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YMCA është organizata joqeveritare 

rinore më e madhe dhe më e vjetër në 

botë. E themeluar në vitin 1844 në 

Londër, Angli nga Sir George Williams, 

YMCA sot funksionon në 119 shtete. Në 

Kosovë, GWY është përfaqësues zyrtar I 

World YMCA dhe anëtar me të drejta të 

plota në YMCA Evropë. 

 

Organizata në Kosovë është e 

pranishme në 5 qytete me qendra dhe 

zyra në 3 prej tyre.Secila prej zyrave 

zhvillon programe kombëtare, duke iu 

përgjigjur kështu në të njëjtën kohë 

nevojave specifike të rinisë dhe 

komunitetit për qytetin e caktuar. 

 

Ne punojmë çdo javë me më shumë se 

600 të rinj/reja. Në nivelin lokal dhe 

kombëtare ne angazhohemi për Fuqizim 

të Rinisë. Organizata jonë i ofron rinisë 

hapësirën e nevojshme që ata të 

zhvillohen dhe të përmbushin tërësisht 

potencialin e tyre

Rreth 

organizatës



"Me këtë dokument, ftojmë të gjitha partitë 
politike që do marrin pjesë në zgjedhjet 

kombëtare që të përfshijnë nevojat dhe kërkesat 
e të rinjëve dhe të rejave të Kosovës në 

programet e tyre. Më poshtë, të radhitura gjeni 
tri kërkesat tona kryesore"

Përgjatë tri viteve të fundit ne kemi realizuar hulumtime të 

ndryshme në nivelin lokal dhe kombëtar rreth çështjeve rinore. Ne 

kemi zhvilluar tri hulumtime të veçanta në komunat Pejë, Gjakovë 

dhe Junik, dhe kemi bashkëpunuar me World YMCA  një hulumtim 

tjetër që quhet “One Million Voices” duke përfaqësuar Kosovën në 

hulumtim botëror.  Ky manifest lidhet drejtpërsëdrejti me fuqizimin e 

zërit dhe nevojave të rinisë në Kosovë. Në të gjitha hulumtimet 

tona, kemi përfshirë 470 respodentë. 

 

  http://ymcainkosovo.wixsite.com/ymcakosovo/raportet-reports 

 

Gjithashtu, ne kemi lansuar një Libër Kosovar të Zërave rreth 

nevojave të rinisë dhe përshtypjeve të tyre për çështjet aktuale në 

Kosovë. 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzEwX38I09lZVVI5MmpzS01QTDg/ 

view

Të dhëna nga burimet dhe 

hulumtimi



Punësimi i Rinisë

Çështja kryesore me të cilën përballet 

rinia e Kosovës është punësimi. Bazuar 

në hulumtime, vërejmë që të rinjt/rejat 

janë shumë të shqetësuar rreth të 

ardhmës së tyre, gjë që mund të ketë 

ndikim afatgjatë në shëndetin mendor 

dhe mirëqenien e tyre. Nuk ka mjaft 

mundësi punë dhe puna praktike është 

më shumë punë e papaguar sesa 

mundësi punësimi. Në hulumtimin tonë, 

më shumë se 84 % e tyre mendojnë që 

është e vështirë të gjendet punë dhe që 

ata/ato janë shumë të shqetësuar rreth 

asaj që do të ndodhë me ta/to pasi të 

përfundojnë shkollimin. 



★ Të ketë të dhëna më të sakta dhe më 

relevante rreth konkurseve për punë për 

rini. Duke përfshirë këtu këshillim dhe 

orientim më të mirë në dhe jashtë 

shkollave, i cili duhet të ofrohet nga 

profesionistë/e. 

★ Të ketë më shumë programe për trajnim

në punë që ofron mentorim dhe përvojë të 

mirëfilltë  pune. 

★ Të zhvillohet një ligj i vullnetarizëm që 

parasheh njohje kombëtare të punës 

vullnetare. 

★ Të inkurajohen më shumë kompani 

private dhe organizata që të pranojnë 

vullnetarë/e. 

★ Të ofrohen pajisje dhe transport pa 

pagesë ose me zbritje të madhe në çmim 

pë rata/ato që udhëtojnë tek dhe nga 

vendi ku bëjnë praktikën e punës së tyre 

ose pë ata/ato që qëndrojnë aty për një 

kohë të gjatë. 

★ Të ketë monitorim më të mirëfilltë të 

bizneseve me qëllim që të sigurohet që 

punonjësit/et paguhen në mënyrë të drejtë 

dhe përkitazi me sistemet dhe taksat. 

★ Të zhvillohen më shumë trajnime 

profesionale për rininë. 

Rekomandimet



Në vitin 2009, Parlamenti i Kosovës miratoi ligjin për Fuqizim dhe 

Pjesëmarrje të Rinisë . 

Katër udhëzimet administrative që përcjellin këtë ligj janë: 

1. Puna vullnetare e Rinisë 

2. Licensimi i Qendrave Rinore 

3. Edukimi jo-formal i rinisë 

4. Përgjegjësitë dhe procedurat e krijimit dhe funksionimit të 

këshilleve të Veprimit Rinor në Kosovë 

Bazuar në hulumtimin që kemi realizuar, rreth 67 % e rinisë nuk e 

dinin që ky ligj ekziston. Të rinjt/rejat nuk e konsiderojnë veten si 

faktor të rëndësishëm të ndryshimit të komunitetin e tyre duke qenë 

që pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje është shumë e ulët dhe se 

platform që qeveria ka krijuar dallon prej implementimit në praktikë. 

 Është shqetësues fakti që më shumë se 60 % e popullatës sonë që 

është nën moshën 25 vjeçare nuk ka kurrfarë ndikimi, madje as në 

çështjet që preokupojnë ata/ato drejtpërsëdrejti. Pjesa dërmuese e 

rinisë nuk e konsideron veten si faktor të rëndësishëm të ndrysheve 

shoqërore. Përfitimet që rinia merr drejtpërsëdrejti nga qeveria janë 

shumë të ulëta.  

★ Të fuqizohet implementimi i ligjit për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë. 

★ Të përfshihen të rinjt/rejat në proceset vendimmarrëse në të gjitha institucionet 

qeveritare. 

★ Të sigurohet që edukimi jo-formal të jetë pjesë e secilit/ës të ri/re si investim në

zhvillimin e tyre. 

★ Të rritet buxheti për rini në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

★ Të zhvillohet një strategji kombëtare për rini, e cila do jetë e realizueshme në 

praktikë. 

Rekomandimet

Implementimi i ligjit për Fuqizim dhe 
Pjesëmarrje të Rinisë



Në udhëzimin adimistrativ për qendrat 

rinore   shprehet qartë që komunat janë 

të obliguara të licensojnë dhe të 

financojnë të paktën një qendër rinore. 

Ne e dijmë që shumë komuna nuk e 

kanë përmbushur obligimin e tyre, duke 

lënë kështu rininë pa hapësirë ku ata/ato 

do kalonin kohën në mënyrë 

konstruktive përmes edukimit jo-formal. 

Shumica e rinisë kalojnë kohën e lirë në 

kafiteri dhe për të marrë pjesë në 

aktivitete të ndryshme jo-formale, atyre 

iu duhet të paguajnë, gjë që kufizon 

mundësinë që ata/ato të angazhohen. 

Insitutcionet e vetme që ofrojnë 

aktivitete pa pagesë janë OJQ-të e 

ndryshme lokale. 

★ Të krijohet dhe të ofrohet hapësirë 

për qendrat rinore si dhe të mbështeten 

financiarisht. 

★ Të njihet zyrtarisht profesioni Puntor 

Rinor. 

★ Të krijohet nën kodi buxhetor për të 

gjitha komunat vetëm për rini. 

★ Të rriten investimet kapitale në 

edukim jo-formal. 

Rekomandimet

Qendrat Rinore & Investimet/ 
Nën kodi buxhetor në nivelin 

lokal



Address ST.Ismail Qemali 

Gjakova 50000 

Republic of Kosovo


