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  Akronimet e përdorura në botim
 
 
George Williams Youth Association in Kosovo – GWY
 
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS
 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – DKRS
 
Këshilli i Veprimit Rinor Lokal – KVRL
 
Organizatë jo qeveritare – OJQ
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   Kush është organizata George Williams Youth Association in Kosovo dhe 
   me çfarë merremi në Kosovë 
 
 
George Williams Youth Association in Kosovo është organizatë jo qeveritare dhe
është përfaqësuese direkt e YMCA Botës me akronim GWY. GWY është organizatë e
bazuar në vlerat e vullnetarizmit, që për qëllim ka inspirimin dhe inkurajimin e
udhëheqjes tek të rinjtë dhe të rejat, si dhe asiston në një ambient të shëndetshëm të
komunitetit.
 
Vizioni ynë për Kosovë është të bëhemi një organizatë e fortë dhe kredibile e cila
punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Gjithashtu të ndërtojmë liderë të
së tashmes dhe të së ardhmes duke investuar në fuqizimin e rinisë si dhe të
promovojmë paqe dhe unitet duke manifestuar diferencat dhe diversitetin e të tjerëve.
 
Zyra jonë nacionale për Kosovë është në Gjakovë. Për momentin punojmë në
Komunën e Gjakovës, Pejës, Junikut, Deçanit, Prishtinës dhe kemi më tepër se 600
përfitues direkt që janë pjesëtarë aktiv në aktivitete javore në programet tona. Në
mënyrë indirekte për dy vitet e fundit kemi arritur rreth 40 000 persona të shoqërisë
sonë, duke e llogaritur ndikimin e pjesëmarrësve aktiv dhe vetëdijesimin e shoqërisë
në bazë të kampanjave dhe programeve të ndryshme.
 
Punojmë me grupmosha prej 14 vjeç deri në 24 vjeç. Kemi programe të ndryshme si:
Programi i “Lidershipit”, Programi “Y WoMan”, “YMCA Scouts”, “TenSing”, Programi i
punësimit dhe trajnimit në YMCA England dhe Y USA, Change Agents, kemi edhe
programe të trajnimeve ndërkombëtare me afat më të shkurt nëpërmjet Erasmus+ me
ç’rast po thuajse çdo vit dërgojmë afër 50-60 të rinj/reja në shtete të ndryshme të
Evropës.
 
Një ndër programet tona kryesore është edhe Qendra e Edukimit jo-formal për Rini
"Camp Pjetershan" e cila është duke u ndërtuar në fshatin Pjetërshan në Komunën e
Gjakovës, e para e këtij lloji në Ballkanin Perëndimor.
GWY nga viti 2016 është anëtarë me të drejta të plota në YMCA Evropë ku
përfaqëson Republikën e Kosovës.
 
 
Për momentin YMCA ndodhet në 119 shtete dhe ka mbi 65 milion pjesëmarrës aktivë
çdo vit.
 
 
Për më shumë informacione rreth organizatës vizitoni web faqen tonë:
 
 
https://www.ymcakosovo.com/
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   Fakte për rininë në Komunën e Gjakovës
 
Sipas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, popullsia në Kosovë për vitin 2017/2018
vlerësohet të jetë 1 798 506 banorë rezidentë dhe konisderohet si popullata me
përqindjen më të madhe të rinisë në rajon. Njëherit Gjakova si Komunë ka
afërsisht 96.000 ku ndër ta 28% përbëjnë individë prej moshës 15-29 vjeç. Në Gjakovë
2,373 persona vijojnë shkollimin universitar, nga këta 1,685 janë femra kurse 688 janë
meshkuj. 4,555 persona vijojnë shkollimin e mesëm të lartë, nga këta 2,214 janë
femra, kurse 2,341 meshkuj. 
 
 
   Hyrje
 
Organizata George Williams Youth Association in Kosovo (GWY) është duke
implementuar projektin “Roli i rinisë për ndryshim social” të financuar nga KFOS -
Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, ku me anë të këtij projekti do të
monitorojmë Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Gjakovës dhe
Pejës në zbatimin e Rregullores 04/2017 për kriteret, procedurat dhe standardet e
financimit publik të OJQ-ve dhe ndarjen buxhetore të DKRS-së në Gjakovë dhe Pejë.
 
Pjesë tjetër e projektit është edhe hartëzimi i insitucioneve që punojnë me rini në këto
dy komuna. Në këtë mënyrë do të masim investimet direkte që janë zhvilluar në dy
vitet e fundit në sektorin e rinisë dhe përfshirjen e tyre në proceset vendimarrëse.
 
Gjithashtu me anë të këtij projekti do të ndihmojmë edhe në transparencen e këtyre
institucioneve, pra DKRS-në e Komunës së Gjakovës dhe Pejës si dhe organizatave
që punojnë me rini duke qenë se të gjitha raportet tona do të bëhen publike dhe do të
ju dërgohen institucioneve tjera relevante.
 
 
   Qëllimi i monitorimit
 
Projekti “Roli i rinisë për ndryshim social” ka për qëllim të inkurajojë Komunat dhe
DKRS-të të zbatojnë rregulloren 04/2017 për kriteret, procedurat dhe standardet e
financimit publik të OJQ-ve si dhe të ndajnë buxhet për Departamentin e Rinisë në
propercion me numrin e të rinjëve të komunave përkatëse. 
 
Nëpërmjet këtij projekti ne gjithashtu synojmë të ndihmojmë DKRS-në në Komunën e
Gjakovës dhe Pejës që të ngrisin nivelin e transparencës në mënyrë që të jenë më
lehtë të qasshëm për të rinjët dhe të rejat dhe investitorët potencial në sektorin e rinisë.
 
Ne gjithashtu synojmë të mbështesim dhe ndihmojmë nivelin lokal në implementimin e
ligjit për fuqizimin e rinisë dhe të fuqizojmë pjesëmarrjen e rinisë në proceset
vendimmarrëse në nivel komunal.
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  Procesi dhe metodat e monitorimit
 
Monitorimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (DKRS) në Komunën e
Gjakovës dhe të Pejës ka filluar të bëhet që nga muaji Janar i vitit 2019 dhe ka
zgjatur deri në muajin Prill të vitit 2019. Gjatë kësaj periudhe përfaqësues të
organizatës tonë kanë mbajtur disa takime me zyrtarët komunal të DKRS-së, ku
fillimisht i kemi informuar në lidhje me projektin dhe punën që do të realizohet gjatë
implementimit të tij si dhe për rëndësinë e bashkëpunimit tonë me DKRS-në në
këtë proces.
 
Nëpërmjet ligjit 03/L-215 për qasje në dokumentet zyrtare ne kemi kërkuar nga
DKRS - Gjakovë që të na jep qasjen në dokumentet që kanë të bëjnë me Planin e
Veprimit, buxhetin dhe zbatimin e rregullores 04/2017 nga kjo drejtori.
Ne kemi kërkuar qasje në dokumenta zyrtare me anë të emailit i cili i është dërguar
DKRS-së në Gjakovë me datë 22 Janar 2019. Përgjigjja është kthyer me datë 21
Mars 2019, por pasi që nuk ka qenë e kompletuar ne kemi kërkuar që të
plotësohen të gjitha informacionet dhe përgjigja e dytë është kthyer me datë 10
Prill. 
 
Mbas mbledhjes së të gjitha të dhënave nga DKSR ka filluar punimi i këtij
dokumenti.
  
 
  Angazhimi i palëve me interes
 
Palët me interes për këtë monitorim janë Komuna e Gjakovës dhe përfaqësues të
Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, OJQ-të që punojnë me të rinjë si dhe
Këshilli i Veprimit Rinor Lokal në Gjakovë.
 
Zyrtarët  komunal të DKRS-së, përkatësisht të departamenteve që janë monitoruar
janë treguar shumë të gatshëm për të marr pjesë në këtë proces. Ata janë treguar
të hapur për t’u takuar dhe për tu përgjigjur pyetjeve të bashkangjitura me kërkesën
për monitorim  dhe nuk kanë hezituar për të na sqaruar çdo paqartësi që kemi
pasur. 
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Monitorimi i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në
Komunën e Gjakovës
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  Funksioni dhe detyrat e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në 
  Komunën e Gjakovës
 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport është përgjegjëse:
 
a) Që brenda Ligjeve të aplikueshme që e rregullojnë lëmine e kulturës, t’i 
    menaxhojë resurset lokale kulturore, duke përfshirë muzetë lokale dhe 
    resurset e trashëgimisë kulturore,
b) Që për çdo vit të bëj publike shumën e buxhetit të disponueshëm për  
    përgatitjen e aktiviteteve kulturore, duke përfshirë paratë e grandeve që janë  
    në dispozicion të personave të kualifikuar dhe vendosjen e rregullave për 
    dorëzimin e aplikacioneve të grandeve dhe dhurimit të grandeve,
c) Të menaxhojë në kuadër të kompetencave ligjore me: Teatër, Bibliotekë, 
    Arkiv, Stadiumin e Qytetit, Palestrën e Sporteve dhe Pallatin e Kulturës,
d) Të kujdeset edhe për formacione të tjera nga kultura, rinia e sporti, që nuk 
    kanë hapësirë dhe kushte pune,
e) Të organizojë dhe shënojë data me rëndësi historike kur kjo gjë kërkohet,
f) Të rishikojë raportet kontraktuese në lidhje me objektet e kulturës,
g) Të grumbullojë shënime faktike mbi të arriturat në kulturë,
h) Të bashkëpunojë ngushtë dhe të raportojë për punën e vet, Kuvendit, 
    Kryetarit, dhe Komitetit për Arsim dhe Kulturë kurdo që kërkohet,
i) Të bashkëpunojë me Departamente të nivelit qendror nga lëmi i kulturës, 
   rinisë dhe sportit,
j) Të mbajë regjistrin e grupeve, klubeve, ansambleve etj.
k) Që në çdo vit të bëjë publike buxhetin për të siguruar aktivitete kulturore, të 
    rinisë dhe sporteve, duke përfshirë grande për persona relevantë si dhe do të 
    përpilojë Rregullore për dorëzimin e aplikacioneve për grande dhe caktimin e 
    grandeve,
l) Të grumbullojë shënime faktike mbi të arriturat në sport dhe çështjet rinore,
m) Të bashkëpunojë me qytetet dhe shtetet tjera, për të mundësuar një integrim 
      të mirëfilltë dhe këmbim përvojash si dhe me OJQ e organizata tjera,
n) Të respektojë, të përkrahë dhe të ndihmojë asociacione, klube, shoqata dhe 
     të krijojë individë me aftësi të posaçme kreative, pa bërë ndonjë dallim racor, 
     gjinor, fetar, kombëtar, etj.
o) Të joshë investitorët dhe të kërkojë fonde shtesë nga ata,
p) Të organizojë debate për zhvillim dhe avancim të sportit,
q) Të rishqyrtojë raportet kontraktuese në lidhje me objektet e sportit,
r) Të krijojë kushte për kthimin e rinisë në vend dhe riedukimin e tyre,
s) Të organizojë anketa, seminare e trajnime të ndryshme dhe kyçje e të rinjve 
    në aktivitete rinore, evropiane e botërore,
t) Përmbushë edhe detyrat dhe urdhëresat që i caktohen nga Kryetari dhe 
   Kuvendi.
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Në pyetjet e bëra nga organizata jonë DKRS është përgjigjur kështu:
 
1. Sa është buxheti total i DKRS-së për vitet 2017 dhe 2018? (Specifikoni
për secilin vit)
 
Buxheti total i DKRS për vitet:
                                                       2017                                     2018
Mallra e shërbime:                         95,000.00 EUR                   147,000.00 EUR
Komunali:                                       50,000.00 EUR                    56,000.00 EUR
Subvencione:                               113,000.00 EUR                   121,482.00 EUR
Investime kapitale:                         40,000.00 EUR                   128,000.00 EUR
 
2. Ku dhe si bazohet kërkesa e DKRS-së ndaj Komunës së Gjakovës për
buxhetin vjetor të DKRS-së?
 
Kërkesa e DKRS për buxhetin vjetor bazohet në bazë të planit të punës së
Drejtorisë i cili paraparakisht miratohet nga Komuna e Gjakovës.
 
3. Sa është shuma totale e shpenzuar për sektorin e Rinisë, për vitet
2017/2018? (Specifikoni për secilin vit)
 
Për vitin 2017 janë shpenzuar 10,913.00 EUR, kurse për vitin 2018 janë
shpenzuar 9,550.00 EUR si dhe 2,000.00 EUR janë shpenzuar për projekte
individuale.
 
4. A është llogaritur buxheti në bazë të Planeve të Veprimit në sektorin e
Rinisë për vitet 2017 dhe 2018? (Specifikoni për secilin vit). Nëse po, si
janë shpenzuar fondet për rini në përputhje me planin?
 
Buxheti për vitin 2017 dhe 2018 është i shpenzuar në bazë të Planit të Veprimit
për Rini, ku janë prekur fusha e pjesëmarrjes, trajnime jo-formale,
gjithëpërfshirja, siguria dhe shëndetësia.
 
5. Sa është realizuar Plani i Veprimit për Rini për vitet 2017 dhe 2018? Sa
janë shpenzuar nga DKRS për realizimin e planit të veprimit për sektorin e
rinisë për vitet 2017 dhe 2018?
 
Për vitin 2017 Plani i Veprimit për Rini është realizuar rreth 40% nga fondet e
DKRS, kurse për vitin 2018 do të bëhet analiza e realizimit këtë vit.
Shuma totale për vitin 2017 është 10,913.00 EUR ndërsa në vitin 2018 është
11,550.00 EUR.

Pyetjet për Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport nga GWY
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6. A janë dhënë subvencionet dhe grandet e DKRS-së duke u bazuar në
Rregulloren Komunale 04/2017 për kriteret, procedurat dhe standardet e
financimit publik të OJQ-ve?
 
Për të gjitha kategoritë Kulturë, Rini dhe Sport subvencionet janë ndarë sipas
Rregullores 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik
të OJQ-ve.
 
7. Në Departamentin për Rini sa është shuma e subvencioneve dhe
granteve që janë dhënë duke u bazuar në Rregulloren 04/2017 për vitet
2017 dhe 2018?
 
Shuma e planifikuar në nën kodin buxhetor për rini dhe e ndarë sipas
rregullorës 04/2017 për OJQ-të. Në sektorin e rinisë: për vitin 2017 vlera e
ndarë për OJQ është 9,998.00 EUR dhe për vitin 2018 vlera e ndarë për OJQ
është 9,550.00 EUR.
 
8. Specifikoni për secilin vit, aktivitetet ku është shpenzuar fondi për rini,
për vitet 2017 dhe 2018?
            
Subvencionet e planifikuara në nën kodin buxhetor për rini dhe të ndara sipas
rregullores 04/2017 për OJQ-të në sektorin e rinisë, bazohen dhe shpërndahen
tek OJQ-të të cilat fushëveprimin e vetë e bazojnë në realizimin e aktiviteteve,
programeve dhe projekteve në përputhshmëri me Planin e Zhvillimit Rinor Lokal
i cili është në fuqi dhe rregullon aktivitetet në fushën e rinisë.

Pyetjet për Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport nga GWY
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Rekomandimet nga GWY për Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe
Sport në Komunën e Gjakovës

Duke u bazuar në procesin e monitorimit kanë dalur këto rekomandime për
DKRS-në në Gjakovë:
 
1. Të mbahen sesione informuese për OJQ-të për procedurat e aplikimit për
grandet komunale në sektorin e rinisë.
 
2. Grandet për një linjë buxhetore të hapen nga komuna në fillim të vitit, në
menyrë që të lejojë hapësirë për rihapje në rast se ka dështuar përzgjedhja e
aplikuesve të sukseshëm.
 
3. Të sigurohet që grandet e dhëna në kuadër të nën-kodit buxhetor për rini të
mbulojnë në mënyrë propercionale të gjitha fushat e planifikuara në Planin e
Veprimit Rinor Lokal 2018-2021.
 
4. Të respektohen afatet ligjore në përgjigjen e kërkesave për qasje në
dokumente në bazë të Ligjit 03/L-215 për qasje në dokumente zyrtare.
 
5. Të bëhet publik në faqen zyrtare të Kuvendit Komunal Plani i Veprimit Rinor
2018 -2021. 
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Online:www.ymcakosovo.com

Facebook:YMCA in Kosovo

Instagram:ymcakosovo

 

Email: office @gwykosovo.com

Telefon: +388 (0)45 69 54 29 

Ky projekt përkrahet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe
implementohet nga George Williams Youth Association in Kosovo.


