 5 viteve të fundit. (Burimi: INSTAT 

dhe Bashkia Mirditë) 

Figura 16: Raporti i klasave kryesore të Industrisë Prodhuese për vitin 

2020. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Mirditë.) 

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

66% të strukturës ekonomike lokale për sa i përket numrit të operatorëve ekonomikë. Edhe 

ky sektor ka një tkurrje prej 15.55% gjatë 5 viteve të fundit. Ajo që ndryshon nga sektori i 

prodhimit, është se tkurrja është 

pothuajse proporcionalisht e 

ndarë në të 5 klasat e saj. Ky 

trend na bën të mendojmë se 

faktori kryesor në zvogëlimin e 

tregut të shërbimeve për arsye të 

emigrimit të popullsisë së kësaj 

Bashkie drejt zonave më të 

zhvilluara ekonomikisht brenda 

vendit, si edhe emigrimi jashtë 

vendit. 

Duke bërë një klasifikim më të 

detajuar të këtij sektori për vitin 

2020, sikurse vihet re edhe nga 

grafiku 16, rezultojnë se në 

Bashkinë Mirditë, nga 402 biznese 

të regjistruara; 182 apo 45% 

operojnë në nënsektorin e 

tregtisë; 34 apo 9% operojnë në nënsektorin e transportit dhe të magazinimit; 86 apo 21% 

në atë të akomodimit dhe ushqimit dhe 100 apo 25% operojnë në sektorin e shërbimeve 

të tjera. 

Gjatë vitit të fundit, në këtë sektor,sidomos në drejtim të akomodimit dhe ushqimit, 

janë duke u realizuar disa investime në vendbanime dhe zona të vogla rurale me 

qëllim tërheqjen e një numri vizitorësh të cilët preferojnë turizmin historik dhe 

natyror.  
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2.4 PROFILI SOCIAL 

Punësimi në Bashkinë Mirditë është një problem i mprehtë. Ndryshimet strukturore në 

ekonominë lokale, mungesa e një infrastrukture moderne, mosshfrytëzimi i potencialeve 

në bujqësi, blegtori, turizëm, pylltari, shërbime etj. kanë sjellë një nivel të papunësisë 25%. 

Sipas Regjistrimit Census 2011, popullsia e 

aftë për punë arrin shifrën 14,664 persona, 

ose 66.3% e popullsisë së Bashkisë, ku 

meshkujt dhe femrat zënë një përqindje të 

barabartë 50%.  

Bazuar në informacionin e Zyrës së Punës, 529 

individë në Bashkinë Mirditë janë të 

regjistruar si punëkërkues. 59% e 

punëkërkuesve janë femra dhe 41% janë 

meshkuj. Ky është informacion zyrtar, por 

Bashkia konfirmon se numri i të papunëve 

për popullsinë e moshës 15- 65 vjeç, arrin në 

rreth 2,200 persona, me një shpërndarje 

afërsisht 50% të burrave dhe grave. Mungojnë analiza të thelluara mbi arsyet që i mbajnë 

gratë e vajzat më larg tregut të punës se sa burrat dhe djemtë.  

Përgatitja për tregun e punës, ekzistenca e 

një profesioni,është e lidhur me tipin e 

arsimit, veçanërisht atë profesional, ose të 

lartë. Vetëm 6,6% e punëkërkuesve të 

papunë kanë arsim profesional dhe 6% 

arsim të lartë. Rreth 85% e tyre kanë arsim 9 

vjeçar, ose të mesëm të përgjithshëm. Kjo 

karakteristikë është më e lartë tek femrat 

(60% e këtij grupi), se sa tek meshkujt, që 

është një nga arsyet që shpjegon edhe pse 

ato janë në përqindje më të lartë se 

meshkujt në kërkim të një pune. Arsye më 

të thelluara duhen kërkuar përmes 

analizave specifike.  

Gjithashtu, punëkërkuesit mbi 40 vjeç e kanë më të vështirë të gjejnë një punë. Për të rinjtë 

e moshës 15-29 vjeç numri i të papunëve është 24.1% e punëkërkuesve të papunë. 

Grupmosha që shënon numër më të lartë të papunësisë është ajo e popullsisë mbi 50 vjeç 

me 30.3% te punëkërkuesve të papunë.  

Nga punëkërkuesit e papunë, 5.6% përfitojnë pagesë papunësie, ndërsa 46.1% përfitojnë 

ndihmë ekonomike. Gjithashtu, vihet re se sipas nivelit arsimor, papunësi më të lartë 

shënon grupi i popullsisë me arsim 9 vjeçar, ndjekur nga grupi i popullsisë me arsim të 

mesëm të përgjithshëm. Papunësi e lartë shënohet tek komuniteti rom, kryesisht për shkak 

të nivelit të ulët arsimor, ku gratë zënë rreth 60%. Punëkërkuesit e papunë afatgjatë 

përbëjnë shumicën e punëkërkuesve të papunë dhe këtu mbizotërojnë të papunët 

meshkuj me 50.5%.  

Figura 17. Raporti midis burrave dhe grave 

punëkërkues. (Burimi: Bashkia Mirditë) 

Figura 18. Ndarja sipas arsimit e punëkërkuesve. 

(Burimi: Bashkia Mirditë) 
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Individë në nevojë Për të paktën një formë shërbimi kujdesi shoqëror, të identifikuar në 

fund të vitit 2020 në territorin e Bashkisë Mirditë, janë rreth 5,959 individë, që përbëjnë17% 

e popullsisë së regjistruar sipas gjendjes civile, apo rreth 27% e popullsisë rezidente.  

Njësia Administrative Totali 
Individë në Nevojë për Shërbime Kujdesi Shoqëror 

Numri % 

Fan 2,977 1,224 41,12% 

Kaçinar 1,016 401 39,47% 

Kthjellë 2,209 631 28,56% 

Orosh 1,899 473 24,91% 

Rrëshen 8,803 1,939 22,03% 

Rubiku 4,454 879 19,74% 

Selitë 745 412 55,30% 

Total Bashkia Mirditë  22,103 5,959 26.96% 

Në lidhje me buxhetet dhe financimin e këtij shërbimi dy janë burimet kryesore: 

Siç duket edhe nga të dhënat e mësipërme, të gjitha Njësitë Administrative kanë një 

përqindje të lartë të individëve në nevojë për shërbime, referuar numrit të popullsisë, por 

në njësitë administrative Selitë, Fan dhe Kaçinar kjo përqindje është më e lartë se sa 

përqindja e Bashkisë. 

Niveli i varfërisë në Bashkinë Mirditë mund të konsiderohet i lartë, pasi 7,9% e familjeve në 

këtë Bashki janë të përfshira në programin e ndihmës ekonomike dhe nëse do t’i 

referoheshim Census 2011, përqindja e tyre kundrejt totalit është 13%. Kështu, 932 familje 

janë aktualisht pa të ardhura, ose me të ardhura të pamjaftueshme e për rrjedhojë 

përfitojnë ndihmë ekonomike nga programi kombëtar i mbrojtjes sociale. Nga analiza për 

karakteristikat e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike,vihet re se familjet me numër 

më të madh anëtarësh janë përgjithësisht familjet më të varfra. 13% e fëmijëve në 

Bashkinë Mirditë janë pjesëtarë të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Gjithashtu, 

rezulton se ka një përfshirje shumë të ulët në skemë të grupmoshës mbi 64 vjeç, pasi 

vetëm 2% e pjesëtarëve të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike i përkasin kësaj 

grup- moshe. Ndërkohë, ka shumë të moshuar në nevojë të papërfshirë në skemën e 

Tabela 5: Të dhënat mbi numrin e individëve në Nevojë për Shërbime Kujdesi Shoqëror në BashkinëMirditë, të 

ndara sipas Njësive Administrative. (Burimi Bashkia Mirditë) 

Figura 19. Përqindja e individëve në nevojë kundrejt popullsisë për çdo Nj.A. (Burimi: Bashkia Mirditë) 
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Tabela 6: Të dhënat mbi numrin e familjeve që përfitojnë Ndihmë Ekonomikenë BashkinëMirditë, të ndara sipas 

Njësive Administrative. (Burimi Bashkia Mirditë) 

ndihmës ekonomike që jetojnë vetëm dhe në shtëpi me qira. 8% e familjeve përfituese 

kanë gra kryefamiljare, ndërsa 50% e komunitetit egjiptian jeton përmes ndihmës 

ekonomike. 3% e familjeve kanë të paktën një pjesëtar me aftësi të kufizuara. 

Përsa i përket personave me aftësi të kufizuara, 818 persona në Bashkinë Mirditë janë 

vlerësuar nga komisionet mjekësore, me të paktën një formë të aftësisë së kufizuar. 

Referuar numrit të përgjithshëm të popullsisë, konkludojmë se 2,3% e popullsisë së kësaj 

Bashkie është përfshirë në programin e pagesave kesh të aftësisë së kufizuar të financuar 

nga buxheti kombëtar. Kjo përqindje arrin në afërsisht 4% të popullsisë rezidente. 26% e 

personave me aftësi të kufizuara kanë të paktën një formë të rëndë të aftësisë së kufizuar 

dhe mbështeten nga një ndihmës. Grupi më i madh i personave me aftësi të kufizuara 

është ai me problemet e shëndetit fizik e mendor. Njësitë administrative Rrëshen, Rubik 

dhe Fan,kanë numrin më të lartë të personave me aftësi të kufizuara. Fëmijët me aftësi të 

kufizuara përbëjnë 2,1% të fëmijëve në Bashkinë Mirditë dhe 21% të personave me aftësi 

të kufizuara në këtë Bashki. Në çdo njësi administrative ka fëmijë me aftësi të kufizuara, 

por në përqindje më të lartë ata jetojnë në Rrëshen, Rubik dhe Fan. 

Në grafikun e mësipërm paraqitet buxheti i përdorur nga Bashkia Mirditë në 10 vitet e 

fundit për pagesat e Individëve në Nevojë. Ky buxhet mbulohet në masën 94% nga 

transferta e kushtëzuar dhe 6% nga të ardhurat e Bashkisë. Kryesisht, fondi i Bashkisë është 

përdorur për të mbështetur familje të varfra që nuk përfitonin ndihmë nga programi 

kombëtar. 

Njësia Administrative 
Nr. Familjeve sipas 

Census 2011 

Familje me 

NE 

Familje përfituese 

nga fondi 6% 

% e familje 

NE/totalit familje 

Fan 746 182 47 30.70% 

Kaçinar 257 71 9 31.13% 

Kthjellë 388 118 5 31.70% 

Orosh 344 72 6 22.67% 

Rrësheni 1,997 214 9 11.17% 

Rubiku 1,000 105 21 12.60% 

Selitë 107 65 8 68.22% 

Total Bashkia Mirditë  4,839 827 105 19.26% 

Figura 20. Buxheti i përdorur nga Bashkia Mirditë në 10 vitet. (Burimi: Bashkia Mirditë) 
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Sikurse shikohet edhe nga 

tabela 6, rreth 20% e familjeve 

janë pjesë e skemës së 

Ndihmës Ekonomike, gjë që 

tregon edhe njëherënivelin e 

lartë të varfërisë në këtë Bashki. 

Së fundmi, viktima të dhunës në 

familje, për vitin 2018 janë 

regjistruar 12 raste të dhunës në 

familje, ndërsa për vitin 2019 

janë regjistruar 11 raste dhune. 

Këto shifra tregojnë se 

fenomeni i dhunës në familje ekziston në Bashkinë Mirditë, por ato shpesh nuk raportohen. 

Arsimi. Në territorin e Bashkisë Mirditë, janë 24 

shkolla nëntëvjeçare në të cilat studiojnë 1621 

nxënës dhe 7 shkolla të mesme, nga të cilat 2 

janë profesionale ku studiojnë 928 nxënës. Në 

këto 31 shkolla japin mësim 301 mësues. 

Gjithashtu, funksionojnë 2 çerdhe dhe 21 

kopshte me 53 edukatorë. Në këto institucione, 

gjatë vitit arsimor 2018-2019 ka pasur 522. Në 

figurën 15 paraqiten strukturat arsimore, bazuar 

në fashat arsimore, çerdhe, kopshte, shkolla 9 

vjeçare dhe shkolla të mesme.  

Bazuar në të dhëna të mbledhura në Bashkinë Mirditë, si edhe duke i ballafaquar me të 

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

parashkollore (në kopshte dhe çerdhe) në 5 vitet e fundit është pothuajse i njëjtë (nga 510 

në vitin 2016 në 522 në vitin 2020), me një rritje rreth 2%. Në ciklet parashkollore (çerdhe 

dhe kopshte), raporti fëmijë - edukatorë për Bashkinë Mirditë është afërsisht 1 edukator 

për 10 fëmijë, që është më i ulët nëkrahasim me raportin kombëtar, i cili është në nivelin e 

18.40 fëmijë për edukatorë. 

Njësia 

Administrative 

Çerdhe Kopshte Shkolla nëntëvjeçare Shkolla të mesme 

Fëmijë Edukator Fëmijë Edukator Nxënës Mësues Nxënës Mësues 

Fan   42 3 211 19 61 7 

Kaçinar   4 1 11 6 0 0 

Kthjellë   31 3 81 17 28 8 

Orosh   27 2 110 17 24 6 

Rrëshen 66 8 247 22 907 94 655 61 

Rubiku 11 3 86 10 270 31 160 22 

Selitë   8 1 41 13 0 0 

Total  77 11 445 42 1631 197 928 104 

Figura 20. Nr. i familjeve përfituese të NE-së. (Burimi: Bashkia Mirditë) 

Tabela 7. Numri i nxënësve dhe mësuesve sipas strukturave arsimore. (Burimi: Bashkia Mirditë) 

Figura 21. Nr. i strukturave arsimore sipas llojeve. 

(Burimi: Bashkia Mirditë) 
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3. NDIKIMI I TËRMETIT 

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

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

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

Nevojave të Post-Katastrofës në Shqipëri (PDNA)9, 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, Kamzë, 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 efekti i përgjithshëm i 

fatkeqësisë natyrore 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 8 dhe figurën 22 

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 

 

 

 
9  https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania Vlerësimi i Nevojave të post-katastrofës 

(PDNA) Volumi A Raport 20 Shkurt 2020.pdf 

Tabela 8: Dëmtimet dhe Humbjet në Milionë Euro sipas sektorëve në rang Republike. Burimi PDNA 

Figura 22: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas sektorëve në rang Republike. Burimi PDNA 

https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania%20Vlerësimi%20i%20Nevojave%20të%20post-katastrofës%20(PDNA)%20Volumi%20A%20Raport%2020%20Shkurt%202020.pdf
https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania%20Vlerësimi%20i%20Nevojave%20të%20post-katastrofës%20(PDNA)%20Volumi%20A%20Raport%2020%20Shkurt%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%), 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 normale 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 23 dhe 24 

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

 

 

 

 

Figura 23: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas nënsektorit të prodhimit. Burimi PDNA 

Figura 24: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas nënsektorit të Infrastrukturës. Burimi PDNA 
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Së fundmi, numri i përgjithshëm i popullsisë, e cila ka 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 sipas bashkive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siç duket edhe nga të dhënat e figurës 25, në Bashkinë Mirditë kemi një numër të vogël 

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

raport me popullsinë banuese, numri i personave të prekur është rreth 9.41% që është i 

ndjeshëm për këtë Bashki dhe e rendit atë si Bashkinë e shtatë 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 milion Euro. Në këtë këndvështrim, Bashkia Mirditë me 6.73 milion 

humbje dhe dëmtime, klasifikohet Bashkia e 10–të e dëmtuar. Në figurën 26 paraqitet 

grafiku i vlerave të humbjeve dhe dëmtimeve për çdo bashki në vlerë absolute. 

Figura 25: Numri i popullsisë që i janë dëmtuar, apo shkatërruar banesat sipas Bashkive. Burimi PDNA dhe Bashkitë. 

Figura 26: Dëmet financiare në dëmtime dhe humbje sipas Bashkive. Burimi PDNA dhe Bashkitë 

Në milion EURO 
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Ndërsa, duke llogaritur humbjet për frymë të popullsisë rezidente, ajo renditet e 9, shumë 

më poshtë se mesatarja kombëtare. Në grafikun 27 paraqiten vlerat e humbjeve dhe 

dëmtimeve për çdo Bashki,si edhe mesatarja kombëtare për frymë e popullsisë rezidente. 

Në Bashkinë Mirditë, nga efekti i përgjithshëm i dëmeve dhe humbjeve prej 6.73 milionë 

Euro, sektori i strehimit është ai më i prekuri,me 4.42 milionë Euro, ose 65,68% , i ndjekur nga 

sektori i Infrastrukturës dhe ai Produktiv, me afërsisht 0.8 dhe 0.75 milionë Euro, ose 11.89% 

dhe 11.14%. Fatmirësisht, sektori i Arsimit në këtë Bashki nuk ka pasur humbje, apo 

dëmtime. Sektorët e Mbrojtjes Civile dhe DRR kanë pësuar humbje, apo dëmtime në 

vlerën 0.7 milionë Euro, ose 10.40%.  

 

Sa i përket sektorit të Strehimit, dëmet përfshijnë ndërtesat e dëmtuara, si edhe humbjet 

në pajisje të brendshme. Dëmet totale të tërmetit në Shqipëri në këtë sektor arrijnë në 

662.3 milionë Euro, ndërsa për Bashkinë Mirditë këto dëme llogariten në vlerën e 4.3 

milionë Euro, pothuajse 0.65 % të humbjeve të këtij sektori. Në figurën29 paraqitet 

shpërndarja sipas llojit të dëmtimit. Dëmet dhe humbjet totale të sektorit prodhues, që 

përfshin nënsektorët e Biznesit dhe Punësimit, Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Bujqësisë, 

Figura 27: Dëmet financiare në dëmtime dhe humbje për frymë sipas Bashkive. Burimi PDNA dhe Bashkitë 

Figura 28: Dëmet financiare sipas sektorëve në 

Bashkinë Mirditë. Burimi PDNA dhe Bashkitë. 

Figura 29: Dëmet financiare të Sektorit të 

Banesave. Burimi PDNA dhe Bashkia Mirditë. 
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në Bashkinë Mirditë janë në vlerën 0.06 milionë Euro dhe janë vetëm në sektorin e 

Trashëgimisë Kulturore.  

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

Në Bashkinë Mirditë, 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 Mirditë kaloi në procesin e rindërtimit. Për këtë qëllim u realizuan dy 

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

të Territorit, përkatësish me vendim nr. 18 datë. 04.09.2020 dhe me vendim nr.41 datë 

17.11.2020. Bazuar në këto PDyV të cilat mundësojnë:  

a) Zhvillim dhe /ose rizhvillimin 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 banesave, si më poshtë: 

▪ Banesa Kolektive 28 familje, ose 117 banorë 

▪ Biznese në total 5 

▪ Banesa Individuale 50 

Duke i ndarë sipas madhësisë/strukturës, banesat janë të grupuara si më poshtë: 

Nr. 

Rendor 
Struktura e Banesës Numri 

1 Banesa me strukturë për 1-2 anëtarë 7 

2 Banesa me strukturë për 2-3 anëtarë 14 

3 Banesa me strukturë për 4+ anëtarë 7 

 

Në tabelën e mëposhtme janë aplikimet e bëra sipas çdo njësie administrative: 

 

Nr. Njësia Administrative Numri i aplikimeve 

1 Njësia Administrative Rrëshen 17 

2 Njësia Administrative Rubik 11 

3 Njësia Administrative Selitë 6 

4 Njësia Administrative Kthjellë 8 

5 Njësia Administrative Fan 8 

 Totali 50 

http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=5396&token=abf518c4907b0ada4d88ff9620d358d05f01c09b
http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=5657&token=19a97eddeb0114e5189e6233ed75f41c14da875b
http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=5657&token=19a97eddeb0114e5189e6233ed75f41c14da875b
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4. ANALIZA E ZINXHIRËVE TË VLERËS NË BASHKINË MIRDITË 

Rritja ekonomike dhe tregjet që e mundësojnë atë, janë prej nxitësve më të mirëfaktuar 

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

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

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

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

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 gjithëpërfshirëse, ato u ofrojnë shërbime si grave, ashtu 

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

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

produktivitetin dhe konkurrrueshmërinë e sektorit dhe njëkohësisht për të reduktuar 

barrierat me bazë gjinore që pengojnë pjesëmarrjen e plotë në jetën ekonomike të 

grave. Iniciativat për zhvillimin e sistemit të tregut duhet të marrin në konsideratë në 

mënyrë të herëpashershme rolet e shumëfishta të grave dhe disavantazhin e 

vazhdueshëm, 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 veprojnë rregullat dhe funksionet mbështetëse të tregut, 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. Analiza dhe 

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

mënyra për të identifikuar strategji efektive 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 kanë së bashku me burrat 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 
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për shkak të diskriminimit të drejtpërdrejtë (dhe ndonjëherë edhe indirekt) që haset në 

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 e reduktojnë 

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

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

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 VLERAVE 

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. 

Vetërealizimi, 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 u 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. 

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

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

më kryesorët e të cilëve përmendim: 

Tabela 9. Përfitimet e ndërhyrjeve me bazë gjinore në zinxhirin e vlerës. 
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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 më të mundshëm për t’u analizuar gjatë punës kërkimore në Bashkinë 

Mirditë, rezultuan të jenë si më poshtë: 

▪ Bujqësia: Frutat dhe Perimet 

▪ Bujqësia: Kultivimi i Bimëve 

Mjekësore 

▪ Blegtoria 

▪ Turizmi: Kulturor dhe Kulinar 

Figura 30. Zinxhirët e Identifikuar të Vlerës. 

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 - Frutat dhe 

Perimet 
Blegtoria 

Bimët Aromatike 

dhe Mjekësore 

A ekziston ndonjë 

lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë 

dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim 

në zinxhirin e 

vlerës? 

Jo tamam. 

Pavarësisht 

atraksioneve 

natyrore, në 

Bashkinë Mirditë, 

perspektivat për 

rritje janë të ulëta. 

Gratë janë të 

përfshira në bizneset 

familjare dhe 

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. 

Gratë janë të 

përfshira në 

pothuajse të gjitha 

aktivitetet, edhe 

pse përfshirja e tyre 

është në mënyrë 

informale. 

A kanë gratë (ose 

mund të fitojnë) 

aftësitë e 

nevojshme për të 

shtuar vlerë 

nëpërmjet 

përpunimit, ose 

diversifikimit të 

produktit? 

Gratë mund të 

fitojnë aftësitë e 

nevojshme, por ky 

sektor perceptohet 

si tërheqës.  

Ato ende mund të 

fitojnë dhe 

përmirësojnë aftësitë 

e tyre, veçanërisht 

aftësitë e lidhura me 

përdorimin e 

teknologjive të reja. 

Gratë janë të 

përfshira në 

pothuajse të njëjtat 

aktivitete si dhe 

burrat. Aftësitë e 

nevojshme 

ekzistojnë, por 

duhen shtuar ato në 

drejtim të 

përmirësimit 

teknologjik. 

Ato zotërojnë disa 

aftësi, kryesisht të 

transmetuara nga 

anëtarët e tjerë të 

familjes, por 

ekziston mundësia 

për të rritur aftësitë 

e tyre, gjë e cila 

është shumë e 

nevojshme. 

A ofron ky zinxhir 

vlere mundësi të 

reja për gratë? 

Nuk ka shumë 

mundësi të reja, 

duke marrë në 

konsideratë se 

Nëse ndërmerren 

hapa për 

modernizimin dhe 

rritjen e interesit për 

Nëse ndërmerren 

hapa për 

modernizimin në 

këtë sektor, 

Nëse ato do të 

fitonin aftësi të tjera, 

vlera e në këtë 

sektor do të rritej 

Bujqësia
(Frutat dhe Perimet)

Blektoria
(Prodhimi dhe Përpunimi i

Qumshtit të Dhisë)

Bujqësia
(Kultivimi i Bimëve

Medicinale)

Turizmi
(Kulturor dhe Kulinar)
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turizmi natyror është 

i vetmi lloj turizmi 

me potencial në 

Mirditë. 

këtë sektor, 

mundësitë për gratë 

do të rriten 

gjithashtu.  

mundësitë për 

gratë do të rriten së 

bashku me rritjen e 

tregut. 

dukshëm. 

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, por sektori nuk 

është tërheqës për 

ta. 

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. 

Duke konsideruar 

përfitueshmërinë, 

gratë dhe familjet 

mund të 

përmirësojnë 

kushtet e tyre nëse 

përfshihen më 

tepër. 

A ekziston në 

zinxhirin e vlerës 

një organizatë e 

angazhuar për të 

mbështetur/përfa

qësuar aktorët e 

zinxhirit të vlerës, 

në mënyrë që ata 

të zhvillohen më 

tepër? 

“Infokulla10” po 

mbështet sektorin 

në drejtim të 

marketingut për ta 

kthyer në një nga 

sektorët me 

potencial për 

Mirditën. 

Po, ka mbështetje 

nga “Infokulla”, 

kontributi i së cilës 

qëndron kryesisht në 

krijimin e markave 

lokale dhe 

përpunimin e 

frutave.  

Deri më tani, nuk ka 

organizata 

qëmbështesin këtë 

sektor. 

Deri më tani, nuk ka 

organizata 

qëmbështesin këtë 

sektor. 

A ka mundësi për 

të bërë ndryshime 

me investime të 

vogla? 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

“Infokullën” ka 

filluar 

implementimin e 

një projekt në këtë 

sektor në kuadër të 

projektit Interreg 

"Adrionet" IPA. 

Ekzistojnë mundësitë, 

veçanërisht në 

bërjen e sektorit më 

tërheqës dhe 

ndryshimin e 

mentalitetit të 

njerëzve,si dhe 

investimet në 

teknologji.  

Ekzistojnë mundësi, 

veçanërisht nëse 

kryhen investime 

me fokus në 

teknologjinë e 

ruajtjes dhe 

përpunimit për treg. 

Ekzistojnë disa 

mundësi, 

veçanërisht nëse 

institucionet dhe 

organizatat 

përkatëse 

kontribuojnë në 

zhvillimin e sektorit. 

Tabela 10. Renditja dhe Përzgjedhja e Zinxhirëve të Vlerës, duke përdorur kriterin e ndjeshmërisë Gjinore. 

Duke qenë se Bujqësia dhe Blegtoria janë sot dy drejtimet ekonomike kryesore në 

Bashkinë Mirditë, kemi realizuar një analizë më të detajuar të këtyre sektorëve, dhe duke u 

përqendruar në tre nënsektorë më kryesorë të bujqësisë për këtë Bashki, atë të prodhimit 

të Perimeve, të Bimëve Mjekësore dhe Aromatike dhe Agroturizmit si edhe në nënsektorin 

e Blegtorisë, atë të prodhimit dhe përpunimit të Qumështit të Dhisë. 

 
10  Projekt i financuar dhe zhvilluar nga Partneriteti Shqipëri-Austri dhe Dr. Marianne Graf, me mbështetjen e 

Austrian Development Cooperation dhe Swiss Agency for Development and Cooperation in Albania. 
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4.1 ZINXHIRI I VLERËS SË FRUTA - PERIMEVE 

4.1.1 PËRSHKRIMI SITUATËS 

Territori dhe klima e Bashkisë Mirditë nuk ofron kushte të favorshme për zhvillimin e 

prodhimit intensiv të perimeve, por ofron kushte të mira për prodhimin e mesëm dhe të 

vonët të bimëve perimore. Për rrjedhojë, edhe perimet në këtë rreth nuk mbillen në 

sipërfaqe aq të mëdha sa në rrethet e tjera të ultësirës perëndimore të vendit. Në vitin 

2020, në Bashkinë Mirditë u mbollën vetëm 313 ha. Kjo sipërfaqe është gjithmonë në këto 

shifra në vitet e fundit. Edhe prodhimi i realizuar nga bimët perimore është gjithmonë rreth 

te njëjtave shifra dhe vitin e kaluar ishte në vlerën e 4,508 ton. Ky prodhim i perimeve 

përdoret kryesisht për të mbuluar nevojat e familjeve fermere dhe tepricat e tij shkojnë 

vetëm në tregun rajonal të kësaj Bashkie dhe jo gjetkë. Një pjesë e mirë e nevojave të 

këtij tregu mbulohet me perimet që vijnë nga bashki të tjera.  

Në Bashkinë Mirditë, fermerët mbjellin vetëm kultura perimore të para dhe nuk mbjellin 

kultura të dyta, që do thotë se ka vetëm një sezon mbjelljesh dhe prodhimi të bimëve 

perimore. Kjo vjen në bazë të kushteve natyrore, përgjithësisht me dimër të fortë dhe të 

gjatë dhe bën të pamundur që të mbillen në dy periudha të ndryshme të vitit bimët 

perimore. 

Perime të njoma. Në Bashkinë Mirditë sipërfaqja e kultivuar me perimeve të njoma në vitin 

2020 ka qenë 232 ha dhe u realizua një prodhim i përgjithshëm prej 3,470 ton. Perimet e 

njoma në këtë rreth janë stabilizuar në këto shifra, si përsa i përket sipërfaqeve të mbjella, 

po ashtu edhe prodhimit të tyre dhe ka vetëm oshilacione të vogla të tyre, e cila vjen si 

rrjedhojë e kushteve klimatike vjetore. Ndër perimet kryesore, mund të përmendim:  

▪ Domatja, me të cilën u mbollën 29 ha dhe u realizua një prodhim i përgjithshëm prej 

558 ton. Duhet theksuar se në këtë rreth prodhimtaria është shumë e ulët krahasuar me 

bashkitë e tjera të vendit. 

▪ Kastraveci është kultura e dytë përsa i përket sipërfaqes së mbjellë me perime të 

njoma në Bashkinë Mirditës. Në vitin 2020 edhe me këtë u mbollën gjithsej po 29 ha 

dhe u mor po i njëjti prodhim i përgjithshëm prej 558 ton, prodhim i cili ka lëvizje të 

vogla nga viti në vit. 

▪ Speci është një kulturë perimore e rëndësishme për Bashkinë e Mirditës, që është 

pothuajse në të njëjtat vlera me domaten dhe kastravecin. Në vitin 2020 u mbollën 23 

ha me spec, ose 3 ha më shumë në krahasim me një vit më parë dhe u realizua një 

prodhim i përgjithshëm prej 322 ton spec. 

Perime të thata. Bashkia Mirditë ka një traditë të konsoliduar për prodhimin e perimeve të 

thata, pasi fermerët e kësaj zone, kultivimin e perimeve të thata e kanë prioritare për 

plotësimin e nevojave të tyre me këto produkte. Sipërfaqja e mbjellë me perime të thata 

vitin e kaluar ishte prej 71 ha, e cila është pothuajse e njëjtë në krahasim me një vit më 

parë dhe u realizua një prodhim i përgjithshëm prej 830 ton. Kultura kryesore ndër perimet 

e thata në Mirditë është qepa e thatë, ku vitin e kaluar u mbollën 51 ha, e cila është 

pothuajse e njëjtë në krahasim me një vit më parë dhe u realizua një prodhim i 

përgjithshëm prej 730 ton qepë të thata, me një rendiment mesatar prej 143.1 kv/ha, që 

duhet thënë se është më i ulët se mesatarja e vendit me diferencë të madhe. 
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Bostanoret. Kulturat bostanore janë bimë që nuk mbillen shumë në Mirditë dhe kjo vjen si 

rrjedhoje e kushteve agroekologjike dhe klimatike të kësaj zone. Sipërfaqet e mbjella me 

kultura bostanore janë në vlera minimale dhe konkretisht vitin e kaluar në këtë rreth u 

mbollën vetëm 10 ha me bimë bostanore, ku u realizua një prodhim i përgjithshëm prej 

208 ton.  

Këto sipërfaqe dhe vlera prodhimi janë pothuajse të njëjta këto vitet e fundit, përjashtuar 

vitin 2018, ku u mboll një sipërfaqe prej 15 ha dhe u mor një prodhimtari e përgjithshme 

prej 315 ton. 

Shalqinj. Kultura parësore e bimëve bostanore, si kudo në vendin tonë është shalqiri, i cili 

vitin e kaluar u mboll në 6 ha. Kjo sipërfaqe është e njëjtë në krahasim me një vit më parë 

(ndryshim bën vetëm viti 2018). Po ashtu, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për prodhimin, 

i cili është vetëm 250 ton në vit. Rendimenti i tij është i ulët, e cila e bën pa interes 

kultivimin e shalqirit në këtë rreth dhe është vetëm prej 250 kv/ha shalqi. 

Pjepri është gjithashtu kulturë bostanore që kultivohet nga fermerët e kësaj zone. Vitin e 

kaluar u mbollën vetëm 4 ha me pjepër, sipërfaqe kjo që është pothuajse gjithmonë në 

këto vlera vitet e fundit në Mirditë. Prodhimi i përgjithshëm i pjeprit, vitin e kaluar ishte 

vetëm prej 58 ton, ku u realizua një rendiment mesatar prej vetëm 166 kv/ha, i cili 

konstatohet se është më i ulët se mesatarja e vendit. 

Ambientet e Mbrojtura. Në Bashkinë Mirditë nuk ka sipërfaqe me sera që fermerët të 

kultivojnë perimet. Kjo vjen si rrjedhojë e kushteve klimatike që ka kjo zonë dhe që e bëjnë 

ekonomikisht pa interes investimin në këtë sektor të bujqësisë dhe prodhimin e perimeve 

në ambientet e mbrojtura. Për më tepër, largësia nga zonat e tjera ku mund të vijnë 

produktet e perimeve te freskëta, është e vogël. 

Patate. Në Bashkinë Mirditë kultivimi i patates është traditë e fermerëve dhe kjo është e 

kultivuar veçanërisht në zonat e larta të këtij rrethi. Pothuajse kudo në të gjitha fshatrat e 

kësaj zone,fermerët mbjellin patate, të cilën e përdorin kryesisht për nevojat e tyre 

familjare dhe tepricat e prodhimit te tyre i nxjerrin në treg, por gjithmonë në tregun lokal, 

pasi sasitë e tyre nuk janë shumë të mëdha. Vitin e kaluar, në këtë rreth u mbollën 285 ha 

me patate, e cila është pothuajse e njëjta sipërfaqe që është mbjellë këto vitet e fundit 

dhe u realizua një prodhim i përgjithshëm prej 4,500 ton patate. Rendimenti mesatar në të 

gjithë sipërfaqen ka qenë në vlerën e 200.0 kv/ha, i cili është mjaft i ulët në krahasim me 

zonat e ngjashme me ato të Mirditës. 

Fasule. Kultivimi i fasules nga fermerët e kësaj zone është një traditë e hershme. Në kushtet 

aktuale, ata i kultivojnë fasulet para së gjithash për plotësimin e nevojave të tyre familjare, 

por edhe për treg, pasi me anë të tyre sigurojnë një pjesë të mirë të të ardhurave për 

familjet. Fasulja mbillet në Mirditë dhe vitin e kaluar u mbollën 180 ha me fasule, ku u 

realizua një prodhim i përgjithshëm prej 250 ton fasule. Prodhimtaria në këtë rreth është e 

ulët, në krahasim me zonat përreth, por gjithashtu edhe me atë të vendit tonë dhe është 

realizuar një rendiment mjaft i ulët, prej vetëm 13.9 kv/ha. 

Duhet theksuar se kushtet agro-mjedisore dhe tokësore janë shumë te favorshme për 

kultivimin me sukses të fasules në këtë rreth, veçanërisht në zonat e ulëta të Mirditës. 

Luleshtrydhe. Në këtë Bashki nuk ka kultivim të luleshtrydhes. Kjo bimë mbillet vetëm në 

raste të rralla dhe vetëm për nevojat personale të disa familjeve fermere. 
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Drufrutorët. Frutikultura, si kudo në vendin tonë, edhe në Bashkinë Mirditë është aktivitet 

bujqësor i përhershëm që kryejnë fermerët e kësaj zone, e cila është përgjithësisht në 

mënyrë ekstensive dhe në të nuk gjenden blloqe me pemë drufrutore, ku zbatohen 

teknologji intensive të prodhimit të tyre. Në këtë rreth ka kushte mjaft te mira për kultivimin 

e një game të gjerë të pemëve frutore, veçanërisht të bimëve arrore.  

Pemë frutore. Në Bashkinë Mirditë, për vitin e kaluar, numëroheshin 113 mije rrënjë 

pemësh. Këto pemë frutore janë të shtrira në të gjithë territorin e Bashkisë, por në vartësi të 

kushteve specifike të agroklimës se tyre, është përqendruar edhe llojshmëria e tyre. Duhet 

theksuar se prodhimtaria e frutave nuk është e konsiderueshme në këtë rreth dhe 

konkretisht, vitin e kaluar u realizua një prodhimtari e përgjithshme prej vetëm 1,410 ton 

gjithsej, me një rendiment shumë më të ulët se ai i vendit, me vetëm 13.2 kg/rrënjë. 

I gjithë prodhimi i drufrutoreve në këtë rreth është rezultat kryesor i pemëve drufrutore 

bërthamore, ku nga 50 mijë rrënjë bërthamore gjithsej, 49 mije rrënjë janë në prodhim të 

plotë, nga të cilat realizohet një prodhim i përgjithshëm prej 614 ton fruta. 

Përsa i përket pemëve drufrutore farore, në këtë Bashki janë në prodhim gjithsej 18 mijë 

rrënjë, nga 19 mijë rrënjë që janë gjithsej dhe nga to vitin e kaluar u realizua një prodhim 

prej 188 ton. 

Pemët drufrutore subtropikale ndodhen edhe në këtë zonë, megjithëse në numër fare të 

vogël, ku ka 13 mijë rrënjë në prodhim, nga 15 mijë rrënjë gjithsej, prej të cilave realizohet 

një prodhim prej 209 ton. 

Arroret janë pemë drufrutore që përshtaten më së miri për zhvillim në zonat kodrinore dhe 

malore të Bashkisë Mirditë. Ato janë kultura që po shtohen në këtë rreth dhe këtë e tregon 

edhe numri i përgjithshëm i tyre prej 18 mije rrënjë,nga të cilat në prodhim janë vetëm 16 

mijë rrënjë, që realizojnë një prodhim të përgjithshëm prej 280 ton. 

Manat janë pemë drufrutore që kanë qenë ekzistuese, por që nuk po shtohen shumë. 

Këto pemë gjenden kryesisht në oborret e fshatarëve. Në Bashkinë Mirditë ndodhen rreth 

7 mijë rrënjë mana, ku të gjitha janë në prodhim dhe llogaritet që prodhimi i manave në 

këtë rreth të jetë diku tek rreth 130 ton gjithsej. 

Pemët e tjera drufrutore gjenden në Mirditë, por jo aq sa në zona të tjera dhe numri i 

përgjithshëm i tyre është 4 mijë rrënjë dhe që sigurojnë një prodhimtari të përgjithshme 

prej 10 ton. 

Ullinj. Ulliri, megjithëse kultivohet në këtë Bashki, duhet theksuar se është jashtë arealit të 

zonës së tij të kultivimit. Ai gjendet vetëm në zonat e ulta dhe në ato që janë në lugina 

dhe që janë të ndikuara në mënyrë direkte nga korrentet ajrore të detit Adriatik. Duhet 

theksuar se të gjithë këto mbjellje janë të dekadave të fundit dhe si pasojë e ndryshimeve 

klimatike që kanë ndodhur, duke i kthyer këto zona edhe në zona për kultivimin e tij. Por 

ritheksojmë se ulliri nuk është në habitatin e vet në Mirditë. 

Vreshta. Vreshtat janë një traditë e vjetër e fermerëve mirditorë dhe kjo veçanërisht në 

disa zona të Bashkisë. Kështu, mund të përmendim zonën e Bukëmirës, në të cilën kanë 

qenë kultivuar vreshtat shekuj më parë dhe sot në vreshtat e kësaj zone prodhohet një 

ndër verërat më cilësore të vendit tonë, që është e parapëlqyer edhe në disa tregje të 

huaja. 
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Aktualisht në këtë Bashki gjenden gjithsej 101 ha të mbjellë me vreshta dhe vitin e kaluar u 

realizua një prodhim i përgjithshëm rrushi prej 390 ton, i cili pothuajse i gjithi shkon për 

përpunim, pasi vetë varietetet e kësaj zone janë varietete për përpunim dhe jo për 

tavolinë. Rendimenti i realizuar i vreshtit është në vlera shumë të ulëta dhe vitin e kaluar u 

realizua një rendiment mesatar vetëm prej 39.8 kv/ha (ndër vlerat më të ulëta të vendit). 

Krahas prodhimit të rrushit nga parcelat e mbjella me vreshta, kemi edhe prodhimin që 

vjen nga pjergullat. Pjergullat në këtë rreth numërojnë gjithsej 208 mijë rrënjë, të cilat 

realizojnë një prodhim të përgjithshëm, prej plot 1,630 ton rrush. Rendimenti mesatar për 

rrënjë hardhi të këtyre pjergullave llogaritet të jetë diku tek rreth 6.0 kg/rrënjë, i cili duhet 

theksuar se është një prodhimtari shumë e ulët. 

Agrume. Në Bashkinë Mirditë nuk ka kultivim të agrumeve në sipërfaqe të mëdha. 

Agrumet në Mirdite mbillen vetëm në raste të rralla dhe vetëm për nevojat e disa 

familjeve fermere në kopshtet e tyre, por gjithmonë duke i mbrojtur gjatë periudhës së 

dimrit. 

4.1.2 VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës të frutave dhe 

perimeve, 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 Po, gratë janë të përfshira më tepër se 

burrat, edhe pse ato nuk janë të 

regjistruara formalisht (sipas ligjit).  

A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e 

vlerës? 

2 2 4 Gratë janë të përfshira në procese, por 

autoriteti vendimmarrës dhe pronarë të 

biznesit janë burrat. Kjo është më tepër një 

çështje mentaliteti, duke qenë se bazuar 

në traditë, burrat janë konsideruar si koka 

e familjes, të cilët marrin vendime, janë 

pronarë të tokës dhe përfaqësojnë 

familjen në marrëdhënie me palët e treta.  

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

1 2 2 Nevoja për teknologji është e ulët, përveç 

një traktori për punimin e tokës, i cili 

kontrollohet nga burrat.  

A kanë gratë (ose mund 

të fitojnë) aftësitë e 

nevojshme për shtimin e 

vlerës përmes përpunimit 

,ose diversifikimit të 

produktit? 

3 1 3 Punonjësit, dhe veçanërisht gratë, 

zakonisht trajnohen për proceset, por ka 

ende nevojë për trajnime në lidhje me 

shërbimet mbështetëse (shumica e 

aktiviteteve realizohen duke përdorur 

metoda tradicionale).  

A kanë gratë kontroll mbi 

të ardhurat nga shitjet 

1 2 2 Burrat zakonisht kontrollojnë biznesin, 

ndonëse gratë janë të përfshira në të 
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dhe ndërmarrjen? gjitha proceset. Ata janë gjithashtu 

autoriteti vendimmarrës. 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

4 1 4 Puna ndodhet pranë shtëpisë, pasi shtëpia 

është e pozicionuar afër tokës.  

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)? 

2 1 2 Ndër barrierat e përmendura renditen 

edhe mungesa e burimeve financiare, 

mungesa e mbështetjes nga institucionet 

përkatëse, mungesa e skemave 

subvencionuese dhe e organizimit.  

Aksesi i ulët në burime financiare për shkak 

të informalitetit, mungesës së informacionit 

dhe nivelit të ulët të përthithjes së fondeve, 

krijojnë barriera hyrëse për këtë ZV. 

Megjithatë, pjesë të ndryshme të ZV-së 

shfaqin barriera të ndryshme. Për shembull, 

hyrja në këtë sektor në rolin e një 

prodhuesi do të kërkonte zotërimin e një 

toke, aftësi kultivuese, dhe një sasi parash 

për sigurimin e inputeve, ndërkohë që 

hyrja në rolin e një përpunuesi do të 

kërkonte investime në infrastrukturë, 

teknologji, etj. 

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të ulëta për 

përfshirjen e grave (koha 

dhe lëvizja, qasja në 

teknologji dhe asete, 

kufizime kulturore)? 

2 2 4 Njëlloj si më sipër, duke shtuar që është më 

e vështirë për femrat të kenë sukses si 

sipërmarrëse në këtë biznes, duke marrë 

parasysh pengesat e përmendura. 

Bashkëpunim i dobët, ose inekzistent 

horizontal, mund të konsiderohet si një prej 

pengesave të përgjithshme. Ndër 

pengesat specifike gjinore mund të 

përmenden:  

• Koha e kufizuar. 

• Akses i ulët në pronë. 

• Akses i ulët në aftësi dhe trajnime. 

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për 

gratë? 

4 4 16 Gratë përfshihen pothuajse në çdo 

veprimtari, por bujqësia si sektor nuk po 

merr vëmendjen që meriton. Me rritjen e 

prodhimit dhe përpunimit, veçanërisht të 

produkteve tradicionale të Mirditës, 

krijohet një potencial i lartë për punën e 

gruas. 

A është aktiviteti në 

zinxhirin e vlerës në 

përputhje me kushtet e 

jetesës (të ardhurat gjatë 

gjithë vitit, përdorimi i 

punës në familje, kthimet 

3 2 6 Në përgjithësi po, por aktorët nuk janë të 

kënaqur me nivelin e performancës së 

biznesit të tyre, dhe kjo i atribuohet 

kryesisht mungesës së stimujve financiarë 

dhe mbështetjes nga grupet e ndryshme 
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e shpejta, duke e mbajtur 

të paprekur mjedisin? 

të interesit në sektor.  

A ka ndonjë lidhje midis 

asaj që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në 

zinxhirin e vlerës? 

4 1 4 Gratë tashmë janë të përfshira në sektor 

dhe marrin pjesë në pothuajse të gjitha 

aktivitetet, por përfshirja e tyre nuk është e 

zyrtarizuar. Ekzistojnë skema financimi për 

gratë pronare të biznesit të vogël në këtë 

sektor. 

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 Gratë nuk mund të kryejnë aktivitete 

specifike që kërkojnë aftësi të veçanta 

fizike, të tilla si :drejtimi i traktorëve dhe 

lërimi i tokës. Gjithashtu, mosregjistrimi si të 

punësuar në biznes, i pengon ato që të 

përfitojnë nga të gjitha mundësitë. 

Totali për potencialin gjinor 63/102  

* Pikët: 0 (shumë pak, jo, aspak) deri në 5 (shumë e lartë, po, shumë e rëndësishme). 

Tabela 11. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës së Frutave dhe Perimeve. 

4.1.3 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS TË FRUTA - PERIMEVE 

Bazuar në këtë vlerësim paraqesim të përmbledhur analizën SWOT për këtë ZV. 

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS TË FRUTA - PERIMEVE 

FUQITË DOBËSITË 

▪ Gatishmëria për të marrë pjesë në 

trajnime; 

▪ Gatishmëria e aktorëve kryesorë të ZV-së 

për të rritur cilësinë e produkteve; 

▪ Përfshirja e grave në të gjithë procesin 

dhe ndërgjegjësimi për kontributin e saj; 

▪ Afërsia me zonat e mëdha urbane të 

Tiranës dhe Durrësit (1 orë); 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe 

rrjedhimisht mungesa e investimeve të 

duhura në teknologji dhe aktivitete 

përpunuese; 

▪ Mungesa e certifikimit të standardeve të 

sigurisë dhe cilësisë; 

▪ Funksionimi informal në treg (biznese jo të 

regjistruara); 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

▪ Mundësia për të përfituar nga skema e 

financimit IPARD; 

▪ Rritja e kërkesës për fruta dhe perime të 

freskëta në tregun vendas dhe atë të 

huaj. 

▪ Mungesa e strategjive të promovimit dhe 

marketingut (marka rajonale); 

▪ Mungesa e informacionit nga institucionet 

kryesore lidhur me skemat dhe përfitimet e 

sektorit; 

▪ Mungesa e vëmendjes nga institucionet 

kundrejt nevojave të sektorit. 
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4.2 ZINXHIRI I VLERËS SË BIMËVE AROMATIKE DHE MJEKËSORE 

4.2.1 PËRSHKRIM I SITUATËS 

Ne Bashkinë e Mirditës nuk ka sipërfaqe të konsiderueshme të kultivuara me Bimë 

Aromatike dhe Mjekësore (BAM). Megjithatë, duhet theksuar se në këtë zonë fermerët 

realizojnë të ardhura të konsiderueshme nga aktiviteti i grumbullimit të BAM, në 

biodiversitetn natyror të territorit të tyre. Por, është fakt se fermerët nuk kane filluar ende të 

kultivojnë sipërfaqe të konsiderueshme me këto lloj bimësh. Kërkesat dhe iniciativat, si nga 

fermerë të veçantë, por edhe grupe prodhuesish ekzistojnë, por ato kërkojnë një 

mbështetje dhe promovim për nxitjen e këtij aktiviteti fitimprurës bujqësor. Duhet theksuar 

se në këtë rreth asistojnë kushte shumë të mira agro-klimatike dhe tokësore për kultivimin 

me sukses të disa llojeve te BAM. 

Vlen të theksohet zona e Njësisë Administrative Orosh, që ndodhet në lindje të qytetit të 

Rrëshenit, është zonë malore mjaft atraktive, ku janë të përhapura lëndinat, burimet, 

shpatet e thepisur dhe kullotat alpine. Kjo zonë është një nga zonat më të pasura të 

Mirditës me bimët mjekësore dhe aromatike dhe para viteve ‘90 ka qenë zona kryesore e 

grumbullimit të bimëve. Kjo traditë aktivitetin e grumbullimit të bimëve mjekësore dhe 

aromatike dhe vjelësit kryesorë në zonë përfaqësohen nga gratë. Me gjithë traditën 

ekzistuese, punonjësit që merren me kultivimin dhe mbledhjen e këtyre bimëve, kanë 

nevojë të njihen me teknikat bashkëkohore të vjeljes, tharjes dhe ruajtjes së bimëve 

aromatike dhe mjekësore, bazuar në standarde organike. Kjo është një domosdoshmëri e 

rëndësishme, që do të sjellë rritje të kapaciteteve të vjeljes dhe të cilësisë dhe për 

rrjedhojë, rritje të të ardhurave për gratë e zonës së Oroshit. 

Bimët industriale. Zona e Bashkisë Mirditë edhe më parë nuk ka pasur ndonjë traditë në 

kultivimin e bimëve industriale, përjashtuar kultivimin e duhanit në disa sipërfaqe të vogla. 

Duhet thënë që në Mirditë mbillen sipërfaqe fare të parëndësishme me kultura industriale, 

gjë e cila tregon trendin e përgjithshëm kudo në vendin tonë. Kjo ka ardhur si rrjedhojë e 

mosfunksionimit total të industrisë përpunuese të tyre në vendin tonë. 

4.2.2 VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e prodhimit të Bimëve 

Aromatike dhe Mjekësore,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 Ekziston një shpërndarje pothuajse 60% me 40% 

midis grave dhe burrave të punësuar në këtë 

sektor, por në mënyrë informale. Për më tepër, ZV 

i BAM në Mirditë nuk është mjaft i njohur dhe i 

mirëpozicionuar dhe mbetet ende një aktivitet 

sporadik, i paorganizuar, por i formalizuar. 

Shumica e BAM kultivohen në sasi të vogla.  
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Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

1 2 2 Gratë përfshihen në aktivitete që kanë të bëjnë 

me mbledhjen (kultivimin) e bimëve, por 

bashkëveprojnë me burrat në pothuajse çdo 

aktivitet. Pronësia e biznesit u përket burrave.  

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

2 2 4 Gratë përfshihen në proceset e mbledhjes së 

BAM-ve të kultivuara dhe në punët shtëpiake, 

ndërsa burrat përfshihen kryesisht në aktivitetet e 

tregtimit dhe të kultivimit. Në proces nuk 

përdoren shumë pajisje, por pajisje të thjeshta 

sipas fazave të aktivitetetit. 

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës përmes 

përpunimit, ose diversifikimit të 

produktit? 

2 1 2 Gratë zotërojnë disa prej aftësive të nevojshme, 

kryesisht të mësuara nga burrat (babai i familjes) 

të cilët në pjesën më të madhe e kanë të 

trashëguar. Por, ato kanë nevojë të trajnohen 

profesionalisht dhe specifikisht për aktivitetet e 

BAM-ve.  

A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

1 2 2 Edhe pse gratë angazhohen në çdo hap, 

vendimmarrës është kreu i familjes (burri).  

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

2 1 2 Vendi i punës zakonisht është larg shtëpisë, përsa 

i përket mbledhjes së bimëve të egra. Përsa i 

përket bimëve të kultivuara, ai nuk është larg nga 

shtëpia, ai ndodhet në tokat që janë në pronësi, 

ose që janë marrë me qira. Por raportin më të 

madh e zënëbimët e egra.  

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)? 

4 1 4 Ngritja e një biznesi të BAM nuk has pengesa 

hyrëse. Kostot fillestare janë të ulëta, madje ato 

janë pothuajse inekzistente. Zakonisht, zotërimi i 

një tokeose marrja e një toke me qira, është ajo 

çfarë konsiderohet si kosto fillestare, duke i shtuar 

këtu edhe kostot e sigurimit të inputeve. 

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 Si më sipër. Po ashtu, nuk ekzistojnë kufizime në 

lidhje me diferencat gjinore, përderisa ato janë të 

njëjta si për burrat, ashtu edhe gratë, edhe pse 

gratë punojnë më shumë se burrat për të njëjtat 

procese. Kufizimet kulturore nuk janë shumë të 

dukshme, pasi gratë janë të përfshira në procese 

të ndryshme në ZV. 

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

3 4 12 Gratë janë më tepër të përfshira në proceset e 

mbledhjes, përpunimit dhe aktivitetet e kontrollit 

të cilësisë. Me fitimin e aftësive të duhura, do të 

shfaqeshin më tepër mundësi, duke përfshirë këtu 

mundësinë për t’u përfshirë në më tepër procese, 

të cilat aktualisht janë fushë e burrave.  
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Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

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 Në këtë biznes, njerëzit paguhen në varësi të 

sasisë që dërgojnë në pikën e grumbullimit. 

Marrëveshje paraprake kryhen me tregtarët e 

farave për kultivimin e bimëve specifike, por niveli 

i përgjithshëm i përfitueshmërisë konsiderohet i 

lartë.  

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

3 1 3 Përfshirja më e lartë e grave do të përmirësonte 

eficencën e përgjithshme të ZV-së, duke 

kontribuar kështu edhe në praktika më të mira 

kultivimi, vendimmarrje më të mirë, koordinim më 

të mirë, etj. 

A ekzistojnë norma gjinore 

(për shembull për "punën e 

grave") që i parandalojnë 

gratë të përfitojnë plotësisht 

nga mundësitë e zinxhirit të 

vlerave? 

3 2 6 Jo, si burrat, ashtu edhe gratë, janë të përfshirë 

në aktivitetet e mbledhjes, por burrat janë të 

përfshirë edhe në aktivitete të tjera lidhur me 

fermën. Ata zakonisht përfshihen edhe në 

procesin e tregtimit.  

Totali për potencialin gjinor   57/102  

* Pikët: 0 (shumë pak, jo, aspak) deri në 5 (shumë e lartë, po, shumë e rëndësishme). 

Tabela 12. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës të BAM. 

4.2.3 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS TË BIMËVE AROMATIKE DHE MJEKËSORE 

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS SË BAM 

FUQITË DOBËSITË 

▪ Gatishmëria për të bashkëpunuar dhe 

konsiderimi i sektorit si një mundësi e mirë për të 

arritur qëllimet individuale; 

▪ Gatishmëria për të marrë pjesë në trajnime; 

▪ Gatishmëria e aktorëve kryesorë të ZV-së për të 

rritur cilësinë e produkteve, përmes aplikimit të 

proceseve më të mira të përpunimit dhe 

tharjes; 

▪ Përfshirja e grave në të gjithë procesin dhe rritja 

e ndërgjegjësimit për kontributin e tyre. 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe rrjedhimisht 

mungesa e investimeve të duhura në teknologji dhe 

përpunim; 

▪ Mungesa e certifikimit të standardeve të sigurisë dhe 

cilësisë; 

▪ Ekzistenca e hendekut të aftësive teknike, për të 

përfunduar të gjitha proceset (p.sh. përpunimi dhe 

tharja më e mirë); 

▪ Funksionimi informal në treg (biznese jo të regjistruara); 

▪ Mungesa e informacionit në lidhje me zhvillimet e 

tregut; 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe akses të ulët në 

mundësi financimi për shkak të informalitetit. 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

▪ Diversitet i gjerë i llojeve dhe kërkesë e lartë për 

BAM e egra; 

▪ Marrja e mbështetjes nga organizatat 

joqeveritare mbi aftësitë teknike dhe të biznesit; 

▪ Aftësi për të punuar dhe kultivuar në bazë të 

kërkesës, duke pasur kështu një kërkesë tregu të 

sigurt; 

▪ Certifikimi Organik kërkohet nga tregjet në 

zonat urbane dhe i shton vlerë produktit. 

▪ Kushtet e motit, ndonjëherë jo të favorshme për rritjen 

e BAM-ve; 

▪ Varësia e prodhimit nga kushtet klimatike; 

▪ Mungesa e një tregu të qëndrueshëm dhe aksesi në 

tregun e dëshiruar; 

▪ Mungesa e strategjive të promovimit dhe marketingut 

(markë rajonale). 

Tabela 13. Analiza SWAT e zinxhirit të vlerave të BAM. 
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4.3 ZINXHIRI I VLERËS SË AGROTURIZMIT 

4.3.1 PËRSHKRIM I SITUATËS 

Bashkia e Mirditës ka një mjedis të pasur natyror dhe kulturor që mund të klasifikohen me 

rëndësi kombëtare. Përsa i përket zonave të mbrojtura natyrore, të identifikuara në bazë 

të Ligjit 8906/2002 “Për zonat e mbrojtura, brenda kufijve të Bashkisë Mirditë mund të 

përmendim: Bjeshka e Oroshit, Parku Kombëtar i Lurës, Parku Natyror i Liqenit të Ulzës, 

Rezervati Natyror i Bërzanës, Monumenti Natyror Vlashaj,  Parku Natyror Rajonal Kthjellë, 

etj. Jashtë këtyre zonave të mbrojtura janë edhe një sërë monumentesh natyrore, ku 

përfshihen kanione, shpella, zona me karakteristika të rëndësishme ekologjike dhe 

peizazhe të bukurisë së rrallë natyrore.  

Elementi kulturor është shumë i theksuar në të gjithë hapësirën gjeografike të Bashkisë dhe 

pasqyrohet në shumëllojshmërinë e vendeve fetare, ambienteve arsimore, kështjellave, 

banesave e personazheve historikë të zonës dhe shtëpitë e tipit kullë, të cilat tregojnë 

zhvillimin historik të zonës dhe arkitekturën vendase. 

Në strategjinë ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe bujqësor, si edhe “Programi i 100 

fshatrave” i japin një prioritet zhvillimit të agroturizmit, ekoturizmit dhe formave të tjera 

alternative të turizmit në zonën e Oroshit dhe Kryezezës. Në këto zona ka mundësi 

potenciale për aktivitete rekreative që lidhen me zonat rurale dhe natyrën, shërbimet 

akomoduese dhe argëtimin, si një nga format për zhvillimin e ekonomisë rurale. Në njësitë 

administrative Rrëshen dhe Orosh, kryesisht ka shumë ndërtesa të tipit kulla të cilat mund 

të konvertohen në hapësira mikpritëse, duke sjellë përfitime ekonomike për popullsinë e 

zonës. 

Monumentet e Kulturës më kryesore në territorin e Bashkisë Mirditë, jepen në tabelën e 

mëposhtme: 

Emri i Monumentit Njësia Administrative Fshati 

Kalaja Antike e Rubikut Rubik Rubik 

Kisha e Manastirit të Rubikut Rubik Rubik 

Piktogramet në strehën shkëmbore pranë Rubikut Rubik Rubik 

Banesa e Abat Prend Ndocit Rubik Rubik 

Gradishta në Domgjon Fan Domgjon 

Ujësjellësi i Domgjonit Fan Domgjon 

Banesa e Preng LLeshit Selitë  Kurbnesh 

Banesa dhe Kulla e Zef Nocajt Orosh Mashtëkor 

Banesa e Dod Nikollës Orosh Kodër – Spaç 

Burgu i Spaçit Orosh Spaç 

Banesa e Gjet Markut Kthjellë Perlat i Sipërm 

Shpella e Nezirit Kthjellë Laç 

Shpella e Pëllumbave Kthellë Laç 

Shpella e Blazit Kthjellë Laç 

Qarri Verdhë Rrëshen  Sheshaj 
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Shpella e Pashës Orosh Fushë Lugë 

Shpella e Vertikale e Stërqokut Orosh Fushë Lugë 

Shpella e Akullit Orosh Frashë 

Bjeshka dhe Kanioni i Kaçinarit Kaçinar Kaçinar 

Shpella e Valit Selitë  Perlat i Epërm 

Shpella e Mërkurthit Selitë Mërkur 

Shpella Vertikale e Didhës Seltë Didhë 

Produktet tradicionale janë vreshtat me theks të veçantë në varietetet “vendase” dhe 

vera e prodhuar nga to,si dhe disa lloje frutash të thata. Sot, përpunimi i këtyre 

produkteve, si edhe prodhimi me synim tregtinë dhe disponimin e tyre jashtë territorit të 

Bashkisë, janë të kufizuara. Në strategjinë e zhvillimit të Bashkisë Mirditë, parashikohet krijimi 

i kushteve të favorshme për promovimin e këtyre produkteve. 

Sot janë gati në territorin e Bashkisë 38 shtigje të reja malore, me gjatësi të përgjithshme 

415 km, me sinjalistikë e harta, falë një projekti austriako-zvicerian, si edhe një faqe në 

Internet, “hiking mirdita”, ku mund të gjesh informacion orientues se si të ecësh në malet e 

Mirditës. Këto shtigje kalojnë nëpër zona me kulla shekullore në malet e Munellës, Zepës, 

Bjeshkët e Oroshit, Gurra e Domgjonit, apo vendin ku lindi Kanuni i Lekë Dukagjinit. Përveç 

bukurive natyrore, gjatë rrugëtimit ka mundësi të shijohet edhe kulinaria mjaft e veçantë, 

me bazë misrin dhe rrushin. Ndër itineraret më të njohura të këtyre shtigjeve do të 

përmendnim: 

Itinerari i Kthjellës. Shtegtimi në këtë zonë fillon në Qytetin Rrëshen, qendra administrative e 

Mirditës që nga viti 1949, vazhdon te Kisha e Shën Vlashit në fshatin Malaj, nga ku 

degëzohet në dy drejtime. Në njërën anë vazhdon shtegtimi në drejtim të fshatit Kullaxhi, 

për të përfunduar nën Reps dhe, në anën tjetër, drejt fshatit Shebë, Kthjellë e Epërme, për 

të përfunduar në fshatin Ndërshenë. Relievi është kodrinor, gjë që bën që shtegtimi të jetë 

i lehtë deri në mesatar. Këto shtigje janë përdorur prej shekujsh nga banorët, për të 

udhëtuar nga njëra zonë në tjetrën. Në këtë zonë gjenden 5 liqene artificiale të 

madhësive të ndryshme, që përdoren në funksion të bujqësisë dhe prodhimit të energjisë 

elektrike. Flora dhe fauna janë të pasura me specie të shumta. Përmes shtegtimit nga 

Rrësheni në drejtim të Kullaxhiut,përshkohet dhe siti i njohur arkeologjik i Buklit (që si territor i 

përket Blinishtit), ku janë gjetur gjurmë të vazhdimësisë iliro-arbërore. Banesat në fshatra 

janë të tipit “kullë”, në të cilat dallohet arkitektura e tyre autentike dhe gdhendjet në gurë 

me simbolika pagane, fetare dhe kombëtare. 

Itinerari Kulme–Derven. Shtegu fillon tek Infokulla Rubik dhe përfundon në liqenin e Ulzës. 

Lartësia maksimale në këtë zonë është rreth 800 m mbi nivelin e detit. Gjithashtu, në këtë 

zonë ndodhet edhe ish-miniera e bakrit e viteve ‘30 të shekullit XX. Itinerari përfshin fshatin 

Lurth dhe disa vargje kodrinore- malore të veshura me lis. Ecja nëpër këtë shteg ofron 

pamje panoramike 360° që nga deti Adriatik, liqeni i Ulzës, mali i Dejës e gjer tek Alpet 

Shqiptare. Ky shteg, një ndër më të gjatët e shtigjeve malore në Mirditë, konsiderohet ndër 

më të veçantët për natyrën që ofron dhe eksplorimin e një terreni pak të shkelur nga 

mungesa e infrastrukturës rrugore. 

Itinerari i Munellës. Mali i Munellës në shtrirjen e tij ka një numër të konsiderueshëm 

shpellash dhe gropash karstike, të cilat janë monumente natyrore të mbrojtura. Kreshta e 
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tij, pak a shumë e sheshtë, është e lidhur me strukturat sinklinale dhe ndoshta me sipërfaqe 

të strukturave neogjenike erozive të përpunuara nga aktivitetet karstike, të cilat i japin 

zonës veçori të rrafshnaltave me disa hinka, gropa dhe dolina karstike. Për t’u përmendur 

është Shpella e Stërçokëve dhe disa shpella në pjesën verilindore të malit, ku akulli është i 

përhershëm. Ecja në shtigjet e Munellës ofron peizazh panoramik të rrallë, objekte historike 

dhe religjioze, ndër të cilat: Memoriali i Burgut Politik të Spaçit, minierat e nxjerrjes së Bakrit, 

kulla e Zef Ndocit e shekullit XIX, Gurra e Domgjonit. 

Itinerari i Oroshit. Pllaja karstike “Bjeshka e Oroshit” dallohet për veçoritë e saj fiziko-

gjeografike. Ngritja e menjëhershme nga lumi Fan i Vogël në pjesën perëndimore të saj,i 

jep bukuri të veçantë. Zhvillimi i proceseve karstike është interesant. Në tërë shtrirjen e 

pllajës ndeshesh me forma të larmishme, kryesisht hinka, shpella karstike mbi shkëmbinj 

gëlqerorë mjaft të tretshëm. Përveç natyrës, në zonën e Oroshit, historia është anë 

dominuese. Në Malin e Shenjtit ndodhej një nga Kuvendet Benediktine me të famshme të 

vendit dhe më gjerë. Ka vende të tjera me toponime interesante dhe histori nga më të 

ndryshmet, siç janë: Shkalla e Shenjtit, Shpella e Akullit, Barmuzhak, Sharkëz, Qafë Qerep, 

Maja e Shelbumit etj. Banesat në fshatra janë të tipit “kullë”. Dy monumentet kryesore: 

Abacia e Shën Llezhdrit e Oroshit (Mirditës); Rrënojat e Sarajeve të Gjomarkajve, si edhe 

dy monumente natyrore: Shpella e Pashës dhe Shpella e Stërçokut. 

Itinerari i Rubikut. Shtigjet shtrihen në masivin e malit të Velës, me lartësi 1171 m mbi nivelin 

e detit. Klima në këtë zonë është mesdhetare dhe lugina ndodhet vetëm 70 m mbi nivelin 

e detit. Kontrastet e lartësisë japin shumëllojshmërinë e relievit, florës dhe faunës. 

Kategoritë e ecjes në zonën e Rubikut janë me tematikë të ndryshme, si: panoramike, 

historike, kulturore, religjioze etj. Fshati Katund i Vjetër është qendër e ekoturizmit në zonën 

e Mirditës, ku akomodimi, i shoqëruar me gatimet plot shije, është një motiv që të shtyn ta 

vizitosh sërish me kënaqësi. Në Malin e Velës, shtigjet kalojnë në terren gëlqeror, duke 

ofruar larmishmërinë e formave karstike. Çdo vit, të shtunën e parë të qershorit, pelegrinë 

nga të gjitha rajonet ngjiten te “Zoja e Velës”, e vendosur në majë. Monumentet historike 

që mund të vizitohen janë: “Piktogramet”, “Kalaja e Rubikut, “Kisha e Shëlbuemit” ndërsa 

monumentet natyrore: janë Kreshta Malit të Velës, Erza, Bërshemi, etj. 

Itinerari i Selitës. Pllaja karstike e Valmor-Didhës, e vendosur përbri lumit të Urakës, dallohet 

për veçoritë e saj fiziko-gjeografike. Ngritja e menjëhershme nga lumi, i jep bukuri të 

veçantë. Në tërë shtrirjen e pllajës ndeshen forma të larmishme, kryesisht hinka, shpella 

karstike mbi shkëmbinj gëlqerorë mjaft të tretshëm. Ndër shpellat më të përmendura, 

është ajo e Fatmirave në Valmorë dhe e Borës në Didhë. Në këtë të fundit bora është e 

pranishme dimër e verë. Gjithashtu, Shpella Kusia e Ndue Gjonit, Shpella e Shutrrisë dhe 

Shpella e Mërkuthit përbëjnë një kompleks interesant. Gjatë kontaktit të gëlqerorëve me 

magmatikët, dalin burimet karstike të Urakës, që janë prurjet kryesore të këtij lumi, në të 

cilat rritet trofta.  

Bazuar në bukuritë natyrore, zgjidhja më e mirë për zhvillimin e zonës dhe rritjen e 

punësimit është turizmi e agroturizmi. Kjo zonë është nga më të virgjërat e Shqipërisë dhe 

pikërisht për këtë meriton të zhvillohet. Prodhuesit e zonës kanë shumë ç’të shesin, nga 

punimet artizanale, deri tek produktet ushqimore, por nuk kanë ato shitje që do 

dëshironin. 



52 

4.3.2 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 Mirditës, burrat janë të përfshirë 

në ture dhe shërbim. 

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, megjithatë 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 i lartë 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 

përdoren njëkohësisht për turistët dhe familjen.  

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 teknologji 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 zonë.  

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. 
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Tabela 14. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës së agroturizmit. 

4.3.3 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS SË AGROTURIZMIT 

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 aktivitet 

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 dendur dhe 

temperaturat janë 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 gatimit; 

▪ Investime të realizuara në shtigjet natyrore 

dhe marketim i tyre nga programi “Hiking 

Mirdita”; 

▪ 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 ▪ Problemet me të drejtat e pronës mund të 
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Tabela 15. Analiza SWOT e Zinxhirit të Vlerës të Agroturizmit. 

4.4 ZINXHIRI I VLERËS SË PRODHIMIT DHE PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT 

4.4.1 PËRSHKRIMI I SITUATËS 

Prodhimi i qumështit dhe produkteve të bulmetit në Shqipëri ka pësuar një rënie të madhe 

gjatë fillimit të tranzicionit, pas ristrukturimit të sektorit bujqësor postkomunist. Megjithatë, 

prodhimi i tij nisi të rritej me shpejtësi që në dekadën e parë të tranzicionit, duke u 

mbështetur kryesisht në fermat e vogla që prodhojnë për konsum vetjak dhe shitje,si dhe i 

nxitur nga rritja e kërkesës për konsum në vend. 

Rritja e prodhimit të qumështit (dhe produkteve të bulmetit) ka vazhduar edhe përgjatë 

viteve 2000. Ndërkohë që numri i gjedhëve dhe i të imëtave është ulur gjatë kësaj 

periudhe, prodhimi i qumështit është rritur, i mundësuar nga menaxhimi më i mirë që lidhet 

me një tendencë konsolidimi, përsa i përket përmasës së fermave blegtorale. 

Qarqet me përqendrimin më të lartë të prodhimit të qumështit nga të imëtat, janë Vlora, 

Gjirokastra, Korça dhe Elbasani, të cilët të gjithë bashkë përbëjnë më shumë se 1/2 e 

prodhimit total. Në përgjithësi, qarqet që kanë përqendrim më të lartë të të leshtave, 

zakonisht priren të kenë edhe të dhirta, duke qenë se të dy këto lloje janë më të 

zakonshme për zonat malore. 

Përsa i përket bagëtive të imta,Shqipëria aktualisht ka 618 580 krerë. Në vendin e parë për 

numrin e të dhirtave, qëndron Bashkia Himarë, me 31,573 krerë, e ndjekur nga: Tirana 

27,813 krerë, Skrapar 27,400 krerë, Selenica 22,940 krerë, Pogradec 21,380 krerë, Vlorë 

20,084 krerë, Kolonjë 19,700 krerë, Elbasan 17,800 krerë dhe Mirdita me 17,000 krerë, ose 

me vetëm 2.7 % të numrit të përgjithshëm të vendit. 

Prodhimi i qumështit në Shqipëri është 1,052,192 ton në vit, ku vendin kryesor e zë qumështi 

i lopëve, me 897,349 ton dhe nga qumështi i të dhirtave me 80,194 ton, ose 7.8 % të 

prodhimit të përgjithshëm dhe në fund është qumështi i dhenve, me 74,649 ton. 

Përsa i përket qumështit të të dhirtave në shkallë vendi, vendin e parë e zë Bashkia  

Gramsh me 3,791 ton,ndërsa Bashkia Mirditë ndodhet në vendin e 13, me një prodhim 

total qumështi dhie, prej 1,853 ton, ose 2.3 % e sasisë në shkallë vendi. 

Blegtoria, ose mbarështimi i dhenve, deleve, lopëve,është një traditë e vjetër edhe në 

zonën e Mirditës, si kudo në vendin tonë. Disa familje e kanë kthyer në mjet jetese 

mbarështimin e tyre, megjithëse kjo është thjesht rritje në numra të vegjël sa për t’i 

shërbyer ekonomisë familjare në fshat. Në territorin e Bashkisë Mirditë, në të gjitha njësitë 

administrative të saj, ka numra të konsiderueshëm të të dhirtave që rriten dhe 

mbarështohen kryesisht për prodhimin e djathit dhe mishit. Ky numër vlerësohet deri në 17 

(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. 

pengojnë investimet; 

▪ Keqadministrimi 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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mijë krerë gjithsej në të gjithë territorin. Duke qenë një territor i madh prej 867 km2, gjenden 

të gjitha katet e bimësisë. Falë kësaj veçorie natyrore me kaq vlerë në drejtim të 

biodivesitetit, bëhet e mundur që i gjithë territori i këtij rrethi të jetë mjaft i përshtatshëm 

për mbarështimin e dhive.  

Kryesisht, mbarështimi i të dhirtave bëhet në bazë familjare, pra çdo proces i punës 

menaxhohet vetëm nga familja. Kjo është një karakteristikë e situatës së mbarështimit të 

të dhirtave në këtë rreth. 

Disa familje, për të pasur një prodhim sa 

më të lartë dhe cilësor, por mbi të gjitha, 

kryesisht për të lejuar ripërtëritjen e 

kullotave pranë rezidencave të 

përhershme të tyre, zgjedhin të verojnë 

me tufat. Gjatë sezonit të verës, një pjesë 

të tufave i gjejmë duke veruar në 

destinacionet kryesore verore, ku tufat e 

mëdha (me mbi 150 krerë), verojnë në 

livadhet malore të këtij rrethi. Konkretisht, 

verimet kryesore bëhen në Malin e 

Munellës, Bjeshkën e Xhuxhës, Bjeshkën e 

Oroshit, si dhe në Pllajat e Valmorit dhe 

Didhës. Në këto destinacione verore 

mund të gjejmë tufa deri në 800 krerë, të cilat menaxhohen gjithmonë vetëm mbi baza 

familjare.  

Qumështi i dhive përdoret përgjithësisht për prodhimin e djathit. Prodhimi i djathit të dhisë 

në këtë rreth bëhet në mënyrën artizanale. Në të gjithë territorin mungojnë baxhot e 

mëdha që mund të mbledhin dhe të nxjerrin një produkt unik në treg. 

Mbi 70 % e qumështit të këtyre bagëtive përdoret për prodhimin e djathit dhe mbi 30 % e 

tij shkon për tregun lokal, me një prezencë të shtuar në restorantet e fshatit turistik Katundi i 

Vjetër, në Rubik. Pjesa tjetër tregtohet në mënyrë informate, me tregtarë që shkojnë dhe e 

marrin djathin pranë familjeve në sasi të mëdha, pa pasur kontrata të rregullta ligjore.  

Në masë të madhe tregtimi i djathit të dhisë është informal. Edhe pse po vëmë re një 

tendencë për t’u formalizuar nga blegtorët, ende janë në numër të vogël. 

Në përkujdesjen e tufave dhe në prodhimin e nënprodukteve të qumështit tëtyre dhe 

kryesisht djathit, janë gratë dhe vajzat e familjeve ato që e bëjnë punën në shumicën e 

rasteve. Duke qenë se prodhimi i djathit ende bëhet në mënyrë tradicionale, janë 

ambientet e shtëpisë ato që përdoren për prodhimin e tij dhe nuk kanë struktura të ndara 

(baxho).Kushtet në të cilat e prodhojnë djathin nuk janë më të mirat e mundshme, pasi 

materialet nga të cilat përbëhen enët që ruajnë dhe prodhojnë nënproduktet e 

qumështit, shpeshherë nuk janë ato të duhurat. Por edhe kushtet në të cilat ruhet djathi, 

nuk mundësojnë ruajtjen e cilësisë maksimale, pasi për konservimin e tij shpesh përdoren 

bidonë plastikë dhe ata vendosen në kënde dhomash të freskëta, por jo në dhoma 

frigoriferike. Gjithashtu, kur produkti tregtohet, enët, apo ambalazhet në të cilat ruhet, nuk 

janë shpesh ato të duhurat.  

Figura 32. Tufë me dhi në Mirditë. 
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Subjekt i një mbështetjeje të mundshme nga ky projekt, mendoj të jenë jo më shumë se 5 

familje që kanë një numër krerësh nga 50-120 krerë, të cilat edhe mundësitë ekonomikë 

për të investuar në përmirësimin e cilësisë së produktit i kanë të pakta dhe gjenden afër 

tregjeve kryesore, si në Rrëshen dhe Rubik dhe kanë mundësi të dalin në baza ditore ta 

tregtojnë djathin vetë si shitës ambulantë. 

Mbarështimi i të dhirtave. Duke qenë se kategoria ekonomike e familjeve që janë të 

përfshira në mbarështimin e dhive janë të ndryshme, për rrjedhojë edhe kushtet me të 

cilat mbajnë dhe mbarështojnë tufat, janë të ndryshme. Nuk janë të paktë ata që kanë 

investuar në kushte të mira për ruajtjen e bagëtisë, apo kanë stalla që plotësojnë shumë 

kushte për një trajtim dinjitoz.  

Pjesa më e madhe e stallave janë tradicionale, të ndërtuara me struktura druri kryesisht të 

rrethuara me rrjeta çeliku, me vathë të veçanta edhe për kecat e vegjël, gjatë sezonit kur 

shtohen. 

Janë disa familje, që kur shtegtojnë drejt 

kullotave verore, zgjedhin ta bëjnë me 

metodat tradicionale të shtegtimit të tufës 

në këmbë, por vitet e fundit janë më të 

shumtë ata që zgjedhin t’i transportojnë 

me kamionçina, apo kamionë që kanë 

mundësi të lëvizin në rrugët rurale të 

këtyre zonave. Përveç llojit të bimëve, 

shkurreve dhe pemëve që ofrojnë malet e 

Mirditës, blegtorët që nuk kanë në pronësi 

livadhe, nga ku mund të marrin barin, e 

blejnë atë kryesisht në blloqe jonxhe, apo 

soje, në zonën e ultësirës perëndimore dhe kryesisht nga tregtarët që zgjedhin pazarin e 

Milotit (25 km nga Rrësheni) për tregtim. Në procesin e mbarështimit të dhive, por edhe në 

prodhimin e nënprodukteve që ato japin,është familja forca punëtore që e vë përpara 

këtë ekonomi. Burrat merren kryesisht me kullotjen e tufës dhe sigurimin e ushqimit për to, 

ndërsa janë gratë dhe vajzat e familjes ato që merren me procesin e mjeljes dhe 

përpunimin e qumështit. Pavarësisht strukturës së familjes, të gjithë janë të përfshirë në 

këtë tip ekonomie familjare, me gratë që kanë procesin më të vështirë, atë të prodhimit 

të një produkti cilësor, edhe pse shpesh pa mjetet e duhura dhe me metoda tradicionale.  

Kullotat e Mirditës. Klima e territorit 

të Bashkisë është mesdhetare 

kodrinore, paramalore e malore. 

Bimësia është mjaft e pasur dhe 

përbëhet nga shkurre, dushqe, pyje 

të përzier, ahishte e kullota malore, 

ku bimët mjekësore janë mjaft të 

përhapura. Nga pikëpamja fizike, 

territori karakterizohet nga 

formacione malore, lugina, pllaja, 

fusha dhe fushëgropa. 

Figura 33. Stallë e dhive pranë ambienteve familjare. 

Figura 34. Pamje të kullotave natyrore të bagëtive në Mirditë. 
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Lartësia mesatare shkon 557 m mbi nivelin e detit, ndërsa maja më e lartë është Mali i 

Kunorës, 2121 m. Territori përshkohet nga lumenjtë Fani i Madh, Fani i Vogël, Uraka, si dhe 

një numër i madh përroskash që zbresin nga lartësitë e maleve dhe i ushqejnë këta të 

fundit. 74% e territorit të Bashkisë e përbëjnë pyjet, duke e bërë të mundur mbarështimin e 

të dhirtave në çdo njësi administrative. Gjatë verës, shumë nga zotëruesit e tufave të 

mëdha me më shumë se 150 krerëshe, shtegtojnë drejt destinacioneve kryesore malore 

(mbi 1300 metra), si Mali i Munellës, Bjeshka e Xhuxhës në Njësinë Administrative Fan, 

Bjeshka e Oroshit në Njësinë Administrative Orosh, si dhe Pllajat e Valmorit dhe Didhës në 

Njësinë Administrative Selitë, ku numri i krerëve është edhe më i madh.  

Grumbullimi dhe përpunimi i qumështit të 

dhisë. Situata e sektorit të prodhimit dhe 

tregtimit të djathit të dhisë, aktualisht në 

territorin e Bashkisë Mirditë paraqitet si një 

treg me probleme të mëdha dhe tërësisht 

informal, edhe pse kemi disa familje, që 

përmes investimit në stalla, kanë krijuar baza 

prodhimi (baxho) për tufat e tyre. Edhe lidhja 

e kontratave afatgjata për përdorimin e 

fondit pyjor publik të zotëruar nga  Bashkia, 

ngelen një përqindje e vogël.  

Në masë të madhe, ky sektor mbështetet në 

familjen si baza për mbarështimin e bagëtive 

dhe prodhimin e djathit, pa pasur mundësinë 

për t’u kthyer në një industri prodhuese, duke 

qenë se prodhimi i djathit bëhet ende në 

mënyre artizanale. Edhe tregtimi i tij në masë 

të madhe bëhet në tregje joformale dhe 

kryesisht me marrëveshje me tregtarë që e 

blejnë produktin pranë tyre, pa pasur 

kontrata që mbrojnë palët dhe sjellin rregull në këtë lloj tregu. Pazari i Milotit mbetet ende 

një pikë e preferuar edhe nga fermerët për tregtimin e djathit, por edhe sigurimin e bazës 

ushqimore (për periudhën e dimrit kryesisht) për tufat. 

Prodhimi me metodat tradicionale i djathit,si edhe kullotja nëpër zona me bimësi të 

bollshme, siguron një produkt shumë cilësor për tregun, megjithëse ky produkt vitet e 

fundit po cenohet nga përdorimi i mjeteve jo të duhura për prodhim dhe transportim. 

4.4.2 VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e Prodhimit dhe Përpunimit të 

Qumështit të Dhisë, bazuar në analizat e ekspertëve, 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 Gratë e punësuara janë pothuajse të gjitha 

anëtare të familjes. Në biznes punojnë 

bashkëshortja dhe nusja. 

Figura 35. Përpunuese djathi në kushtet e shtëpisë.  
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A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

3 2 6 Ka disa gra sipërmarrëse në këtë biznes, por 

gjerësisht gratë janë të përfshira në të gjitha 

aktivitete e përditshme. 

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

4 2 8 Përveç pajisjeve për përpunimin e qumështit 

të cilat janë të thjeshta, në këtë sektor nuk 

përdoret asnjë pajisje, apo aset tjetër 

specifik. 

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës përmes 

përpunimit, ose diversifikimit 

të produktit? 

4 1 4 Gratë kanë aftësitë e duhura për marrjen 

dhe përpunimin e produkteve, por mund të 

fitojnë aftësi specifike, jo vetëm teknike, por 

edhe aftësi të tjera që lidhen me biznesin 

dhe tregun. 

 

A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

1 2 2 Të ardhurat nga shitjet dhe ndërmarrja, 

kontrollohen 100 përqind nga burrat. 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

5 1 5 Po. Ferma ndodhet afër familjes (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 teknologji të ulët)? 

4 1 4 Kostot nuk janë shumë të larta. Kostoja 

kryesore është ushqimi i kafshëve në 

periudhën e dimrit, si edhe shpenzime 

veterinare dhe fitosanitare, etj. 

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 Po, gratë mësohen qysh në vogëli me 

proceset e marrjes dhe përpunimit të 

produkteve. Teknologjia përdoret rrallë në 

këtë sektor. Ka nevojë vetëm për përdorimin 

e metodave të reja në ruajtje dhe tregtim, 

me qëllim sigurimin e standardeve. 

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

4 4 16 Gratë janë të angazhuara pothuajse në të 

gjitha proceset, edhe në ato që 

tradicionalisht quheshin aktivitete të burrave, 

si për shembull kullotja. Përpunimi i 

produkteve blegtorale ka një larmi shumë të 

madhe të pashfrytëzuar, gjë që është një 

treg i pafundmë për gratë. 

A është aktiviteti në zinxhirin e 

vlerës në përputhje me 

kushtet e jetesës, të ardhurat, 

përdorimi i punës në familje, 

kthimet e shpejta, duke e 

mbajtur të paprekur mjedisin? 

3 2 6 Të ardhurat e gjeneruara nga ky sektor nuk 

janë shumë të larta, por duke përmirësuar 

cilësinë dhe sigurinë e produkteve, mund të 

kthehen plotësisht si burimin e vetëm të 

financimit për përballimin e jetesës së 

familjeve. 

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

4 1 4 Ka shumë mundësi rritjeje për gratë në këtë 

zinxhir vlerash. Gama e aktiviteteve të tyre 

është e pakufizuar, duke marrë në 

konsideratë që proceset më të zakonshme 

kryen nga gratë, si mjelja e kafshëve dhe/ose 

pastrimi i tyre, përpunimi dhe ruajtja e 

produkteve të qumështit, etj.. 
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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 Shpesh, shumë veprimtari të performuara 

nga gratë, konsiderohen si aktivitete 

ndihmëse kundrejt burrave. Por gjatë 

procesit të përpunimit, i cili është baza e 

ndryshimit dhe rritjes së këtij sektori, puna e 

grave është parësore.  

Totali për potencialin gjinor   79/102  

Tabela 16. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës së blegtorisë. 

4.4.3 ANALIZA SWOT E ZV-SË SË PRODHIMIT DHE PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT 

ANALIZA SWOT E ZV-SË SË PRODHIMIT DHE PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT TË DHISË 

FUQITË DOBËSITË 

▪ Pozita e favorshme gjeografike e Mirditës me 

shumë sipërfaqe pyjore dhe livadhe, ku 

diversiteti i florës është shumë i madh. 

▪ Numri i lartë i familjeve që merren në sektor 

dhe përqindja e konsiderueshme e të 

ardhurave nga ky sektor për familjet mirditore. 

▪ Kërkesë në rritje për produktet blegtorale bio. 

▪ Normë e pëlqyeshme interesi në prodhim. 

▪ Tradita familjare dhe përvoja në 

grumbullim/përpunim, duke përfshirë edhe 

moshat e reja të angazhuara. 

▪ Diversiteti i produktit, si edhe gatishmëria e 

aktorëve kryesorë të ZV-së për të rritur cilësinë 

e produkteve. 

▪ Imazh i mirë i këtij sektori dhe gamë e lartë e 

produkteve. 

▪ Gatishmëria për të marrë pjesë në trajnime. 

▪ Mungesë e shërbimit këshillimor në fushën e 

standardeve, si të prodhimit të qumështit,ashtu 

edhe të përpunimit. 

▪ Mungesë njohurish mbi menaxhimin e 

diversitetit në fermë, prodhim individual në sasi 

relativisht të vogla, si edhe mosekzistenca e një 

marke. 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe 

rrjedhimisht, mungesa e investimeve të duhura 

në teknologji dhe aktivitete përpunuese. 

▪ Mungesa e një mbështetjeje në ngritjen e 

kapaciteteve të munguara/cunguara të 

mbështetjes teknike dhe këshilluese. 

▪ Madhësia relativisht e vogël e tufës dhe 

bashkëpunimi horizontal i dobët ndërmjet 

fermave. 

▪ Mungesa e certifikimit të standardeve të 

sigurisë dhe cilësisë. 

▪ Funksionimi informal i tregut dhe preferenca për 

furnizim me produkteve të lira importi. 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

▪ Krijimi i një modeli përpunimi afatshkurtër (në 

nivel ferme) krijon mundësi punësimi për disa 

punonjës, kryesisht gra dhe vajza, të cilat 

edhe tradicionalisht konsiderohen si më të 

përshtatshme. 

▪ Mundësia për shtimin e numrit të krerëve dhe 

rritjen e rendimentit, do të japë më shumë 

qumësht që do të përpunohet çdo vit dhe për 

rrjedhojë, do të punësohen edhe më shumë 

njerëz.  

▪ Ekzistenca e specialisteve lokalë që kanë 

aftësitë e lehtësimit dhe koordinimit të një 

mbështetjeje ndaj fermerëve, duke krijuar 

modele vërtet të suksesshme. 

▪ Gratë dhe dëshira për t’u marrë me 

mbarështimin e dhisë, është një mundësi 

punësimi, duke qenë se mjelja dhe përpunimi i  

qumështit, kryhet kryesisht nga to.  

▪ Ekzistenca e organizatave mjaft serioze në 

njohjen e standardeve të prodhimit të 

▪ Rënia e numrit të krerëve të bagëtive në vitet e 

fundit. 

▪ Konkurrenca në prodhime veçanërisht me 

produkte te falsifikuara. 

▪ Largimi i popullsisë lokale drejt zonave urbane 

dhe veçanërisht në emigracion. 

▪ Higjiena e produktit e cila vjen nga mungesa e 

pajisjeve. 

▪ Burimet e tjera të sigurimit të të ardhurave, si 

bimët mjekësore, minierat, mbarështimi i pyjeve 

etj, janë një kërcënim për sektorin e blegtorisë. 

▪ Vështirësi në qasje i tregut financiar dhe interes i 

lartë i kredive bankare. 

▪ Mungesa e investimeve nga institucionet në 

këtë sektor, si edhe mungesa e strategjive të 

promovimit dhe marketingut. 

▪ Mungesa e informacionit nga institucionet 

kryesore për skemat dhe përfituesit e sektorit.  

▪ Ekzistenca e produkteve të lira të importuara në 
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Tabela 17. Analiza SWOT e zinxhirit të vlerës së prodhimit dhe përpunimit të qumështit të dhisë.  

4.5 KONKLUZIONE 

Bazuar në analizat e katër sektorëve të mësipërm, duke përdorur kriteret e analizës së 

ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerave (GSVCA),kemi situatën e mëposhtme të 

vlerësimit  

 

ZV i analizuar Pikët Shënime 

Frutat dhe 

perimet 
63 

Kërkon financime të rëndësishme për investime të kërkuara në 

teknologji dhe kryesisht në aktivitetin përpunues. Si rrjedhim, është 

një ndërhyrje afatgjatë dhe jo me garanci të larta për sukses. 

Fondacioni Partneritetit Shqiptaro-Austriak, Marianne Graf (AAP), 

është duke investuar në këtë drejtim. 

Bimët aromatike 

dhe mjekësore 
57 

Varësia e prodhimit nga kushtet klimatike, ndonjëherë jo të 

favorshme për rritjen e BAM-ve, si edhe mungesa e një tregu të 

qëndrueshëm në territorin e Bashkisë Mirditë. Sot nuk ka BAM të 

kultivuara në territorin e Bashkisë Mirditë.  

Agroturizmi 61 

Problemet me të drejtat e pronës. Infrastrukturë e dobët rrugore 

dhe transport i dobët publik në zonat rurale mund të pengojnë 

investimet 

Prodhimi dhe 

përpunimi i 

qumështit 

79 

Pozita e favorshme gjeografike e Mirditës e me shumë sipërfaqe 

pyjore dhe livadhe, ku diversiteti i florës është shumë i madh, 

numri i lartë i familjeve që merren në sektor. Norma e 

pëlqyeshme e interesit në prodhim dhe përqindja e 

konsiderueshme e të ardhurave nga ky sektor, janë disa nga 

faktorët kyç për sukses, duke pasur parasysh edhe kërkesën në 

rritje për produktet blegtorale bio. 

 

Në kapitullin e mëposhtëm do ta analizojmë në detaje Zinxhirin e Vlerës së Prodhimit dhe 

Përpunimit të Qumështit. 

qumështit dhe të përpunimit. 

▪ Mundësia për të përfituar nga skemat IPARD. 

treg dhe fuqia e vogël blerëse në Mirditë.  
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5. ANALIZA E DETAJUAR E ZV-SË SË PRODHIMIT DHE 

PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT 

5.1 VËSHTRIM I DETAJUAR I ZINXHIRIT TË VLERËS 

Blegtoria, ose mbarështimi i dhenve, deleve, lopëve, është një traditë e vjetër edhe në 

Shqipëri. Disa familje e kanë kthyer në mjet jetese mbarështimin e tyre, jo thjesht si rritje në 

numra të vegjël sa për t’i shërbyer ekonomisë familjare në fshat. Në territorin e Bashkisë 

Mirditë, janë 3 destinacionet kryesore verore,ku tufat e mëdha (me mbi 100 krerë) verojnë, 

konkretisht në Malin e Munellës, Bjeshkën e Xhuxhës, Bjeshkën e Oroshit, si dhe në Pllajat e 

Valmorit dhe Didhës. Në këto destinacione verore dhe në Mirditë në përgjithësi, mund të 

gjejmë tufa deri në 800 krerë të cilat menaxhohen nga familjet. Mbi 70 % e qumështit të 

këtyre bagëtive përdoret për prodhimin e djathit dhe rreth30% e tij shkon për tregun lokal, 

me një prezencë të shtuar në restorantet e fshatit turistik Katund i Vjetër në Rubik. 

Blegtoria në përgjithësi dhe blegtoria e imët, përbëjnë një sektor me rëndësi jetike, i cili 

siguron për banorët e Mirditës të ardhura të konsiderueshme. Rreth 60 % e të ardhurave të 

familjeve mirditore sigurohen nga bujqësia, ku blegtoria zë 73 % të totalit të të ardhurave 

prej saj. Pothuajse çdo familje në zonën rurale mban nga një lopë dhe disa krerë bagëti 

të imëta. Si duket, vetëm shpërndarja e burimeve kullosore ka bërë që lopa të mbahet 

afër shtëpisë dhe delja apo dhia në kullotën e largët. 

Bashkia Mirditë aktualisht ka 31 000 krerë të imta. Aktualisht, sektori i të imëtave duhej të 

punësonte me kohë të plotë mbi 650 vetë (100 krerë të imta punësojnë mbi 2 veta), por 

për shkak të numrit të vogël të të imtave për familje dhe mungesës së kooperimit midis 

fermerëve, vetëm pak persona mund të konsiderohen të punësuar me kohë të plotë, pasi 

kanë tufa me mbi 50 krerë bagëti të imta. 

Nr. Lloji i Bagëtisë  Numri i Krerëve % sipas llojit 

1 Gjedhe 3.800 9.10% 

2 Të leshta  7.200 17.40% 

3 Derra 6.200 15.00% 

4 Njëthundrak 434 1.00% 

5 Të dhirta 23.800 57.50% 

Totali 41.434 100.00% 

Tabela 18. Struktura e bagëtive që mbarështohen në Bashkinë Mirditë.  

Në përkujdesjen e tufave dhe në prodhimin e nënprodukteve të qumështit të tyre dhe 

kryesisht djathit, janë gratë dhe vajzat e familjeve ato që e bëjnë punën në shumicën e 

rasteve. Kushtet në të cilat jetojnë dhe prodhojnë djathin, nuk janë më të mirat e 

mundshme, duke qenë se zonat në të cilat tufat verojnë, janë në territore malore ku 

mungojnë elementet bazë të infrastrukturës dhe shërbimeve, si dhe qëndrojnë në 

struktura provizore dhe shpeshherë të papërshtatshme për ruajtjen në kushte optimale të 

produkteve që ata prodhojnë. Edhe ata që i kanë stallat pranë shtëpive të tyre, kushtet 

shpeshherë nuk i kanë më optimalet. Materialet nga të cilat përbëhen enët që ato ruajnë 
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dhe prodhojnë nënproduktet e qumështit, shpesh nuk janë ato të duhurat, andaj në 

mënyrë që puna e tyre të vlerësohet dhe që të kemi një produkt sa më cilësor që i shkon 

konsumatorit, është e udhës ndërmarrja e vizitave pranë këtyre ekonomive familjare dhe 

vlerësimi i nevojave për mbështetjen e tyre rast pas rasti me mjete higjienike për ruajtjen 

dhe përpunimin e qumështit që ato mbledhin nga bagëtitë. 

I gjithë produkti i zinxhirit në zonën e Mirditës është orientuar për konsum vetjak. Bashkia e 

Mirditës prodhon në vit 6,423 ton qumësht, nga të cilat asaj i duhen për nevoja të 

konsumit jo më shumë se 3.000 kv ton në vit. Pjesa tjetër përpunohet nëpër shtëpia për të 

prodhuar djathin, por përgjithësisht shpërdorohet. Aktualisht Mirdita, kudo ku ka blegtori, 

ka njësi të përpunimit të qumështit në bazë familjeje dhe asnjë njësi e cila të destinohet 

për grumbullimin e qumështit të prodhuesve të tjerë të tij. 

Nr Emër & Mbiemër Nr. i krerëve Fshati/Njësia ADM Lloji i bagëtive 

1 Ndue Frrok Pergjoni 350 Lëkundë/Selitë Të Imëta11 

2 Viktor Ndue Pergjoni 300 Lëkundë/Selitë Imëta 

3 Preng Dod Gjini 200 Lëkundë/Selitë Imëta 

4 Vladimir Kol Arapi 300 Zajs/Selitë Imëta 

5 Prena Bardhok Buraku 100 Zajs/Selitë Imëta 

6 Lufaj + Kurbnesh 1000 Selitë Imëta 

7 Nikoll Radaçi 100 Perlat Qendër/Kthjell Dhirta 

8 Nikoll Mrruku 120 -II- Dhi 

9 Ndue Mrruku 80 -II- Dhi 

10 Erion Lleshaj 200 Prosek/Kthjell Dhi 

11 Marie Deda 50 Prosek/Kthjell Dele 

12 Ermal Duka 200 Trojëz/Kthjell Dhi 

13 Rigerta Loku 220 Rrushkull/Rrëshen Dhi 

14 Prene Gjoka 70 Tarazh/Rrëshen Dele 

15 Armando Ndoj 200 Tarazh/Rrëshen Dhi 

16 Agustin Prenga 150 Tarazh/Rrëshen Dhi 

17 Klodian Gjikolaj 200 Malaj/Rrëshen Dele 

18 Rudina Gjoka 300 Malaj/Rrëshen Imëta 

19 Anton Doçi  350 Malaj/Rrëshen Dhi 

20 Mark Deda 120 Malaj i Epër/Rrëshen Dhi 

21 Vitore Mrruku 200 Shtrez/Rrëshen Dhi 

22 Mrikë Gjini 250 Rrasfik/Rubik Dhi 

23 Pjetër Ndoj 180 Rreja e Zezë/Rubik Dhi 

24 Llesh Gjoka 330 Rreja e Velës/Rubik Dhi 

25 Florentin Gega 80 Rrethi i Epër/Rubik Dhi 

 
11  Dele dhe Dhi. 
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26 Kol Preçi 100 Bukëmirë/Rrëshen Dhi 

27 Ded Doda 300 Shperdhaz/Kaçinar Dhi 

28 Preng Nikolli 150 Simon/Kaçinar Dhi 

29 Preng Gjini 150 Gëziq/Rrëshen Dhi 

30 Mark Gjini 90 Gëziq/Rrëshen Dhi 

31 Gëzim Biba 110 Gëziq/Rrëshen Dhi 

32 Ndue Gjeta 70 Gëziq/Rrëshen Dhi 

33 Pjetër Gjoci 120 Ndërfushaz/Rrëshen Dhi 

34 Dritan Nikolli 70 Ndërfanë/Rrëshen Dhi 

35 Aleksandër Lleshi  200 Lajthizë/Orosh Dhi 

36 Bardhok Deda 300 Lajthizë/Orosh Dele 

37 Lizë Gjeçi 300 Konaj/Fan Dhi 

38 Ndue Pjetër Nikolli 240 Konaj/Fan Dhi 

39 Gjovalin Nikolli 540 Klos/Fan Imëta 

40 Vlash Leka 100 Shëngjin/Fan Dhi 

41 Bardhok Lleshi  100 Blinisht/Orosh Dhi 

42 Gjergj Ndoj (Biba) 800 Xhuxhë/Fan Dhi 

43 Martin Marku 200 Xhuxhë/Fan Dhi 

44 Preng Marku 150 Munellë-Reps/Orosh Dhi 

Tabela 19. Lista e Blegtorëve kryesorë në Bashkinë Mirditë.  

Bazuar në listën e blegtorëve që i kanë të matrikuluara bagëtitë (tabela 19),marrë kjo nga 

sektori vendor i Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe kryqëzuar me të dhënat e Drejtorisë 

se Bujqësisë në Bashki, rezulton se 8 prej blegtorëve, ose 15% e tyre janë femra. Kjo shifër, 

veçanërisht në një ambient ku tradicionalisht marrëdhëniet e pronësisë kanë qenë të 

dedikuara për burrat, është e konsiderueshme. Edhe në sasinë e bagëtive që 

mbarështojnë këto 8 blegtorë, përbëjnë 15% të sasisë totale të të imëtave. Po të 

analizojmë vetëm blegtorët e dhive, gratë kanë në pronësi rreth 20% të gjithë krerëve që 

rriten në Bashkinë Mirditë. 

5.2 HARTA E HALLKAVE NË ZINXHIRIN E VLERËS  

Në figurën e mëposhtme paraqitet skica gjithëpërfshirëse e Zinxhirit të Vlerës për 

Prodhimin e Djathit të Dhisë. Në të identifikohen faktorët dhe grupet kryesore të interesit, 

qarkullimi i produkteve nga sigurimi i inputeve, deri në arritjen e tregut përfundimtar, si 

edhe problematikat kryesore. Kjo skemë ndihmon në identifikimin e boshllëqeve, ose 

pengesave në rrjedhën e prodhimit. 
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Figura 36. Skica e Zinxhirit të Vlerës të prodhimit të djathit të dhisë në Bashkinë Mirditë.  
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5.3 AKTORËT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

Sektori i prodhimeve blegtorale është i organizuar në tre nivele kryesore: 

1. Prodhuesit e qumështit dhe prodhuesit individualë të nënprodukteve të tij; 

2. Mbledhësit dhe konsoliduesit, të ndarë në dy nënkategori: mbledhës individualë 

dhe mbledhës rajonalë; 

3. Përpunuesit dhe tregtuesit e sasive të vogla, mesatare dhe të mëdha. 

Në Bashkinë Mirditë, ndër këto kategori gjendet vetëm ajo e para, pra prodhuesit dhe 

përpunuesit individualë. Analiza e këtyre aktorëve do të realizohet gjatë analizës së 

detajuar të hallkave kryesore të zinxhirit të vlerës. 

Duhet theksuar që në fillim se si në çdo ZV, edhe në ZV-në e Prodhimit të djathit të Dhisë, 

janë disa aktorë kryesorë të cilët ndikojnë indirekt në përmirësimin e zinxhirit. Duke qenë se 

këta aktorë janë prezent pothuajse në çdo hallkë, analizën e tyre po e bëjmë në 

kontekstin e ndikimit në të gjithë ZV-në. 

5.3.1 STRUKTURAT MBËSHTETËSE 

Një rol shumë të rëndësishëm në sektor luajnë edhe aktorët e tjerë të interesit, duke 

përfshirë edhe strukturat qendrore dhe lokale të cilat mbështesin sektorin e bujqësisë në 

përgjithësi, si edhe strukturat certifikuese. Më poshtë është dhënë një përshkrim i shkurtër i 

secilit prej aktorëve të zinxhirit të vlerës të sektorit të prodhimit dhe përpunimit të qumështit 

të dhive.  

Shërbimet mbështetëse ofrojnë ndihmë teknike falas për fermerët. Kjo përfshin tre nivele: 

nivelin qendror, rajonal dhe atë lokal, që përfshijnë gjithsej 285 të punësuar në shkallë 

vendi (ISARD 2014-2020). Në nivelin rajonal, secila nga 12 Drejtoritë e Bujqësisë ka 

shërbime shtesë që ofrohen nga 5-6 specialistë perimesh, pemësh frutore dhe ata të 

mbrojtjes së bimëve, specialistë të blegtorisë dhe ekonomistë të bujqësisë. Në nivelin 

lokal,që prej 4 vjetësh bashkitë kanë detyrë funksionale realizimin e funksioneve në fushën 

e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, 

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e funksioneve specifike12 në këtë fushë sipas 

legjislacionit në fuqi. 

Aktualisht, në Bashkinë Mirditë shërbimet për kryerjen e funksioneve realizohen nga 

Agjencia e Shërbimit Pyjor dhe Bujqësisë, por që kryesisht është e orientuar ndaj 

administrimit të fondit pyjor dhe kullosor publik të kësaj Bashkie. Nuk ka struktura të 

mjaftueshme për krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit 

bujqësor e rural, si edhe për krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për 

bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim 

nga të tretët, duke garantuar akses të balancuar gjinor. Nga informacioni i ofruar, rezulton 

se nuk ka një strukturë të krijuar për ofrimin e këtij shërbimi.  

 
12  Bazuar në ligjin Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”. 
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Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB)kanë filluar të luajnë një rol aktiv 

përsa i përket transferimit të teknologjisë, duke synuar përmirësimin e konkurrueshmërisë 

në sektorin e bujqësisë shqiptare. Ekzistojnë pesë QTTB në Shqipëri, të vendosura në Korçë, 

Lushnjë, Vlorë, Shkodër dhe Fushë-Krujë. QTTB-të janë përfshirë në përgatitjen dhe zbatimin 

e disa programeve që lidhen me skemat e plantacioneve të ullirit, ujitjen dhe kullimin, 

skemat e mbështetjes së bujqësisë, sigurinë ushqimore, konsolidimin e tokës, etj. 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU)është një agjenci shtetërore, në vartësi të Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe është autoriteti kompetent me funksione të inspektimit të 

menaxhimit kombëtar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, bimëve dhe 

mbrojtjes së kafshëve. AKU kryen ndërhyrjet në bazë të Ligjit Nr. 10 433, datë 16.6.2011 për 

"Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", neni 7 "Parimet e programit të inspektimit". Koha 

e inspektimit përcaktohet në programin vjetor të inspektimit, megjithatë inspektime të 

rastësishme ndodhin në rastet kur parashikohet me ligj. Neni 4, në të njëjtin ligj, jep qëllimin 

e inspektimit, konkretisht: (i) vlerësimin e pajtueshmërisë me kërkesat ligjore; (ii) 

dokumentimin e praktikave të mira në respektimin e kërkesave ligjore; (iii) këshillimin e 

subjektit të inspektuar për zbatimin e saktë të kërkesave ligjore; (iv) urdhërimin për 

korrigjimin e shkeljeve të kërkesave ligjore dhe eliminimin e pasojave që vijnë prej tyre; 

dhe (v) dhënia e dënimeve dhe marrja e masave të tjera administrative për të shmangur 

rreziqet që mund të shkaktohen për interesin publik. 

Bazuar në nenin 26 "Koha e inspektimit vjetor", periudha maksimale e lejuar e inspektimit 

varion nga 5 deri në 15 ditë dhe nuk ka tarifë inspektimi. Biznesi/ferma e inspektuar, duhet 

të sigurojë provat dhe informacionin e nevojshëm të kërkuar nga autoriteti inspektues. 

Zakonisht inspektimet ndjekin një program të paracaktuar, bazuar në Programin Vjetor të 

Inspektimit, por mund të ketë dhe inspektime të rastësishme. Inspektori më i afërt është 

Zyra Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Lezhë, e cila kryen inspektime bazuar 

në Programin Vjetor të Inspektimit, të siguruar nga zyra e AKU-së në Tiranë. 

5.3.2 STRUKTURAT CERTIFIKUESE 

Përsa i përket Institucioneve të Certifikimit, standardet bazë janë HACCP(Standardi i 

Analizës së Rreziqeve dhe Pikës Kritike të Kontrollit) dhe Certifikimi ‘Organik’. HACCP është i 

detyrueshëm me ligj në Shqipëri për çdo fermer, biznes, apo entitet tjetër që prodhon 

produkte ushqimore. Certifikimi ‘Organik’ po kërkohet nga tregjet në zonat urbane dhe i 

shton vlerë produktit. 

 

Figura 37. Hapat për Certifikimin HACCP. 
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Afati kohor për certifikimin HACCP është mesatarisht 14-30 ditë dhe procesi i tij përfshin 

këto hapa: 

▪ Vizitë në terren nga kompania konsulente e specializuar në standardet e certifikimit e cila 

ofron rekomandime për përmirësime dhe përshtatje; 

▪ Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm; 

▪ Ngritja e sistemit të mbajtjes së regjistrave dhe të dhënave; 

▪ Inspektimi nga organi certifikues; 

▪ Lëshimi i certifikimit. 

Ndërsa certifikimi ‘Organik’ është një standard më i ndërlikuar i cili mund të zgjasë 2-3 vjet. 

Gjatë kësaj periudhe, bizneset marrin një deklaratë "Në proces të certifikimit Organik", deri 

sa të lëshohet certifikata përfundimtare. Organi kryesor i certifikimit për Standardin 

Organik është AlbInspekt me qendër në Tiranë. Për certifikimin HACCP ekzistojnë disa 

organe certifikimi. HACCP dhe Organik ofrohen nga kompani private dhe OJQ, ndërsa 

certifikata fitosanitare, e cila është e nevojshme për eksport, jepet nga shërbimi fitosanitar 

kombëtar, pjesë e Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, Lezhë. 

5.3.3 STRUKTURAT MBËSHTETËSE PRIVATE 

Furnizuesit e lëndës së parë dhe teknologjisë luajnë një rol të rëndësishëm në zinxhirin e 

vlerës së Djathit të Dhisë. Ato ofrojnë ushqimin për bagëtitë gjatë periudhës së dimrit 

kryesisht, si edhe ndihmojnë me njohuri fshatarët e zonës për mbarështimin e bagëtive. 

Normalisht këta furnizues pajisin edhe me teknologjinë e nevojshme për mekanizimin e 

proceseve të ndryshme, si atyre të mjeljes, ashtu dhe atyre të prodhimit dhe konservimit të 

djathit. Për vetë zhvillimin e fragmentizimin e këtij sektori, numrin e vogël të tufave të dhive 

dhe për pasojë sasitë relativisht të vogla të qumështit, mekanizimi i proceseve është 

pothuajse nuk ekziston  gjatë të gjithë ZV të prodhimit të djathit të dhisë në Mirditë. 

Gjithashtu, këta furnizues ofrojnë në raste të veçanta edhe bagëti cilësore të cilat 

përdoren për përmirësimin e racës së dhive. 

Veterinerët dhe Farmacitë veterinare. Ekzistenca e disa specialistëve veterinerë, 

zooteknikë dhe inxhinier, e teknologë, luan një rol shumë të rëndësishëm në këshillimin dhe 

parandalimin e sëmundjeve të dhive. Këshillimi prej tyre është mbështetje ndaj fermerëve, 

për të krijuar modele vërtet të suksesshme. Ato medikamente jepen për bagëtitë, si edhe 

ndihmojnë me njohuri fshatarët e zonës për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme dhe 

përmirësimin e mbarështimit të bagëtive. 

Grumbulluesit e Djathit. Praktikisht në Bashkinë Mirditë, për vetë sasitë e vogla të prodhimit 

të djathit të dhisë, nuk ka grumbullues të produktit të gatshëm. Prodhuesit mirditorë e 

shesin produktin e tyre drejtpërsëdrejti tek konsumatorët, ose në tregun e Rrëshenit dhe të 

Milotit, ose ndër klientë tradicionalë dhe historikë të tyre.  

Praktikisht mungesa e këtyre grumbulluesve ndikon drejtpërsëdrejti edhe në sasinë e 

prodhimit të djathit, sepse blegtorët, duke mos pasur një treg të garantuar,hezitojnë në 

rritjen e prodhimit dhe shpesh shesin kecat, duke limituar madhësitë e tufave dhe për 

rrjedhojë, edhe prodhimin e qumështit. Për t’i bërë atraktivë grumbulluesit, nevojiten 

detyrimisht krijimi i një marke djathi dhe certifikimi i tij. Krijimi i një marke të djathit të dhisë 

“Mirdita”, mundëson gjetjen e tregjeve të reja, si:dyqane, restorante, bujtina, si brenda 

qarkut të Lezhës, po ashtu edhe jashtë tij.  



   

68 

Përpunuesit e vegjël mbarështojnë mesatarisht 50 deri në 200 krerë dhen. Ata kanë mjete 

elementare të përpunimit, ose paketimit. Ata shesin kryesisht në klientë tradicionalë, por 

edhe në tregun e brendshëm. 

Përpunuesit mesatarë mbarështojnë mesatarisht 200 deri në 1000 krerë dhen. Rreth 10-15 

blegtorë janë të klasifikuara si përpunues të mesëm në Bashkinë Mirditë. Edhe këta 

shpesh- herë nuk kanë kushte optimale të përshtatshme për prodhimin dhe ruajtjen e 

produkteve që ata prodhojnë. Materialet nga të cilat përbëhen enët që ato ruajnë dhe 

prodhojnë nënproduktet e qumështit, shpeshherë nuk janë ato të duhurat. Edhe kjo 

kategori përpunuesish shesin kryesisht në klientë tradicionalë, por edhe sasi të vogla në 

tregun e brendshëm. 

5.4 ANALIZA E HALLKAVE TË ZINXHIRIT TË VLERËS 

Duhet pasur parasysh se blegtorët mirditorë mbarështojnë kryesisht dele dhe dhi. Në 

analizat tona jemi përqendruar në mbarështimin e dhive, si një traditë e vjetër e kësaj 

zone dhe ku kushtet natyrore dhe klimatike favorizojnë këtë bagëti. Sikurse është paraqitur 

edhe në skemën e mësipërme në figurën 38, Zinxhiri i Vlerës (ZV) për Prodhimin e Djathit të 

Dhisë është i përbërë nga gjashtë 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 Mirditë, u identifikuan situatat respektive, si edhe u 

evidentuan konkluzionet dhe rekomandimet si më poshtë. 

5.4.1 SIGURIMI I INPUTEVE BAZË 

Aktivitetet që Zhvillohen. Kjo hallkë e zinxhirit përfshin aktivitete që lidhen me elementët 

kryesorë për të zhvilluar një aktivitet në ZV-ve të Prodhimit të Djathit të Dhisë dhe 

përmbledh: 

✓ Sigurimin e Dhive. Normalisht një pjesë e mirë e blegtorëve Mirditorë kanë tufa të 

vogla, ose të mesme të trashëguara. Ata mund të marrin sasi të vogla të reja me 

qëllim përmirësimin e racës. 

✓ Sigurimi i Kullotave për ushqimin e dhive. Bazuar në numrin relativisht të ulët të krerëve, 

blegtorët përdorin si kullota ambientet e përbashkëta, lëndinat, apo edhe rrjedhat e 

përrenjve. Vetëm4 subjekte kanë marrë me qira nga Bashkia Mirditë kullota. 

✓ Sigurimi i Ushqimeve të thata. Kryesisht gjatë stinës së dimrit,blegtorët përdorin ushqim 

të thatë për bagëtitë. Ata një pjesë e sigurojnë vetë gjatë verës, por gjithmonë kanë 

nevojë edhe për ushqim suplementar, të cilin e blejnë në treg. 

✓ Sigurimi i Stallave. Me përjashtim të 3 subjekteve të cilët kanë ngritur stalla në kullotat e 

marra me qira, të gjithë të tjerët kanë ndërtuar stalla pranë ambienteve të shtëpisë. Ky 

është një mundësi më shumë për punën e grave të cilat e kanë afër vendin e punës 
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dhe kanë mundësi të merren edhe me rritjen e fëmijëve dhe punët e tjera shtëpiake. 

Normalisht stallat janë ekzistuese, por herë pas here kanë nevojë për riparime të 

ndryshme. 

Pjesëmarrja e Grave. Ky aktivitet në shumicën e rasteve dominohet nga burrat (përbëjnë 

85% të fuqisë punëtore totale), për arsye se ka të bëjë me aktivitete që zhvillohen larg 

vendbanimit. Burrat kryesisht janë ata dalin në tregje dhe kryejnë edhe transportin e 

inputeve. Në disa raste gratë shoqërojnë burrat, kryesisht për të siguruar cilësinë e 

produkteve që merren në treg. Gjithashtu, tradicionalisht burrat janë ata që merren me 

riparimet e ndryshme të stallave. Në këtë hallkë janë të pakta mundësitë për rritjen e rolit 

të grave dhe fuqizimin e tyre. 

Kosto e kësaj hallke. Kjo fazë në koston totale përbën rreth 30% të kostos së prodhimit të 

Djathit të Dhisë, duke marrë parasysh koston e ushqimeve të thata, në rastet që nuk 

prodhohet vetë nga familjet e blegtorëve. 

5.4.2 MBARËSHTIMI 

Aktivitetet që Zhvillohen. Në këtë hallkë realizohen të gjitha aktivitete që lidhen me punën 

e nevojshme për mbarështimin e dhive dhe përfshin aktivitete pothuajse të përditshme 

për mbarëvajtjen e tufës. Aktivitetet kryesore në këtë proces janë: 

✓ Ushqimi. Çdo ditë, me përjashtim të ditëve shumë të ftohta, barinjtë nxjerrin tufat e 

dhive në kullota. Paralelisht me kullotat, gjatë stinës së dimrit ata u japim ushqimin e 

thatë në stalla.  

✓ Kontrollet Veterinare dhe Medikamentet. Periodikisht blegtorët kryejnë kontrollet 

veterinare të bagëtive, si edhe kryejnë vaksinimet e nevojshme.  

Pjesëmarrja e Grave. Në këtë hallkë të procesit pjesëmarrja e grave është pothuajse e 

barabartë me burrat. Burrat kryejnë këto aktivitete kryesisht kur shtegtojnë me bagëtitë në 

vende më klimë më të butë dhe me më shumë kullota, apo kur kanë stallat larg shtëpisë. 

Në Bashkinë Mirditë, përgjithësisht kullotat janë pranë shtëpive dhe aktivitetet e kësaj 

hallke realizohen nga ato,apo fëmijët, kur nuk janë në shkollë.  

Kosto e kësaj hallke. Për efekt të kostos së medikamenteve dhe ushqimit të thatë,në 

koston totale ky proces ndikon në rreth 25% të kostos së prodhimit të Djathit të Dhisë. 

5.4.3 MJELJA 

Aktivitetet që Zhvillohen. Në këtë hallkë të zinxhirit përfshihen aktivitete që lidhen me 

procesin e mjeljes së përditshme, nganjëherë edhe dy herë në ditë të dhive. Është një 

proces që kryhet manualisht. Në Bashkinë Mirditë nuk ka asnjë fermë, apo kompleks që 

përdor pajisje të automatizuara për mjelje. Gjithashtu, edhe pajisjet që përdoren për 

mbledhjen e qumështit janë të thjeshta, si kova, bidonë, etj.Ky është një proces i 

rëndësishëm, si në drejtim të sasisë së prodhimit të qumështit që merret, ashtu edhe 

kryesisht në drejtim të higjienës dhe cilësisë së djathit më tej.  

Pjesëmarrja e Grave. Ky proces dominohet nga puna e grave në masën 95%, por ndonjë- 

herë edhe burrat i ndihmojnë ato. Ndërhyrje modeste të cilat mund të përmirësojnë këtë 

hallkë dhe të eliminojnë ndonjë problematikë, janë vetëm në drejtim të fuqizimit nga 

pikëpamja e njohurive për procesin e mjeljes, kryesisht tek të rinjtë. Gjithashtu, mund të 
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ndihmohen me fuqizimin e pajisjeve të thjeshta (kova dhe bidonë) të cilat do të 

zvogëlojnë punët ndihmëse të grave në drejtim të larjes së shpeshtë të pajisjeve, si edhe 

do të mundësojnë rritjen e kapaciteteve përpunuese për të mundësuar një rritje të 

prodhimit.  

Kosto e kësaj hallke. Ky proces, duke qenë se është një proces i përditshëm dhe nga 

pikëpamja e kostos duhet të kishte një peshë të konsiderueshme, por bazuar në nivelet 

shumë të ulëta të pagesave, edhe duke qenë se realizohet për familjen, procesi ndikon 

në rreth 10% të kostos së prodhimit të Djathit të Dhisë, duke përfshirë edhe rinovimin e 

pajisjeve bazë.  

5.4.4 PËRPUNIMI 

Aktivitetet që Zhvillohen. Kjo hallkë lidhet me punën e nevojshme për përpunimin e 

qumështit dhe prodhimin e djathit. 

Përgjithësisht, puna për përpunimin e 

produkteve të qumështit në Bashkinë Mirditë 

kryhet mbi baza familjare. Duke qenë se 

prodhimi i djathit ende bëhet në mënyrë 

tradicionale, janë ambientet e shtëpisë ato që 

përdoren për prodhimin e tij dhe nuk kanë 

struktura të ndara (baxho).Kushtet në të cilat e 

prodhojnë djathin, nuk janë më të mirat e 

mundshme,pasi materialet nga të cilat 

përbëhen enët që ato ruajnë dhe prodhojnë 

nënproduktet e qumështit, shpeshherë nuk 

janë ato të duhurat. Sot mungon edhe kontrolli 

i cilësisë nga autoritetet përkatëse, gjë që ul 

ndjeshëm çmimin e shitjes së produkteve. 

Pjesëmarrja e Grave. Ky proces dominohet nga 

puna e grave në masën 95%, por ndonjë- herë 

edhe burrat i ndihmojnë ato. Duke qenë se nuk 

janë kushtet për ruajtjen e qumështit dhe në 

mungesë të mekanizimit të prodhimit, ky është 

një proces i përditshëm.  

Me qëllim rritjen e prodhimit në kushtet e mungesës së mekanizimit sado të thjeshtë të 

procesit, kërkohet detyrimisht rritja e fuqisë punëtore. Ky është një oportunitet për të rritur 

integrimin e grave në këtë ZV. Është e domosdoshme ndërhyrja me mjete pune për të 

siguruar standardet minimale të nevojshme, me qëllim moskontaminimin e prodhimit dhe 

ruajtjen e cilësisë që rrjedhimisht do të sillte rritje të të ardhurave. 

Kosto e kësaj hallke. Sikurse e thamë, aktivitetet në këtë hallkë janë të përditshme dhe 

konsumojnë fuqi dhe kohë relativisht të gjatë. Kështu që nga pikëpamja e kostos, duhet të 

kishte një peshë të konsiderueshme, por bazuar në nivelet shumë të ulëta të pagesave 

edhe duke qenë se realizohet për familjen, procesi ndikon në rreth 15% të kostos së 

prodhimit të Djathit të Dhisë, duke përfshirë edhe rinovimin e pajisjeve që përdoren. 

Figura 38. Përpunimi i djathit në kushtet e 

shtëpisë. 
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5.4.5 RUAJTJA DHE PAKETIMI 

Aktivitetet që Zhvillohen. Kjo hallkë e zinxhirit përfshihet në procesin e prodhimit. Ne e kemi 

ndarë gjatë analizës sonë për të diferencuar ndërhyrjet në përmirësimin e zinxhirit. Kushtet 

në të cilat djathi ruhet, nuk mundësojnë ruajtjen e cilësisë maksimale, pasi për konservimin 

e tij shpesh përdoren bidonë plastikë dhe ata vendosen në kënde dhomash të freskëta, 

por jo në dhoma frigoriferike, gjë që shpesh çon në humbje të sasive të prodhuara. 

Gjithashtu, kur produkti tregtohet, enët apo ambalazhet e përdorura, nuk janë shpesh ato 

të duhurat. Përsa i përket etiketimit (krijimit të një marke prodhimi, as që bëhet fjalë, kështu 

që edhe në tregtim ulen mundësitë e shitjes me një çmim të arsyeshëm. Gjithashtu, edhe 

në këtë fazë të procesit, nuk ka certifikime të prodhimit. 

Pjesëmarrja e Grave. Duke qenë një proces përmbyllës i prodhimit dhe i realizuar në 

kushte shtëpiake ,edhe ky proces dominohet nga puna e grave në masën 90%, por edhe 

burrat i ndihmojnë ato, sidomos gjatë transportimit nga ambienti i prodhimit, në ato të 

magazinimit.Është e domosdoshme një ndërhyrje me mjete të thjeshta të cilat do të 

siguronin një paketim standard që siguron kushtet minimale të nevojshme me qëllim mos- 

kontaminimin e prodhimit dhe ruajtjen e cilësisë, që rrjedhimisht do të sillte rritje të të 

ardhurave. 

Kosto e kësaj hallke. Në pikëpamje të kostos, duke qenë se nuk ka ambiente të dedikuara 

ruajtjeje, të cilat do të rrisnin pak koston e prodhimit, të vetmit elementë të cilët ndikojnë, 

janë puna e njerëzve për paketimin e djathit dhe kostoja e enëve me të cilat shitet. Ky 

proces ndikon në rreth 15% të kostos së prodhimit të Djathit të Dhisë në Bashkinë Mirditë. 

5.4.6 TREGTIMI 

Aktivitetet që Zhvillohen. Përgjithësisht janë dy mënyra për tregtimin e djathit: a)Shitje të 

kontraktuara, ose b) Shitje direkt në treg. Në këtë hallkë të zinxhirit përfshihen aktivitete që 

lidhen me: 

✓ Kontraktimi i prodhimit. Aktualisht praktika e kontratave, si kudo në sektorin e bujqësisë 

në vendin tonë, edhe për produktet blegtorale në Bashkinë Mirditë nuk ekziston, 

megjithatë në ato raste që realizohet, kryhet gjithmonë nga burrat. 

✓ Transporti i produktit tek grumbulluesi, apo në treg. Në përgjithësi,ky proces kryhet nga 

burrat të cilët janë përgjegjës për aktivitetet e transportit në të gjithë ZV-në.  

✓ Procesi i shitjes në treg. Edhe në këtë aktivitet, pjesëmarrja e burrave është pothuajse 

ekskluzive, por gratë marrin pjesë aktive gjatë mungesës së burrave. 

✓ Promovimi. Ky proces përfshin ekspozimin e produkteve në hapësirën e dedikuar dhe 

promovimin offline, apo online në mediat sociale, si edhe procesin e shitjes së 

produkteve tek klientët dhe ndikimin te blerësit. 

Pjesëmarrja e Grave. Këto aktivitete edhe për efekt të mentalitetit, në shumicën e rasteve 

dominohen nga burrat (përbëjnë 95% të fuqisë punëtore totale), për arsye se ka të bëjë 

me aktivitete që zhvillohen larg vendbanimit. Burrat kryesisht janë ata që dalin në tregje 

dhe kryejnë edhe transportin e inputeve. Në disa raste gratë shoqërojnë burrat, kryesisht 

në rastet e shitjeve direkt në treg.  

Kosto e kësaj hallke. Në pikëpamje të kostos në zinxhirin e vlerave,kjo hallkë përbën rreth 

10% të kostos së të gjithë zinxhirit. 



   

72 

5.5 GJETJET DHE MUNDËSITË PËR FUQIZIMIN E GRAVE NË ZINXHIRIN E 

VLERËS 

5.5.1 MUNDËSITË PËR FUQIZIMIN E GRAVE NË ZINXHIRIN E VLERËS 

Përsa i përket Mundësive që zinxhiri i vlerës së prodhimit dhe përpunimit të Djathit të Dhisë 

ka për të ofruar, të intervistuarit përmendën/përshkruan si më poshtë: 

 

Figura 39. Mundësitë në Zinxhirin e Vlerës. 

Gjatë analizës sonë, ashtu sikurse e kemi paraqitur të përmbledhur në analizën SWOT, 

elementet e mëposhtëm janë faktori kryesor që mundësojnë përmirësimin e sektorit të 

prodhimit të Djathit të Dhisë në Bashkinë Mirditë. Këto faktorë ndikojnë drejtpërdrejt në 

përmirësimin e kushteve të jetës së grave dhe për rrjedhojë, të familjeve mirditore.  

Faktorët e Përgjithshëm. Ndër këta faktorë,mund të përmendim: 

▪ Pozita e favorshme gjeografike e Mirditës, e cila ka një shtrirje në sipërfaqe të 

madhe,ku sipërfaqja pyjore zë më shumë se gjysmën e saj dhe ku diversiteti i florës 

është shumë i madh, duke nisur nga zona e shkurreve mesdhetare e duke 

vazhduar me zonën e dushqeve, zonën e pishave, ahut dhe zonën e kullotave 

malore. 

▪ Numri i lartë i familjeve që merren me mbarështimin e dhisë. 

▪ Përqindja e konsiderueshme e të ardhurave nga ky sektor, në strukturën e totalit të 

të ardhurave që vijnë për familjet mirditore. 

▪ Qumështi i përdorur si lëndë e parë në prodhimin e djathit është i pastër natyral. 

▪ Papunësi e konsiderueshme. 
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▪ Kapacitete kullosore, jo vetëm të mjaftueshme për numrin aktual të dhive, por 

edhe për të përballuar rritjen e tyre. 

▪ Kërkesë në rritje për djathin e dhisë në treg, ku me një mbështetje për rritjen e 

cilësisë dhe standardeve të prodhimit, djathi i dhisë së Mirditës mund të bëhet 

konkurrues dhe atraktiv, pasi dhitë kullosin në pyje natyrore, pa asnjë lloj ndikimi 

nga kimikatet, apo urbanizimi. 

▪ Normë e pëlqyeshme interesi në prodhimin e djathit. 

▪ Njohje e disa lidhjeve ekzistuese në treg që duhen shfrytëzuar. 

▪ Optimizmi i disa fermerëve dhe bizneseve, se me prodhimin e djathit mund të bësh 

ekonomi. 

▪ Ekzistenca e disa specialistëve veterinerë, zooteknikë dhe inxhinier, teknologë të 

pa- punë, por që mund të integrohen me lehtësi si drejtues teknikë, apo 

sipërmarrës në biznesin e prodhimit të djathit të dhisë. 

▪ Mungesa aktuale e konkurrencës. 

Prodhuesit. Aktualisht, Mirdita pothuajse kudo ku ka blegtori, ka njësi të përpunimit të 

qumështit në bazë familjeje. Ndër faktorët pozitivë kryesorë, mund të përmendim: 

▪ Tradita familjare dhe përvoja në blegtori. 

▪ Përmirësimet e vazhdueshme të racës se dhive. 

▪ Ndryshim pozitiv në strukturën e fermave, rritje e prodhimtarisë dhe madhësisë së 

fermave. 

▪ Përmirësim i cilësisë së produktit. 

▪ Përfshirja e moshës së re në fuqinë punëtore të angazhuar në sektor. 

▪ Imazh i mirë i këtij sektori. 

Tregtimi. Në kushtet e një ekonomie formale të sektorit të prodhimit të Djathit të Dhisë, 

edhe tregtimi i tij përgjithësisht është i tillë. Por përvoja në biznesin tregtar (standard i mirë) 

të shërbimit, produkte relativisht cilësore, imazh i mirë i këtij sektori dhe gama e gjerë e 

produkteve, kanë mundësuar përgjithësisht shitjen e përqindjes më të madhe të djathit të 

dhisë së prodhuar. 

Mundësitë. Përpunimi i produkteve, garantimi i cilësisë dhe për më tepër certifikimi i 

produkteve dhe krijimi i një marke lokale, është faktori kyç, që do të ndikojë në rritjen e 

punësimit, kryesisht të grave, duke reduktuar varfërinë dhe duke shtuar të ardhurat për 

familjet mirditore. Ndër mundësitë kryesore, mund të përmendim:  

▪ Mundësi për shtimin e numrit të krerëve të dhisë. Me rritjen e numrit të dhive dhe 

rritjen e rendimentit për krerë, do të rritet edhe sasia e qumështit që do të 

përpunohet çdo vit dhe për rrjedhojë, do të punësohen edhe më shumë njerëz, 

duke reduktuar varfërinë dhe duke shtuar të ardhurat për familjet mirditore.  

▪ Ekzistenca e specialisteve lokalë që kanë aftësitë e lehtësimit dhe koordinimit të një 

mbështetjeje ndaj fermerëve, duke krijuar modele vërtet të suksesshme. 

▪ Vënia në jetë e një modeli përpunimi afatshkurtër (në nivel ferme), krijon mundësi 

punësimi për disa punonjës, kryesisht gra dhe vajza, të cilat edhe tradicionalisht, 

konsiderohen si më të përshtatshme për këtë lloj pune.  

▪ Strategjia e zhvillimit të bujqësisë. 
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▪ Qeveria shqiptare ka shpallur të imëtat si sektor strategjik për zhvillimin e blegtorisë 

dhe për rrjedhojë,të gjithë bujqësisë në tërësi. 

▪ Edhe në skemat mbështetëse të sektorit të bujqësisë, janë të përfshira edhe të 

imëtat. 

▪ Investimet dhe upgrade të realizuara nga disa donatorë të huaj. 

▪ Një sërë donatorësh kanë mbështetur këtë sektor të bujqësisë gjatë gjithë 

periudhës së tranzicionit. Këtu mund të përmendim USAID, GIZ, UNDP, FAO, 

Coperazione Italiana, SIDA, SARED, SNV etj. 

▪ Gjendja e familjeve fermere dhe dëshira për t’u marrë me blegtori. 

▪ Gjendja ekonomike e shumë familjeve fermere lë shumë për të dëshiruar, 

veçanërisht në këtë Bashki. 

▪ Ka shumë fermerë që e shikojnë mbarështimin e të dhirtave si mundësi për të 

siguruar të ardhura të mjaftueshme për të përballuar kushtet e jetesës së tyre dhe jo 

emigracionin. 

▪ Kudo ka familje fermere që janë të gatshme që të shtojnë numrin e krerëve tëtë 

dhirtave në këtë Bashki. 

▪ Gratë dhe dëshira për t’u marrë me mbarështimin e dhisë. 

▪ Përgjithësisht puna me blegtori, qoftë për mbarështimin, po ashtu edhe për 

përpunimin e produktit të qumështit, kryhet mbi baza familjare.  

▪ Përgjithësisht, burrat dalin në kullotë me bagëtitë, ndërsa përpunimi i qumështit 

bëhet nga gratë. Por në periudhën e verës, në shtegtimet e bagëtisë gjithmonë 

shkojnë edhe gratë dhe atje merren edhe me kullotjen e bagëtive njësoj si burrat.  

▪ Gratë, kudo në këtë Bashki kanë dëshirë për t’u marrë me përpunimin e qumështit 

të të dhirtave dhe praktikisht ato kryejnë përpunimin e qumështit në familjet e tyre. 

▪ Ekzistenca e organizatave mjaft serioze në njohjen e standardeve të prodhimit të 

qumështit dhe të përpunimit. 

5.5.2 KUFIZIMET NË ZINXHIRIN E VLERËS 

Përsa i përket kufizimeve me të cilat zinxhiri i vlerës së Djathit të Dhisë përballet, ato mund 

të përmblidhen si më poshtë: 

Formalizimi. Shumica e bizneseve që 

operojnë në këtë sektor, nuk janë të 

regjistruara zyrtarisht. Vetëm disa prej 

tyre janë të regjistruar si fermerë, 

duke mos patur një fushë specifike 

operimi. Shumica e punëtorëve nuk 

janë të regjistruar dhe të punësuar 

zyrtarisht në përputhje me ligjet 

shqiptare, për këtë arsye nuk mund 

të përfitojnë nga skemat e 

subvencionimit, apo përfitimet e 

tjera. 

Figura 40. Kufizimet në Zinxhirin e Vlerës së 

Djathit të Dhisë. 
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Bashkëpunim institucional. Nuk ekziston pothuajse asnjë formë bashkëpunimi midis 

institucioneve përkatëse në sektor, konkretisht midis Bashkisë, AZHBR-së dhe blegtorëve. 

Disa nga kriteret e përcaktuara nga AZHBR nuk mund të përmbushen lehtësisht dhe jo të 

gjitha kategoritë e popullsisë janë të përfshira në skemat kombëtare të financimit. 

Gjithashtu ka edhe mungesa në qasjes në shërbimet financiare nëpërmjet skemave të 

bujqësisë me kontrata të forta vendore. 

Nga seanca e Grupit të Punës, doli në pah ekzistenca e një mungese të konsiderueshme 

të informacionit të ofruar nga institucione të ndryshme përkatëse për palët e interesuara 

në këtë sektor. Nga njëra anë, Bashkia nuk zotëronte informacione të plota në lidhje me 

nismat dhe skemat e financimit (të tilla si IPARD),nga të cilat blegtorët mund të përfitojnë 

dhe të lehtësojnë mënyrën e funksionimit të tyre; nga ana tjetër, palët e interesuara nuk 

kishin informacion mbi kushtet dhe kriteret që duhen përmbushur për të marrë pjesë në 

trajnime të ndryshme. Të gjitha këto kufizime ulin nivelin e atraktivitetit të sektorit, siç 

perceptohet kryesisht nga të rinjtë në Bashkinë Mirditë. 

Fuqia punëtore. Migrimi i popullsisë drejt qendrave më të populluara, apo edhe jashtë 

kufirit të Shqipërisë, ka sjellë si pasojë mungesën e fuqisë punëtore të nevojshme. Pagesat 

e ulëta dhe mungesa e kualifikimeve të fuqisë punëtore në lidhje me aftësitë specifike të 

sektorit, u përmend gjithashtu si një çështje, veçanërisht për ata që mund dhe duan të 

krijojnë lidhje me ZV-në dhe/ose të investojnë në të. 

Mungesë infrastrukturore, teknologjike dhe njohurish. Grupet e blegtorëve dhe kryesisht 

individët, kanë njohuri të pakta për operacionet pas mjeljes (prodhim dhe ruajtje djathi). 

Trajtimet pas prodhimit kanë një ndikim të madh në cilësinë përfundimtare dhe mund të 

jenë burime të kontaminimit.  

Ndër kufizimet e tjera të identifikuara gjatë analizës, janë: kushtet klimatike, çështjet e 

pazgjidhura të pronësisë dhe mungesa e mundësive financiare. 

Përsa i përket Problemeve të pabarazisë gjinore dhe përfshirjes së grave në zinxhirin e 

vlerës, informacionet e marra nga grupet e fokusit dhe intervistat, tregojnë që gratë 

përfshihen në shumicën e veprimtarive, veçanërisht në proceset e mjeljes dhe përpunimit, 

ndërkohë që kontribuojnë gjithashtu edhe në punët shtëpiake. Ato zotërojnë aftësitë 

elementare të nevojshme, të cilat i kanë fituar ndër breza (nga një gjeneratë në tjetrën, 

ose nga anëtarët e kualifikuar të familjes), por kanë nevojë për aftësi më specifike, që 

lidhen me proceset e përpunimit të qumështit, ose përdorimin e teknologjisë moderne, të 

cilat do të ndikonin në rritjen e automatizimit të procesit, rritjen e eficencës dhe 

koordinimit për gratë. Zakonisht, gratë e përfshira janë anëtare të familjes dhe nuk janë 

zyrtarisht të punësuara në biznes. 

Mungesa e një Tregu në Rrëshen. Tregtimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale të 

fshatarëve të Mirditës bëhet kryesisht në qytetin e Rrëshenit ku nuk ka një treg me 

standarde të miratuara, por përdoret një hapësirë e cila gjendet në një nga lagjet e 

qytetit. Kjo përdoret kryesisht për tregtimin e frutave dhe perimeve. Djathi i dhisë rrallëherë 

del në këtë treg, pasi në masë të madhe shitet me porosi përmes kontakteve me të afërm 

dhe të njohur.  
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Në qytetin e Rubikut, një nga fermerët e zonës, e tregton djathin e fermës së tyre, si edhe 

produktet e tjera, në një njësi shërbimi tip dyqani në rrugën kryesore të qytetit. Rubiku nuk 

ka treg të dedikuar, por kryesisht tregtimi bëhet nëpër dyqane.  

Përse duhet mbështetur ZV e prodhimit të djathit të dhisë në Mirditë? 

Situata e sektorit të prodhimit dhe tregtimit të djathit të dhisë, aktualisht në territorin e 

Bashkisë Mirditë paraqitet si një treg me probleme të mëdha dhe tërësisht informal, edhe 

pse kemi disa familje, ose investitorë që kanë investuar në stalla, baza prodhimi (baxho) 

për tufat e tyre. Por edhe lidhja e kontratave afatgjata për përdorimin e fondit pyjor publik 

të zotëruar nga Bashkia, ngelet në një përqindje të vogël.  

Në masë të madhe, ky sektor mbështetet në familjen si baza për mbarështimin e bagëtive 

dhe prodhimin e djathit, pa pasur mundësinë për t’u kthyer në një industri prodhuese, 

duke qenë se prodhimi i djathit bëhet ende në mënyre artizanale. Ndër arsyet kryesore 

përse mendohet të mbështetet ky sektor, mund të përmendim: 

▪ Sektori i përpunimit të qumështit në rrethin e Mirditës pothuaj nuk ekziston. 

▪ Ekziston një traditë e shkëlqyer e mbarështimit të të dhirtave, e cila sa vjen e po 

venitet. Të rinjtë dhe gratë po kërkojnë të largohen nga zonat rurale, si rrjedhojë e 

mosmbështetjes së alternativave të tyre. 

▪ Të imëtat po bien si numër, për shkak të mungesës së përpunimit. 

▪ Cilësia e produktit final, si dhe higjiena e tij, lenë për të dëshiruar dhe ka marzhe të 

mëdha përmirësimi të tyre. 

▪ Lënda e parë në përpunimin e qumështit është e sigurt. 

▪ Norma e fitimit për një kg djathë të përpunuar (dhe sidomos për djathin e dhisë), 

është e konsiderueshme. 

▪ Me një mbështetje më të madhe nga shteti, projektet e huaja, donatorë, apo 

organizata të ndryshme, fermerët shprehin interes në përpunimin e qumështit, pasi 

në këtë mënyrë do të përmirësonin kushtet e jetesës së tyre. 

▪ Ka mundësi për gjetjen e tregut për shitjen e djathit të dhisë, si brenda Bashkisë së 

Mirditës për furnizimin e dyqaneve, restoranteve, bujtinave, po ashtu edhe jashtë 

rrethit, si në Tiranë, Shkodër, Lezhë, etj. 

▪ Nevojitet marka e djathit të dhisë “Mirdita”, e cila të bëhet po aq e njohur, sa 

markat e djathit “Gjirokastra”,etj. 

▪ Programi i plotë i mbështetjes së tre modeleve: fermerë me numër të madh krerësh, 

fermerë me numër të vogël, që prodhojnë për të afërm e turistë dhe biznesi, është 

domosdoshmëri. 

▪ Rruga për të kuptuar tregun, është zgjedhja e tre grupeve: 1- fermë e madhe, 2-

fermë me destinacion turistik dhe 3- biznes; duke synuar fillimisht njohjen dhe 

promovimin e suksesshëm në zona të tjera të vendit, si në Korçë, Shkodër, Dibër, 

Vlorë, etj. 

Evidentimi i grupeve të mundshme për mbështetje: 

Për mbështetjen e grave që merren me blegtori dhe me përpunimin e qumështit të dhisë 

në rrethin e Mirditës, propozojmë që të përfshihen në një projekt të mundshëm pesë tufa 

tëtë dhirtave dhe konkretisht: 
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1. Violeta Gega (Gjon bashkëshorti, Florentin djali),fshati Rreth i Epër, Njësia 

Administrative Rubik. Nr i krerëve 70. 

2. Dila Medha (Gjok bashkëshorti, fshati Rreja e Velës, Njësia Administrative Rubik, Nr, i 

krerëve rreth 180. 

3. Flora Gjoka (Petrit bashkëshorti), fshati Rreja e Velës, Njësia Administrative Rubik, Nr. i 

krerëve rreth 220. 

4. Liljana Nikolli (Dritan bashkëshorti, fshati Ndërfanë, Njësia Administrative Rrëshen, Nr, i 

krerëve 70. 

5. Davita Lleshi (Bardhok bashkëshorti), fshati Blinisht, Njësia Administrative Orosh, Nr.i 

krerëve 120. 

Ky projekt do të shërbejë në drejtim të garantimit të suksesit të këtyre grave që kanë 

nevojë për mbështetje në punën e tyre dhe kjo veçanërisht në fazat e para të konsolidimit 

të procesit ku ato ndodhen. 

Në bazë të vlerësimit të situatës së tyre, si dhe të analizës SWOT të të dhirtave dhe të 

djathit të dhisë në Bashkinë e Mirditës, propozojmë që këto pesë tufa të të dhirtave të 

mbështeten me: 

Ngritje profesionale të nivelit të tyre. Në këtë drejtim, kërkohet: 

▪ Asistencë teknike e vazhdueshme, veçanërisht në vitin e parë, në drejtim të:  

✓ Hartimit të planit të zhvillimit; 

✓ Hartimit të planit të zhvillimit të çdo hallke të mbarështimit që do duhet të ndiqet gjatë 

gjithë vitit; 

✓ Ndjekjes dhe këshillimit për proceset e garantimit të higjienës së bagëtisë, si dhe të 

produktit final për treg; 

✓ Konsultimit për elementet e përpunimit të djathit; 

✓ Ndjekje e procesit të marketingut, deri në dorëzimin e produktit. 

▪ Trajnime për ngritjen e nivelit të njohurive për mbarështimin e blegtorisë dhe 

përpunimit të djathit të dhisë: 

✓ Për vlerat e kullotave dhe mënyrës së mbarështimit të bagëtive; 

✓ Për njohuri teknike për elementet praktike të mbarështimit dhe prodhimit të djathit; 

✓ Për mënyrën e prodhimit të djathit dhe mënjanimin e humbjeve të tij; 

✓ Për rëndësinë e higjienës finale të produktit dhe se si realizohen praktikisht të gjithë 

elementet që lidhen me të; 

✓ Për elementet praktike të trajtimit të ruajtjes së tij; 

✓ Për elementet praktike të marketingut në nivel ferme. 

Mbështetje me elementet fillestare dhe teknologjike. Drejtueset (gra) të mbështeten 

në një bazë materiale minimale, si: 

✓ Tavolina e punës dhe ambalazhim inoksi, 

✓ Kazanët e mpiksjes së djathit dhe të pjekjes, 

✓ Vaska e shëllirës, 

✓ Peshore elektronike, 

✓ Forma djathi, 

✓ PH Metër, 

✓ Dhomë frigoriferike, 
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✓ Paketues djathi me vakuum, 

✓ Napa, farë djathi, etj. 

Aspekti gjinor: 

Me anë të ndërhyrjeve të mëposhtme, do të rritej vlera e punës së grave në ZV; 

✓ Trajnimet për rritjen e aftësive në mbarështim do të ulin kostot, rrisin cilësinë e 

qumështit dhe barrën e punës së grave. 

✓ Trajnimet në teknologjinë e përpunimit të qumështit, rrisin cilësinë dhe sigurinë 

ushqimore, rrisin kapacitetin dhe rëndësinë e grave në këto hallka, zvogëlojnë 

risqet për dështim, etj. 

✓ Mbështetja me inpute forcon rolin e grave në këtë hallkë dhe gjithë ZV, rrit rolin 

e tyre në administrimin e fermës dhe përfaqësimin, forcon rolin si aktore të 

rëndësishme në komunitet, rrit pjesëmarrjen horizontale në ZV, etj. 
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6. REKOMANDIMET PËR NDËRHYRJE 

Sikurse e kemi analizuar edhe më sipër, bazuar në potencialin të tyre,përfshirjen dhe 

fuqizimin e grave, ZV i prodhimit të Djathit të Dhisë 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 këto rekomandime:  

o Implementimi i kontratave me blegtorët dhe prodhuesit e djathit, të cilat mund t’i 

ndihmojnë ata të kapërcejnë dështimet e tregut, duke krijuar lidhje midis tyre dhe 

tregjeve të tregtimit të produkteve ushqimore me vlerë të lartë,si dhe duke u 

garantuar në këtë mënyrë një treg për prodhimet e tyre. Aktualisht praktika e 

kontratave, si kudo në sektorin e bujqësisë në vendin tonë, edhe në Bashkinë e 

Mirditës, nuk ekziston. Realizimi i kontratave është një siguri më shumë për rritjen e 

prodhimit. Prodhuesit e Djathit të Dhisë kanë shprehur interesin për të mësuar më 

shumë rreth prodhimit në kushte më të mira, investim të cilin nuk mund ta kryejnë, pa 

garantuar mirë tregun e produktit. 

o Fokusi në bujqësi, i cili në situatën aktuale përballet me disa vështirësi. Institucionet 

përkatëse, veçanërisht Bashkia, po ofrojnë 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. Bashkia është e 

përqendruar kryesisht në sektorin e turizmit (aty ku nuk ka shumë premtime, siç rezultoi 

nga seminari dhe intervistat), duke harruar përqendrimin në bujqësi. Për më tepër, ka 

mungesë njohurish mbi ekzistencën e skemave IPARD dhe skemave kombëtare të 

financimit, të cilat kontribuojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e kushteve të sektorit. 

o Përpunimi dhe ruajtja e djathit të dhisë. Një nga pikat e dobëta të sektorit të 

blegtorisënë Bashkinë Mirditë, është mungesa e impianteve të grumbullimit të 

qumështit dhe prodhimit të djathit. Vlerësojmë që një ndër sfidat e prodhuesve 

mirditorë është përmirësimi i standardeve fizike,  përmbajtjesore dhe higjieno-sanitare 

të djathit të dhisë. Thënë ndryshe, shpeshherë vuajmë për pajisje ruajtëse dhe 

ambalazhuese të prodhimit, të cilat çojnë në ulje të standardeve të djathit dhe si 

rrjedhojë, humbje në të ardhurat. Pikërisht duke filluar nga prodhuesit, duhet të 

mundësohet rritja e vlerës se produktit të djathit të dhisë gjatë proceseve të prodhimit 

dhe ruajtjes, të cilat kanë një ndikim të madh në cilësinë përfundimtare dhe mund të 

jenë burime të kontaminimit të tyre. 

Në seksionet vijuese janë paraqitur disa rekomandime të përgjithshme për zinxhirin e vlerës 

të djathit të dhisë për Bashkinë Mirditë,si dhe kategorizimi sipas ndikimit të tyre në sektor 

(afatshkurtër/ afatmesëm/ afatgjatë) dhe kërkesat e buxhetit (i ulët/ mesatar/ i lartë): 
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REKOMANDIME PËR NDËRHYRJE NË ZINXHIRIN E VLERËS 

NR. REKOMANDIME 

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

1 NGRITJE PROFESIONALE TË NIVELIT TË BLEGTOREVE  

1.1 

Sesione informimi dhe ndërgjegjësimi për 

skemat e financimit IPARD dhe skemat e tjera 

kombëtare. 

  X X   

1.2 

Asistencë teknike të vazhdueshme, veçanërisht 

në vitin e parë, në drejtim të: 

✓ Hartimit të planit të zhvillimit; 

✓ Hartimit të planit të zhvillimit të çdo hallke të 

mbarështimit që do duhet të ndiqet gjatë 

gjithë vitit; 

✓ Ndjekjes dhe këshillimit për proceset e 

garantimit të higjienës së bagëtisë, si dhe të 

produktit final për treg; 

✓ Konsultimit për elementet e përpunimit të 

djathit; 

✓ Ndjekje e procesit të marketingut, deri në 

dorëzimin e produktit; 

 X  X   

1.3 

Trajnime për ngritjen e nivelit të njohurive për 

mbarështimin e blegtorisë dhe përpunimit të 

djathit të dhisë: 

✓ Për vlerat e kullotave dhe mënyrës së 

mbarështimit të bagëtive; 

✓ Për njohuri teknike për elemente praktike të 

mbarështimit dhe prodhimit të djathit; 

✓ Për mënyrën e prodhimit të dhjathit dhe 

mënjanimin e humbjeve të tij; 

✓ Për rëndësinë e higjienës finale të produktit 

dhe se si realizohen praktikisht të gjitha 

elementet që lidhen me të; 

✓ Për elementet praktike të trajtimit të ruajtjes 

së tij; 

✓ Për elementet praktike të marketingut në 

nivel ferme. 

 X  X   

1.4 

Programet e grupimit për gratë, për të forcuar 

përfaqësimin e tyre dhe për të rritur 

shkëmbimin e njohurive, duke ndërtuar 

kapacitete në mbrojtjen dhe lehtësimin e 

dialogut midis grave prodhuese dhe 

komunave, si dhe për të përmirësuar proceset 

e prodhimit së bashku (veçanërisht të 

udhëhequr nga sipërmarrëset gra të famshme 

në zonë), duke organizuar qasjen në inputet 

dhe tregjet. Ka disa specialiste të mirënjohura 

të blegtorisë femra që mund të ftohen për të 

folur me gratë prodhuese për çështje të 

ndryshme teknike që lidhen me tregtinë e tyre. 

  X    
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REKOMANDIME PËR NDËRHYRJE NË ZINXHIRIN E VLERËS 

NR. REKOMANDIME 

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

2 GRANTE TË VOGLA PËR PËRMIRËSIMIN E TEKNOLOGJISË. 

2.1 

Mbështetje me elementet fillestare dhe 

teknologjike: 

✓ Tavolinë e punës dhe ambalazhim inoksi; 

✓ Kazanët e mpiksjes së djathit dhe të pjekjes; 

✓ Vaska e shëllirës; 

✓ Peshore elektronike; 

✓ Forma djathi; 

✓ PH Metër; 

✓ Napa, farë djathi etj. 

X   X   

2.2 

Mbështetje me ngritje të vlerës cilësore të 

produktit: 

✓ Dhomë frigoriferike; 

✓ Paketues djathi me vakuum; 

✓ Përcaktimi i një ambienti përpunimi në 

bashkëpunim me Bashkinë Mirditë. 

 X    X 

3 CERTIFIKIMI I STANDARDEVE TË CILËSISË DHE SIGURISË. 

3.1 

Sesion ndërgjegjësimi për rëndësinë e 

certifikimit në arritjen e tregjeve me vlera të 

larta dhe hapat e nevojshëm për t’u 

certifikuar. 

  X X   

3.2 

Mbështetja e prodhuesve në certifikimin me 

HACCP dhe Organik, si kërkesat më themelore 

nga blerësit. 

  X  X  

4 MBËSHTETJE NË MARKETING DHE TREGTIM. 

4.1 

Regjistrimi i Markës “Mirdita”. Nevojitet marka e 

djathit të dhisë “Mirdita”, e cila të bëhet po aq 

e njohur sa marka e djathit “Gjirokastra”, 

nëpërmjet gjetjes së tregut për furnizimin e 

dyqaneve, restoranteve, bujtinave, si brenda 

qarkut të Lezhës, po ashtu edhe jashtë tij.  

 X   X  

4.2 

Promovimi i Markës “Mirdita”. Rruga për të 

kuptuar tregun është zgjedhja e tre grupeve: 1- 

fermë e madhe, 2-fermë me destinacion turistik 

dhe 3- biznes; duke synuar fillimisht njohjen dhe 

promovimin e të suksesshmeve të zonave të 

tjera të vendit, si në Korçë, Shkodër, Dibër, 

Vlorë. 

X   X   

Tabela 20. Rekomandime për ndërhyrje në zinxhirin e vlerës. 



   

82 

7. REFERENCA 

• “Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Krujë (GLP) - Plani i Zhvillimit të Territorit 

(TDP)”, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar Territorial Nr.2, datë 20.06.2018 

• “Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Mirditë(GLP) - Strategjia Territoriale (TS)”, 

miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar Territorial Nr.9, datë 14.10.2020 

• Raporti “Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Mirditës (VSM)”, i përgatitur në kuadër të 

Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mirditë. 

• "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 faqja zyrtare e Bashkisë Mirditë : 

http://www.bashkiamirdite.gov.al/ 

• Të dhëna nga Instituti i Statistikave në Shqipëri, veçanërisht Raporti vjetor statistikor 

bujqësor, 2021. 



© 2021 UN Women. Të gjitha të drejtat e rezervuara. 
Rr. “Skënderbej”, Ndërtesa 8, Ap. 29-31, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 450 2555/7575
Website: albania.unwomen.org/en

Facebook: unwomenalbania

Analiza me Ndjeshmëri Gjinore në Zinxhirët e Vlerës (GSVCA)
në Bashkinë Mirditë


	Blank Page

