
Programi mbeshtetes  „Integrimi permes Kualifikimit (IQ)“ mbeshtetet nga Ministria Federative e Punes dhe qeshtjeve Sociale 
sie dhe Fondeve Sociale Europiane.

Në bashkëpunim me:

Agjensia e Sherbimeve IQ
„Keshillimi per Njohje dhe Kualifikime“

Saksoni-Anhalt

Programi mbeshtetes „Integrimi permes Qualifikimit“ 
ka per qellim  permirsimin e qendrueshem te integrimit 
ne tregun e punes te migranteve te rritur me prapavije 
migrimi. Ky Programm mbeshtetet nga mjetet e Ministrise 
Federative per Pune dhe Qeshtje Sociale (BMAS) si dhe 
Fondet Sociale Europiane. Partner per Zbatim ne praktike 
jane: Ministrija Federative per Arsim dhe Hulumtime 
(BMBF) si dhe Agjensija Federative per punesim (BA).
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Rrjeti për Integrim përmes Kualifikimit (IQ) 
ne Saksoni-Anhalt 
Prapavija dhe Struktura e rrjetit  

Zbulimi i resurseve profesionale 
dhe njohja e tyre

Prapavija
Ne Saksoni-Anhalt jetojne 108000 Persona me histori te migrimit
Shume Faktor ndikojne qe migrantet dhe migrantet te jene 
afersisht  dyfish me teper te prekur nga papunesia  se personat 
qe konkurojne pa histori te migrimit.Shume prej tyre posedojne 
pergaditje te kryra profesionale ose kualifikime te tjera te 
vlefeshme te cilat ketu shpeshhere nuk ju njihen.
Ndrrimi demografik si dhe nga ajo e rezultuar mungesa e 
kuadrove profesionale –  nxjerrin ne pah futjen e procedurave 
per njohjen profesionale te kualifikimeve sie dhe  gjasat  e 
personave me histori te migrimit qe  me kompetencat e tyre te 
pasurojne tregun e punes. Kjo arye  shtron nevojen e  aktivizimit 
te te gjithe potencialeve  e posaqerisht ato te migranteve .

Struktura e Rrjetit
Ne Fazen e mbeshtetjes 2015- 2018 ne Saksoni-Anhalt perpos 
koordinimit ne nivel landi jane  edhe 8 Agjensi Sherbimi qe 
punojne ne  ngritjen e nje oferte ne shkalle vendi. Ata  ju ofrojne 
aktoreve te pranishem te integrimit , Enteve te Punesimit, 
Qendrave per Pune, Organizatave, Sherbimeve te Migracionit 
sie dhe Organizatave te Refugjateve  shkollimin dhe keshillimin 
e tyre si dhe lidhjen  e tyre me sherbimet mbeshtetese  ne ate 
menyre qe te krijohet nje ofert transparente dhe e sakte  e 
informimit dhe keshillimit. 

  Agjensia e Sherbimeve IQ „Keshillime per Njohje dhe 
     Kualifikime“ 

  Agjensia e Sherbimeve IQ „Qualifikimi ne kontekst te ligjit 
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  Agjensia e Sherbimeve IQ „Orientimi nderkulturor/Hapja, 
     Kunderdiskriminimi dhe Diversiteti“
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Emigrantet dhe emigrantët, të cilët kanë 
kryer një profesion apo një studim në 
atdheun e tyre dhe të cilët dëshirojnë të 
punojnë në profesionin e tyre në Gjermani

Emigrantet dhe emigrantët, të cilët kanë 
probleme në procedurën e njohjes dhe 
dëshirojnë të këshillohen

Emigrantet dhe emigrantët, të cilët e kanë 
marrë vetëm një njohje të pjesshme dhe 
kërkojnë mundësi të mëtutjeshme arsimimi

Emigrantet dhe emigrantët, anëtarët 
familjarë të të cilëve jetojnë ende jashtë 
shtetit, mirëpo që së shpejti, për shkak 
të bashkimit familjar apo për shkak të 
pranimit në punë, do të vijnë në Saksoni-
Anhalt

 
Zyrat këshilluese për migrim, të cilat 
dëshirojnë të informohen për procedurën 
e njohjes apo të cilave iu nevojitet ndihmë 
për një rast konkret

Organizatat vetanake të emigrantëve, të 
cilat dëshirojnë të marrin informata lidhur 
me temën e njohjes së diplomave të huaja 
apo dëshirojnë të informohen për të rejat 
në këtë fushë

Kompetencat profesionale të emigranteve 
dhe emigrantëve janë shfrytëzuar pak në të 
kaluarën. Shumë prej tyre kanë kualifikime 
të mira dhe punojnë në sektorë me pagesë 
të ulët, meqë dëftesat nga vendet nga kann 
ardhur nuk janë njohur për shkaqe ligjore.

Arsye të tjera janë ato, se procedurat e 
njohjes dhe përgjegjësitë për njohje janë 
shumë të komplikuara.  Prandaj shumë 
emigrante dhe emigrantë nuk e dinë, se 
a është parashikuar njohja gjermane për 
dëftesat e tyre të huaja, se kush është 
kompetent për njohjen e profesionit dhe 
cilat dokumente nevojiten për një gjë të 
tillë.

Te migruarit kane mundesine qe qe nga  viti 
2012 permes ligjit Federal te njohjes (2012) 
sie dhe ligjit te landit (2014) te drejten  qe 
kualifikimet profesionale dhe Kompetencat 
e tyre  te ju nenshtrohen procedurave te 
njohjes.

Agjensit e Sherbimeve IQ „Keshillimi per 
Njohje dhe Kualifikime“ i mbeshtesin te 
migraurit dhe migrantet gjat procedurave 
te njohjes- ne bashkpunim te ngusht me 
Keshillimoret per migrante dhe Agjensit per 
njohje.

Qëllimi i ndihmesës është që sjellja me vete 
e dijes profesionale të emigranteve dhe të 
emigrantëve të shfrytëzohet sa më shpejt 
që të jetë e mundur për tregun e punes. 

Perse jan themeluar Agjensit e 
Sherbimeve IQ?

Kush mund t`iu drejtohet zyrave të 
shërbimit “ IQ Njohja profesionale”?

Çfarë ndihme dhe përkrahje ofrojnë zyrat 
e shërbimit IQ “Njohja profesionale”?

Ne ju këshillojme se ku mund t´i gjeni 
zyrat kompetente për njohje dhe se 
çfarë dokumentesh u nevojiten atyre për 
procedurën e njohjes

 Sipas dëshirës kontaktohet me zyrat për 
njohje për t´i sqaruar çështjet procedurale

Pas njohjes se pjeseshme te diplomave 
tuaja ne ju keshillojme se ku jane dallimet 
dhe cfar masa plotesuese kualifikuese 
duhet te ndermirrni ne menyre qe ta arrini 
njohjen e plotete te profesionit tuaj.

 
Aktorët, të cilët punojnë në fushën e 
integrimit në tregun e punës të emigranteve 
dhe emigrantëve, mund të drejtohen te 
zyra e shërbimit IQ për pyetjet lidhur me 
temën e njohjes

 
 
Ofrohen ligjërata profesionale dhe 
kualifikime lidhur me temën e njohjes 
së diplomave të huaja për organizatat 
vetanake të emigrantëve dhe rrjeteve të 
integrimit

 
Zyra e shërbimit IQ përpilon materiale 
aktuale informuese për temën e 
kualifikimeve dhe njohjen e  diplomave te 
sjellura nga vendi i juaj


