
Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



  Në dekadën e fundit, organizatat janë bazuar   
  tradicionalisht në karakteristikat dalluese të 
  brezave të ndryshëm në informimin dhe hartimin e 
strategjive dhe programeve të forcave të punës, ku 
mosha e punonjësve ka shërbyer si faktor kryesor në 
grupimin e tyre në këto gjenerata, e për rrjedhojë në 
hartimin e strategjive të diversifikuara sipas 
specifikave dhe karakteristikave të secilës gjeneratë.

Pak më shumë se gjysma e pjesëmarrësve në vrojtim 
(rreth 53 %), pohojnë se i marrin në konsideratë 
dallimet që ekzistojnë mes gjeneratave të ndryshme 
gjatë procesit të hartimit të programeve të ndryshme 
të forcës së punës. Ndërkohë pjesa tjetër (48.05%) 
shprehen se këto dallime janë shumë pak ose aspak 
të rëndësishme gjatë këtij procesi për ta.

Në parathënien e raportit, u ndalëm për të 
shpjeguar tiparet dalluese të gjeneratave që sot janë 
prezente në forcat e punës. 

Trendet e identifikuara nga analiza e rezultateve të 
vrojtimit për vitin 2020 në rang global, ri-konfirmo-
jnë atë që tashmë është realitet - lidhjen dhe 
ndërveprimin e ngushtë mes teknologjisë dhe 
njerëzve, edhe pse në vendin tonë, për shkak të 
nivelit të zhvillimit teknologjik nuk mund të thuhet 
e njëjta gjë. Përveç zhvillimeve teknologjike, edhe 
ndryshimet e vazhdueshme të parametrave që po 
njohin tregjet e punës, i ka bërë studiuesit të 
mendojnë mbi këto dallime mes gjeneratave, që në 
fakt tani po duket se më tepër janë mite.

Në një studim të publikuar nga American 
Management Association 24 , shpjegohet se 
pavarësisht se cilës gjeneratë i përkasin, njerëzit 
vlerësojnë si të rëndësishme në rrafshin e punës dhe 
jetës profesionale aspekte të njëjta dhe se dallimet
mes tyre bazohen më shumë në karakteristikat 
individuale të secilit. 

Të gjithë pa përjashtim dëshirojnë të trajtohen me 
respekt, çdo kush dëshiron të mësojë dhe zhvillohet 
më tej, çdo kush dëshiron të vlerësohet për punën që 
kryen e t’i njihet kontributi i dhënë. Për t’iu 
përshtatur këtij trendi të ri, Gina Pell ka identifikuar 
edhe termin “perennials” 25 , i cili e vë theksin tek 
rëndësia për të parë përtej gjeneratave dhe për t’u 
fokusuar tek njerëzit dhe nevojat e tyre individuale. 

HENDEKU RËNDËSI - GATISHMËRI
Rreth 63% e pjesëmarrësve në vrojtim 
pohojnë se trendi “Fuqia punëtore përtej 
gjeneratave” është i rëndësishëm ose 
shumë i rëndësishëm për suksesin e 
organizatës, por vetëm 41% e tyre shpre-
hen se janë gati për ta adresuar këtë 
trend.

Fuqia punëtore pertej gjeneratave
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FIGURA 23

Sa të rëndësishme janë dallimet mes 
gjeneratave gjatë hartimit të programeve
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Zhvillimi i drejtuesëve
20.00%

Nëse më parë mendohej se një individ mesatarisht e 
ndryshon karrierën 5-7 herë gjatë jetës profesionale, 
sot vlerësohet se rreth 30% e forcës së punës, mund 
të ndryshojë karrierën çdo 12 muaj, duke i bërë edhe 
punonjësit e Gjeneratës X dhe Baby Boomers të 
qëndrojnë të përditësuar me këto ndryshime dhe të 
aftë për t’u përshtatur me to ashtu si dhe kolegët e 
tyre të gjeneratave të tjera Millennials dhe Z.

Të gjitha zhvillimet që përmendëm më lart, i kanë 
ndërgjegjësuar më shumë punonjësit për rolin e tyre 
në organizatë, nevojat që ata kanë për të pasur 
sukses në tregun e punës dhe si rrjedhojë e kësaj, ata 
janë duke i shprehur më hapur kërkesat e tyre të 
cilat po bëhen gjithmonë e më shumë të ngjashme, 
më shumë sesa mendohej.

Pavarësisht këtij trendi të ri, pjesëmarrësit tanë në 
vrojtim, të pyetur se cilat janë ato programe të cilat 
hartohen duke pasur në konsideratë karakteristikat 
e gjeneratave, 46.67% identifikojnë në majë të listës 
programet e trajnimit dhe ato të menaxhimit të
performancës së punonjësve (rreth 47 % secila) dhe 
programet e tërheqjes së talenteve (40 %), ato të 
ndjekura nga programet e zhvillimit të karrierës (me 
33% të tyre).

40

Cili nga programet në vijim hartohen duke marrë në konsideratë tiparet e
gjeneratave të ndryshme?

FIGURA 24

Programet e mirëqenies

3UȴWLPHW

Menaxhimi i performancës

Tërheqja e talenteve
40.00%

Zhvillimi i karrierës
33.33%

20.00%

26.67%

46.67%

Trajnimi
46.67%

2020 Deloitte Albania Human Capital Trends

Burimi: Vrojtimi global i trendeve të kapitalit njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020



Fuqia punëtore përtej gjeneratave
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T’i analizojmë më hollësisht këto programe. Nëse do 
t’i shikonim ato nga këndvështrimi i suksesit të 
arritjes së qëllimit të tyre, tashmë është e pranuar se 
çelësi i suksesit është hartimi dhe zbatimi i tyre 
bazuar në karakteristikat individuale të çdo 
punonjësi 26 . Programet e trajnimit dhe zhvillimit të 
punonjësve përveç aftësimit teknik standard 
bazohen edhe në nevojat individuale për trajnim të 
identifikuara gjatë procesit të vlerësimit të 
performancës së punonjësit. Nga ana tjetër, të gjitha 
qasjet dhe modelet e vlerësimit të performancës, 
pavarësisht synimit të arritjes së një vlerësimi sa më 
objektiv duke u bazuar në skema të strukturuara të 
treguesve kyç të performancës (TKP) dhe në 
matricat e kompetencave për nivele dhe role të 
ndryshme pune, njohin dhe aspektin e atributeve 
individuale të një punonjësi si karakteristikat e 
sjelljes në punë, stili i punës apo tipare të 
personalitetit dhe më thellë edhe të karakterit. Për të 
njëjtat arsye, edhe vlerësimi i aktiviteteve trajnuese 
nga punonjës individualë për të njëjtin modul apo 
program trajnimi e zhvillimi vlerësohen në mënyra 
të ndryshme e ndikuar kjo edhe nga përvoja e 
perceptuar individuale gjatë një procesi mësimi.

Në lidhje me dallimet mes gjeneratave, në realitetin 
tonë, rreth 61.11% e pjesëmarrësve në vrojtim 
shprehen se në fakt këto dallime po thellohen.  
Rreth 50% e tyre identifikojnë si dallimet më 

kryesore pritshmëritë për përparim në karrierë, 
ndjekur më pas nga pritshmëria për siguri në punë, 
aftësia për të mësuar, aftësia për të ndryshuar rol në 
organizatë dhe pikëpamjet mbi ekuilibrin punë – 
jetë (me respektivisht 33.33%). Megjithatë, 
pjesëmarrësit tanë në këtë vrojtim, shprehen se në 
tre vitet në vazhdim, këto dallime do të zbehen 
(përveç aftësisë për të ndryshuar rol në organizatë). 
Pavarësisht se kjo çështje nuk shfaqet ndër më 
kryesoret, rëndësi duhet t’i kushtohet edhe aspek-
teve që lidhen me teknologjinë dhe pritshmërinë për 
ndikim social ose aktivizëm. 

Aktivizmi është sot karakteristika më e përfolur e 
Millenials (aspektet politike, lëvizjet e ndryshme, 
reagimet për situatat që po ndodhin në vendet e tyre 
etj.) Për sa i përket teknologjisë si kryefjalë në 
vendet e zhvilluara, ajo po drejton tregun e punës 
dhe jetën në tërësi, ndërkohë e dhënë për t'u marrë 
në konsideratë është fakti se ajo mendohet e 
vlerësuar në të njëtjtat nivele në vendin tonë. Në 
fakt, duke gërmuar më thellë në këto të dhëna na 
rezulton se për të gjitha gjeneratat këto pritshmëri 
janë të nevojshme dhe të rëndësishme. Ndryshon 
vetëm forma dhe mënyra se si përfaqësuesit e secilës 
prej tyre i shprehin, i demonstrojnë apo se si ata 
kërkojnë t’i arrijnë dhe t’u plotësohen ato. E e këto 
nuk janë dallime mes gjeneratash, por nevoja dhe 
karakteristika personale të çdo individi.
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Cilat mendoni se janë ndryshimet më të mëdha tek gjeneratat sot dhe pas tre vitesh?
FIGURA 25

Hyrja në tregun e punës e gjeneratës Millenials, nën 
presionin e luftës për talente, zhvillimeve ekono-
mike, dhe të hapjes së tregjeve të punës, detyroi 
shumë organizata dhe studiues të analizonin 
karakteristikat, sjelljet, pritshmëritë dhe dallimet 
me gjeneratat e tjera duke u munduar të përshtatnin 
strategjitë e tyre, programet e menaxhimit të
talenteve dhe kulturën organizative orientuar drejt 
pritshmërive të kësaj gjenerate të re.

E njëjta qasje u ndoq edhe me shfaqjen e gjeneratë Z 
në kompozimin e forcës së punës. Trendi i 
identifikuar në edicionin e këtij viti të vrojtimit të 
Deloitte, dikton për një qasje të re drejt hartimit të 
strategjive jo më duke i grupuar punonjësit sipas 
gjeneratave konvencionale, por sipas 
karakteristikave të tyre të sjelljes dhe nevojave 
individuale, duke ndjekur të njëjtën qasje si për 
klientët e shërbimeve dhe produkteve të tyre - duke i
trajtuar punonjësit si klientë, klientët e tyre të 
brendshëm.
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