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1. HYRJE 
 
Kongresi Rinor Kombëtar, organizatë ombrrellë e rrjetit prej 112 
organizmave rinore të shtrira në të gjithë territorin e Shqipërisë pas 
një punë disa vjeçare me të rinjtë në bashki dhe komunitete të 
ndryshme ka vlerësuar se niveli i hartimit dhe zbatimit të politikave 
rinore në Shqipëri lë për të dëshiruar. Stafi i KRK, nisur edhe nga fakti 
i buxhetimit dhe mbështetjes së ulët të aktiviteteve dhe 
organizatave rinore ndër vite kërkon të skanojë të gjithë situatën e 
politikave rinore në Shqipëri duke nxitur aktivizimin e rinisë dhe 
advokimin e politikave në nivel qëndror. 

Kjo nisëm vjen në një moment të rëndësishëm, pasi gjatë vitit 2019 
qeveria dhe parlamenti hartuan dhe miratuan një seri aktesh dhe 
politikash që pritet ti shtrijnë efektet në komunitetin e të rinjve, 
kryesisht përgjatë vitit 2020 si ligji i nxitjes së punësimit apo ligji për 
rininë. 
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Ky vit pritet të jetë edhe një moment bilanci sa i përket zbatimit, 
impaktit dhe efekteve që solli Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 
2015 – 2020 dhe evidentimi i nevojës për të pasur një dokument të 
ri strategjik në nivel kombëtar për të rinjtë.1 

Protesta studentore dhe produkti i saj “Pakti për Universitetin” solli 
arsimin në qendër të debatit publik, ndryshoi disa procese dhe 
tregues në jetën universitare dhe nxorri në pah problematikat që 
ka shfaqur ligji 80/2015 për arsimin e lartë në këto 5 vite zbatim. Në 
fillim të këtij viti ka nisur të hartohet nga Ministria e Arsimit Sportit dhe 
Rinisë edhe Strategjia e Arsimit të Lartë, një dokument politikash i cili 
mund të ndikojë pozitvisht qasjen dhe integrimin e studentëve drejt 
tregut të punës vendas dhe të huaj. 

Kjo nisëm synon të analizojë problematikat e zbatimit të politikave 
rinore në nivel kombëtar në Shqipëri duke advokuar për 
përmirësimin e tyre nëpërmjet përfshirjes së të rinjve dhe nxitjes së 
debatit kombëtar për cështjet rinore. Analiza do të bazohet edhe 
në studime të paralele dhe të mëparshme serioze që janë kryer 
nga aktorë të tjerë që punojnë në fushën e rinisë por do të 
gjenerojë edhe vetë të dhëna cilësore dhe sasiore gjatë 
monitorimit. 

Dhe së fundmi si rezultat i agregatit të analizës së të dhënave të 
mbledhura nga monitorimi i politikave dhe opinion i të rinjve, 
studimi synon të krijojë bazën e të dhënave ku mund të mbështetet 
plani apo strategjia e re për 5 vitet e ardhshme për rininë, nisur edhe 
nga perspektiva europiane e Shqipërisë. 

   

 

 

 

 

 

 
1https://www.un.org.al/sites/default/files/plani%20kombetar%20i%20veprimit%20per%20rinine%202015-
2020_Shqip.pdf 
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2. Analizë e 
implementimi i 
politikave rinore në 
nivel qendror 
 
Shteti shqiptar dhe qeveria gjatë gjithë periudhës së tranzicionit 
kanë demostruar zbatim të dobët të legjislacionit në përgjithësi dhe 
dy arsyet kryesore kanë qënë mungesa e e vullntetit të 
institucioneve ligjzbatuese dhe mungesa e nxjerrjes dhe buxhetimit 
të akteve nënligjore. Në fushën e rinisë legjislacioni ka qënë i vakët 
dhe i mangët, por shpesh herë edhe i pazbatueshëm, përmendim 
këtu rastin e ligjit për vullnetarizmin, i cili për shumë vite mbeti i 
pazbatueshëm për shkak të mungesës së dy akteve nënligjore. E 
njëjta situate është paraqitur edhe me Kartën e Studentit e cila u 
bë e zbatueshme vetëm 5 vite pas miratimti të ligjit 80/2015 për 
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën  e Shqipërisë. 
Në analizën e mëposhtme do të trajtojmë me rradhë aktet ligjore 
dhe politikat kryesore të ndërmarra vitet e fundit nga qeveria dhe 
parlamenti për të rinjtë. 
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2.1 LIGJI PËR RININË 

 
Më 11 nëntor 2019 në Kuvendin e Shqipërisë u miratua ligji 75/2019 
“Për Rininë”.2 Ky ligj kaloi nëpërmjet një proçesi 1- vjecar konsultimi 
publik që nisi më 15 nëntor 2018.3 Flamurin e konsultimit e mbajti 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e cila zhvilloi seanca 
konsultative në 12 rajone me të rinj dhe organizata. Ky ligj kaloi në 
parlament me shumë polemika dhe debat publik nga grupet e 
interesit dhe organizatat rinore të cilat pretendonin se ligji i jep 
kopetencat e organizatave dhe grupimeve rinore Kryetarëve të 
Bashkive dhe Ministrit përgjegjës për rininë, centralizon lirinë e 
organizimit të të rinjve dhe kanalizon fondet për të rinjtë nëpërmjet 
institucioneve me mungesë të ulët besueshmërie.  

Më 25 nëntor 2019 Presidenti i Republikës refuzoi të dekretojë ligjin 
75/2019 duke e kthyer për rishqyrtim në Kuvend nëpërmjet dekretit 
nr. 11367.4 Presidenti u shpreh se ligji i miratuar është anti-kushtetues 
për arsyet e mëposhtme: 

 Ligji tenton vendosjen nën kontroll politik të organizimit 
rinor, gjë e cila do të përbënte cënim të rëndë të së 
drejtës të çdo të riu për t’u shprehur dhe për t’u 
organizuar lirisht. Cënimi i së drejtës së çdo të riu për të 
zgjedhur përfaqësuesit e tij në mënyrë të lirë dhe jashtë 
ndikimit politik, do të përbënte në themel cënim të 
demokracisë. 

 Ligji nuk i përgjigjet nevojave të zhvillimit dhe pritshmërive 
të rinisë shqiptare dhe nuk garanton mirëqenien e tyre. 

 Ligji jo vetëm që nuk sjell rregullimin e dëshiruar dhe të 
pritshëm, por për disa çështje thelbësore, ai bie ndesh me 
parimet dhe normat kushtetuese. 

 
2https://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/20191107152923ligj%20nr.%2075,%20dt.%204.11.2019.pdf 
3http://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/109 
4https://president.al/presidenti-meta-dekreton-kthimin-per-rishqyrtim-ne-kuvend-te-ligjit-nr-75-2019-arsyet-
e-kthimit-per-rishqyrtim-te-ligjit/ 
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 Ligji i miratuar evidenton se do të trajtojë edhe 
të rinjtë shqiptarë në diasporë, por nuk qartëson 
aspak në mënyrë reale dhe të vërtetë se si kjo 
normë e re ligjore do të ndihmojë këtë pjesë të 
rinisë shqiptare. 

 Ligji nuk vjen si pasojë e një studimi mbi nevojat 
e rinisë shqiptare, fakt që rrezikon të të krijojmë 
një normë ligjore vetëm formalisht, por nuk do 
të mund të garantojmë aplikimin me sukses të 
saj në adresë të rinisë shqiptare. 

 Ligji nuk trajton cështje thelbësore që lidhen me 
rininë si mungesa e vizionit për jetën, 
mospërshtatja e sistemit arsimor me tregun e 
punës apo mungesa e informacionit rreth këtij 
tregu, mungesa e argëtimit, papunësia, 
paragjykimi dhe diskriminimi ndërmjet të rinjve, 
mospjesëmarrja në proceset dhe 
vendimmarrjet demokratike, apo çështje të 
tjera sociale të hasura në praktikë dhe realitetin 
shqiptar. 
 
 

 
 

2.2 LIGJI PËR NXITJEN E PUNËSIMIT 
 

Më 13 Mars 2019 u miratua ligji 15/2019 për Nxitjen e Punësimit në 
Republikën e Shqipërisë, ligj i cili prek dhe rregullon aspekte të 
rëndësishme  për sa i përket kategorisë së të rinjve.5Ligji ka për 
qëllim rritjen e punësueshmërisë së forcave të punës, nëpërmjet 
ofrimit të shërbimeve dhe programeve publike të punësimit, të 
vetëpunësimit dhe të kualifikimit profesional. 

Programet e nxitjes së punësimit përfshijnë punët publike, 
vetëpunësimin, praktikat profesionale apo trajnimin, për të cilat 

 
5http://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/20190318131036ligj%20nr.%2015,%20dt.%2013.3.2019.pdf?fbcli
d=IwAR1zJgT3zSkKQ3IiUeVqtZ_srKZhPpK1ixsMEE4zkEIivZctnvO6sjK_QeY 
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parashikohet subvencionim, në përqindje të caktuar, i kostove për: 
sigurimet e detyrueshme shëndetësore dhe 
shoqërore;  pagat;   formimin profesional; formimin nëpërmjet 
punës; vetëpunësimin;  mbështetjen për bizneset e reja dhe 
inkubatorët e biznesit; pajisjen e vendit të punës dhe përshtatjen e 
arsyeshme. Gjithashtu, në projektligj janë parashikuar forma të tjera 
mbështetje, si për ofruesit publikë ashtu dhe për ata privatë, për t’u 
mbështetur financiarisht për kryerjen e kurseve për punëkërkuesit e 
papunë, për profesione të kërkuara në tregun e punës, sipas 
kërkesave të përcjella pranë zyrave të punësimit. 

Në këtë projektligj është parashikuar krijimi i institucionit përgjegjës 
për punësimin dhe aftësimin (sot Shërbimi Kombëtar i Punësimit), si 
një njësi, e cila do të mbledhë në një dhe do të rikonceptojë sipas 
praktikave më të mira modernizimin e zyrave të punës, sistemin e 
shërbimeve të punësimit, programet e nxitjes së punësimit dhe 
ofertën e përmirësimit të aftësive gjatë gjithë ciklit të jetës. 

Në projektligj, janë rregulluar  dispozitat në lidhje me punësimin e 
personave me aftësi të kufizuar që nuk kanë gjetur zbatim në ligjin 
ekzistues. Përveç mbështetjes me programe nxitje punësimi, 
përshtatje të arsyeshme, janë rregulluar dhe çështjet e detyrimit për 
të punësuar persona me aftësi të kufizuar nga punëdhënësit. Në 
projektligj është parashikuar krijimi i  Fondit Social të Punësimit, në 
formën e një fondi financiar publik që administrohet nga Bordi i 
Administrimit të Fondit. Burimi i financimit të fondit do të jetë 
kontributi i punëdhënësve të cilët nuk punësojnë 1 person me aftësi 
të kufizuar për çdo 49 punonjës të punësuar të tyre dhe në këtë rast 
janë të detyruar të derdhin një kontribut për llogari të Fondit Social 
të Punësimit, në masën e 50% të pagës minimale në shkallë vendi, 
për çdo muaj, për çdo person me aftësi të kufizuara, që ai duhet 
të kishte punësuar  (aktualisht paga minimale në shkallë vendi e 
miratuar me VKM është 26,000 lekë, pra kjo masë është 13,000 lekë 
në muaj). 

Të ardhurat e mbledhura do të përdoren për programe që synojnë 
punësimin, vetëpunësimin, rehabilitim për punë, aftësim dhe 
riaftësim profesional, orientim dhe këshillim për punësim, shërbime 
mbështetëse, si dhe përshtatjen e arsyeshme në vende pune të 
këtyre personave.6 

 
6https://financa.gov.al/ministrja-denaj-prezanton-projektligjin-per-nxitjen-e-punesimit/ 



 

9 
 

Sfida e zbatimit të ligjit mbetet tek miratimi dhe zabtimi i akteve 
nënligjore të cilat imponojnë dhe përcaktojnë: 

 Rregullate organizimit dhe funksionimit të institucionit 
përgjegjës për punësimin dhe aftësitë 

 Procedurat, kriteret dhe rregullat për ofrimin e shërbimeve të 
punësimit. 

 Procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve 
të nxitjes së punësimit 

 Rregullat e subvencionimit të shpenzimeve të udhëtimit, rastet 
e përfitimit dhe masën e pagesës për pjesëmarrje në kurset e 
formimit profesional 

 Rregullat për organizimin, funksionimin dhe kompetencat e 
Këshillit Konsultativ për Punësimin. 

 Përbërjen, kriteret dhe detyrat e Bordit të Administrimit të 
Fondit Social të Punësimit, si dhe mënyra e përdorimit të 
Fondit. 

 Procedura dhe mënyra e derdhjes së kontributit për llogari të 
Fondit Social të Punësimit 
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2.3 PAKTI PËR UNIVERSITETIN 

Protesta e dhjetorit 
2018 ishte shfaqja më 
masive e revoltës 
studentore në 
historinë e tranzicionit. 
Kjo protestë arriti që 
në mungesë të 
drejtimit apo orientimit 
nga ndonjë subjekt 
politik apo shoqëror, 

t’i paraqesë qartë dhe t’i imponohet qeverisë me 8 kërkesa që 
lidheshin me reduktimin e tarifave, transparencën e shpenzimeve, 
përfaqësimin studentor, performancën në mësimdhënie dhe 
vetingun e titujve akademikë. 

Si rezultat i masivitetit, qëndrueshmërisë dhe kërkesave të drejta, 
studentët iu imponuan qeverisë dhe kryeministrit duke i detyruar të 
publikojnë “Paktin për Universitetin”, të shkarkojë nga detyra 
Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë znj.Lindita Nikolla, si dhe të 
zëvendësoje të gjithë përfaqësuesit e Ministrisë në Bordet e 
Administrimit në universitetet publike në vend. “Paktin për 
Universitetin”, kjo paketë premtimesh dhe masash u shpall nga 
kryeministri në 19 Dhjetor 2018 në Universitetin “Ismail Qemali” në 
Vlorë dhe më pas u konkretizua në 11 VKM dhe 4 Urdhëra të 
Kryeministrit në 26 dhjetor 2018, akte të cilat synuan të adresonin 
një pjesë të 8 kërkesave të formuluara dhe kërkuara nga studentët 
gjatë protestës.7 

Sipas monitorimit të zbatimit të Paktit për Universitetin të kryer nga 
organizata Qëndresa Qytetare qeveria nuk respektoi afatet e 
shumicës së premtimeve të vendosura vetë dhe përfshirja e 
studentëve në këtë proçesrezultoi e ulët.8 Premtimi kryesor që lidhej 
me cilësinë e arsimti të lartë për nisjen e procesit të rishikimit të 

 
7https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/Draft-Pakti-per-Universitetin.pdf 
8http://qq.com.al/wp-content/uploads/2020/01/6.3.pdf 
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titujve shkencorë dhe kontrollit antiplagjiaturë nuk u mbajt, madje 
nëpërmjet një VKM-je të re në datën 5 shkurt 2020 Qeveria ja hoqi 
këtë kompetencë MASR duke ja kaluar sërisht universiteteve, ashtu 
sic ishte në periudhën para nisjes së protestës.  

Gjatë vitit 2019 u investuan rreth 26.6 milion dollar për investimet në 
konvikte, shuma të përfituara nga KFË dhe buxheti  i shtetit por 
sërisht kushtet dhe infrastruktura në konvikte le për të dëshiruar, nisur 
edhe nga shembja e 3 godinave pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. 

 

 

2.4  INVESTIMET NË KONVIKTE  
 

Para protestës 
studentore të dhjetorit 
2018 gjendja e 
infrastrukturës në 
konvikte paraqitej tejet 
e amortizuar në të 
gjitha ndërtesat në 
Tiranë dhe rrethe. 
Ndërtesat kishin nevojë 
urgjente për 
rehabilitim, pajisje me 
mobilie, shtretër, bazë 
materiale, dyshekë e 
çarçafë të rinj. Qeveria 
shqiptare nën 
presionin e protestës 
studentore e adresoi 
këtë problematikë duke akorduar një grant shtesë në masën 300 
milion lekë të reja nga buxheti i shtetit për investimet në konvikte. 9 

Njëkohësisht qeveria shqiptare në muajin mars 2019, aktivizoi 
menjëherë marrëveshjen e grantit me KFË(Bankën Gjermane për 

 
9https://www.oranews.tv/article/qeveria-ndan-grantin-prej-300-mln-lekesh-konviktet 
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Zhvillim) në vlerën 3 milion euro me qëllim investimin e këtij fondi në 
Rezidencën Studentore Universitare Nr.1.  Sipas kësaj marrëveshje 
Programi synonte rehabilitimin e konvikteve të Universitetit të 
Tiranës, në funksion të rritjes së efiçencës së energjisë dhe të 
kushteve të përshtatshme të studentëve, sipas kërkesave minimale 
të performancës së energjisë. Në varësi të buxhetit në dispozicion, 
projekti do të përfshijë rehabilitimin e godinave nr. 3, 14, 16, 17 dhe 
18 dhe nëse do të jetë e mundur edhe të dy deri në 4 godina të 
tjetra konviktesh.10 

Referuar raportit të Paktit për Universitetin të publikuar nga 
Qëndresa Qytetare, i gjithë  procesi i investimeve në konvikte është 
shoqëruar nga mungesa e transparences financiare edhe pse 
titullaret kryesorë të pushtetit qëndror dhe vendor kanë realizuar 
dalje të përmuajshme mediatike në këto godina.11 

Gjatë vitit 2019 RSU Nr.1 ka realizuar disa ndërhyrje në godinat e 
Qytetit Studenti për të cilat ka zhvilluar procedura tenderimi sipas 
ligjit për prokurimet publike. Të ardhurat në dispozicion të RSU Nr.1 
për vitin 2019 ishin 8.859.000 euro, ndërsa blerjet dhe investimet 
nëpërmjet prokurimeve publike 2.285.600 euro.  
 
Sipas sondazhit të realizuar nga Qëndresa Qytetare në Shkurt 2020, 
57.5% e studentëve shprehen se këto investime kanë qënë thjesht 
ndërhyrje vetëm në fasadë, 25.4% mendojnë se investimet nuk 
kanë sjellë përmirësime infrastrukturore dhe 16.6% e tyre shprehen 
se ato kanë përmirësuar disi kushtet brenda godinave.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10https://www.infrastruktura.gov.al/nenshkruhen%203%20marreveshje%20bashkepunimi%20mes%20qeveris
e%20shqiptare%20qeverise%20se%20republikes%20federale%20te%20gjermanise%20dhe%20qeverise%20fr
anceze/ 
11http://qq.com.al/wp-content/uploads/2020/01/6.3.pdf 
12http://qq.com.al/wp-content/uploads/2020/03/Anekta-ne-QS-final-1.pdf 
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2.5 Karta e Studentit 
Sipas premtimit në “Paktin për Universitetin” Karta e Studentit do të 
ishte pjesë e projektit të Kartës Europiane të Studentit dhe do të 
lëshohej nga Qendra e Shërbimeve Arsimore. MASR do të bënte 
publike marrëveshjet e lidhura dhe listën e shërbimeve që 
përfitohen nga studentët me entet shtetërore, bashkitë dhe 
subjektet private duke përcaktuar shërbime me çmime të 
reduktuara për studentët në të gjithë vendin dhe për studentët e 
huaj në Shqipëri.13 

Sipas ligjit 80/2015 për arsimin e lartë, Karta e Studentit është një 
dokument unik dhe institucioni përgjegjësi i vetëm për prodhimin 
dhe lëshimin e saj është Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Më 17 
Prill 2019 u publikua në fletoren zyrtare vendimi i qeverisë nr. 226 për 
shërbimet që do të ofrojnë institucionet në kuadër të kartës së 
studentit. Ky vendim në pikën 11 të tij parashikon edhe një mundësi 
që përvec MASR, kartën e studentit mund ta prodhojnë dhe 
administrojnë me fondet e tyre edhe njësitë e vetqeverisjes 
vendore.  

Me publikimin e këtij vendimi, bashkia Tiranë nisi menjëherë 
prodhimin dhe shpërndarjen e kartës së studentit në universitete. 
Deri në datën 2 Mars 2020 sipas burimeve të qeverisë u shpërndanë 
32 000 Karta Studenti në kryeqytet. Karta e prodhuar nga bashkia 
Tiranë përmban rreth 130 shërbime private dhe 87 shërbime 
publike.  

Në kushtet e presionit nga ana e medias dhe studentëve për 
diskriminimin e studentëve në rrethe si përfitues të Kartës së 
Studentit, MASR në datën 11 shtator 2019 lidhi një memorandum 
bashkëpunimi me Postën Shqiptare duke i deleguar kësaj të fundit 
prodhimin dhe shpërndarjen e Kartës së Studentit. Karta e Studentit 
referuar trendit të shpërndarjes do të jetë në duart e çdo studenti 
brenda vitit akademik 2019 – 2020, ndërsa fuqizimi i saj me shërbime 
dhe produkte që i referohen nevojave bazike mbetet sfida më e 
madhe për ta kthyer atë në një instrument për lehtësimin e jetesës 
dhe kushteve studentore.  

 
13https://www.kartaestudentit.al/ 
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Buxhetimi i Kartës së Studentit ende nuk duket se është në planet e 
institucioneve përgjegjëse. Sipas Komunikimit zyrtar mes KRK dhe 
MASR, buxheti në dispozicion të Kartës së Studentit nga kjo ministri 
është 0 lek. MASR shprehet se kostot do të përballohen nga njësitë 
e qeverisjes vendore. 

Problemi i 
transparencës së 
funksionimit të 
Kartës së 
Studentit lidhet 
me dy momente 
kryesore, së pari 
buxhetimi i saj ku 

institucionet 
qëndrore dhe 
lokale nuk 

parashikojnë buxhet për ribursimin e produkteve dhe shërbimeve 
të përfituara me ulje nga studentët dhe së dyti pikët që fitojnë 
studentët nga blerjet në operatorët privatë që ofrojnë shërbime 
nuk ka një skemë se si u shërbejnë studentëve për të përfituar 
cmime të reduktuara. 

  

 

2.6 Plani Kombëtar i Veprimit për 
Rininë 2015 – 2020. Efektet dhe 
problematikat e zbatimit të tij.  
Ky është viti i pestë dhe i fundit i zbatimit të Planit Kombëtar të 
Veprimit për Rininë. Një vit bilanci dhe reflektimi mbi ecurinë, 
problematikat dhe efektet që solli për kategorinë e të rinjve ky 
dokument strategjik.  

Sipas të gjitha monitorimeve të mëparshme të Kongresit Rinor 
Kombëtar dhe organizatave të tjera me fokus të rinjtë, plani nuk 
është zbatuar tërësisht sipas afateve dhe objektivave të tij. Ministria 



 

15 
 

përgjegjëse zbatimin e tij u shkri dhe struktura e re e Shërbimit 
Kombëtar të Rinisë kaloi në varësi të MASR, ministri e cila nuk e pati 
në fokus dhe nuk publikoi asnjë monitorim të ecurisë së këtij plani.14 
MASR pasi mori nën kompetencë fushën e rinisë lançoi fushatën e 
ligjit për rininë duke lënë jashtë fokusit realizimin e objektivave të 
Planit Kombëtar për Rininë.  

Problemi kryesor i zbatimit të planit ishte mungesa e programit 
buxhetor specifik për të rinjtë në buxhetin e shtetit dhe sjellja aspak 
favorizuese e organizatave nga të rinjtë dhe për të rinjtë. 
Infrastruktura e parashkaur për tu ngritur 5 vjet më parë, sot nuk ka 
arritur të realizohet, pasi nga 12 qendra rinore rajonale të 
parashikuara në Planin Kombëtar të Rinisë, janëngritur vetëm katër 
të tilla, dhe këto funksionojnë më shumë si ambiente për eventet e 
OJF-ve sesa si mundësi për pjesëmarrjen e të rinjve.  Këto qendra 
pas vitit 2018 u kanë kaluar në kopetencë bashkive të cilat shpesh 
kanë qasje subjektiviste me ndikime politike në lejimin e aktiviteteve 
për organizatat rinore. 

Tregu i punës për të rinjtë ka ngelur i paorientuar dhe sipërmarrjet 
qëndrojnë të shkëputura nga universitetet, të cilat ofrojnë në treg 
studentët e formuar sipas programeve të tyre të studimit, por jo 
sipas kërkesave të tregut. Portali i parashikuar në këtë plan në 2015 
Rinia.al do të shërbente për këshillimin e karrierës së të rinjve, nuk u 
krijua kurrë.  

Në një kohë ku situata e rënduar nga Covid 19 ka detyruar të gjitha 
shkollat të procedojnë nëpërmjet mësimit online kujtojmë që një 
nga objektivat e qeverisë, që duhet të ishtë realizuar sot në favor 
të të rinjve ishtë fakti se të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar 
duhet të ishin të pajisura me të paktën një klasë me tabela 
interaktive multimediale të cilat sot do të lehtësonin mësimdhënien. 
Megjithëse tenderi u ezaurua sot në këto klasa mungojnë kushtet 
teknike, interneti dhe në disa të tjera mungojnë mësuesit 
“inteligjentë” për të vënë në zbatim këtë projekt.   

Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile nuk e krijoi fondin 
specifik sipas Planit Kombëtar për Rininë, ku 20 % e fondeve vjetore 
të saj duhet të shkonin për organizatat rinore. Gjatë këtyre 5 viteve 

 
14https://krk.al/wp-content/uploads/2019/02/Raport-Monitorimi.pdf 
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këto organizata kanë aplikuar njëkohësisht me organizatat me 
shumë vite eksperiencë në Shqipëri brenda të njëjtës thirrje, faktor 
ky dekurajues për fuqizimin e organizatave të reja.  

Si përfundim mund të themi që Plani Kombëtar i Veprimit ishte një 
dokument strategjik i mire në letër, i pa buxhetuar nga qeveria, i pa 
përthithur sic duhet nga institucionet zbatuese dhe pa fuqi 
detyruese për mos zbatimin e objektivave të tij. Institucionet 
përgjegjëse për realizimin e tij u shkrinë ose transformuan duke sjellë 
edhe papërgjegjshmëri në realizimin e objektivave të planit. 

 

 

 

2.7 Zyra Rajonale për Bashkëpunim 
Rinor (RYCO). Impakti dhe efektet tek 

të rintjë shqiptarë në katër vite 
2016 - 2020 

 
Në  vitin 2019 RYCO mbylli thirrjen e dytë dhe të tretë 
dhe arriti në total 378 aplikime nga 1.186 aplikantë 
(organizata rinore dhe shkolla të mesme) nga të 
gjashtë palët e kontraktuara. RYCO akordoi në 
total 64 projekte të realizuara nga 143 partnerë 
(organizata rinore dhe shkolla) në një shumë totale 
1.330.898,48 euro. Brenda Strategjisë se RYCO 2019-

2021 – prioriteti i  parë strategjik "Ofrimi i programeve 
me cilësi të lartë, dhe ndikim të lartë", është arritur një 

rritje dhe diversifikim i mundësive të financimit për 
projekte rajonale të bashkëpunimit rinor, dhe thirrje të 

hapura për propozime që u përgjigjen nevojave të 
identifikuara të gjashte vendeve te Ballkanit Perendimosr, 

OSHC, dhe shkollave te cilat jane publikuar dhe implementuar. Ka 
filluar të zhvillohet Shërbimi Rajonal Vullnetar dhe modeli i programit 
të mobilitetit dhe shkëmbimit të të rinjve vullnetarëve , dhe 
mbështetja e programeve rajonale për zhvillimin e sipërmarrjes 
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sociale të rinisë, inovacionit dhe lidershipit zhvilloi aktivitetet e para 
në 2019. 
Sa i përket objektivit të dytë strategjik "Ndërtimi i kërkesës – Krijimi 
dhe promovimi një mjedis mundësues", eshte zhvilluar një numër 
aktivitetesh promovuese dhe ndërgjegjësuese që kontribuojnë në 
rritjen e ndërgjegjësimit të të rinjve te WB6 për mundësitë për t'u 
përfshirë në aktivitete që ndërtojnë mirëkuptim dhe pajtim të 
ndërsjellë në fushen e qytetarisë, edukimit, kulturës dhe sportit. 

Nga rreth 20 evente, eventet pasardhëse duhet të konsiderohen 
shumë te rëndësishme nga pikëpamja politike: pjesëmarrja aktive 
në Samitin e Poznanit dhe takime përgatitore të organizuara rreth 
tij (Prill dhe Korrik), konferencë për rininë e organizuar nga 
Presidenca Rumune e Këshillit të Evropës Union (maj), takim midis 
të rinjve dhe presidentëve të Republikës Franceze dhe Serbisë 
(Korrik), Samiti i Nairobi ICPD25 (Nëntor), Takimi i Komitetit Drejtues 
të Samitit Dixhital të Ballkanit Perëndimor në Beograd (Shkurt), takim 
me përfaqësuesit e ministrive të jashtme punët e Ballkanit 
Perëndimor 6 (Shkurt dhe Tetor), konferencë rajonale për 
dinamikën e popullsisë, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm në Evropën Juglindore të organizuar nga UNFPA dhe 
Ministria e Punëve të Jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës (Tetor), 
Forumi Rajonal për Lidershpin Rinor në Novi Sad, Serbia që mblodhi 
disa zyrtarë të nivelit të lartë nga rajoni (nëntor). 
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3. Situata e 
organizatave 
rinore gjatë 
periudhës së 
pandemisë Covid 19 
 
Kongresi Rinor Kombëtar gjatë periudhës 1 – 15 Qershor 2020 
realizoi një anketim me 120 organizata rinore me fokus situatën e 
tyre financiare dhe qëndrueshmërinë e aktivitetit gjatë pandemisë 
Covid-19. Pyetësori u realizua online dhe u shpërnda në të gjithë 
database-n e organizatave rinore në Shqipëri të marrë nga 
AMSHC, Kongresi Rinor Kombëtar dhe youth ngo maps të krijuar 
nga projekte të ndryshme.15Referuar numrit të përgjithshëm të 
organizatave rinore dhe jorinore në Shqipëri i cili shkon në 12 000, 
kampioni i përzgjedhur është i mjaftueshëm për të marrë një 
perceptim të drejtë dhe të besueshëm mbi situatën.  

Në tërësinë e organizatave të cilat kanë plotësuar anketën, 45.8% 
e tyre kanë më shumë se dy punonjës të deklaruar, 12.5% kanë 
vetëm dy punonjës dhe 41.7% kanë vetëm një punonjës të 
deklaruar në skemën e sigurimeve shoqërore. 

 
15http://www.amshc.gov.al/web/ojf/ 
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Sipas të dhënave të 
Minsitrisë së 
Financave dhe 
Ekonomisë rreth 60 
000 qytetarë 
shqiptarë ngelën të 
papunë në të gjitha 
sektorët privatë.  

Nga të dhënat e 
përftuara rezulton se 
24% e organizatave rinore u detyruan të reduktojnë punonjësit në 
organizatën e tyre gjatë periudhës së pandemisë, ndërsa 76% e 
tyre nuk janë prekur në aspektin e shkurtimit të vendeve të punës.  

Qeveria publikoi Aktin Normativ Nr. 12, datë 2.4.2020 me qëllim 
shtyrjen e pagesave të qirasë për 2 muaj, prill dhe maj për 3 
kategori, biznesin e vogël që është mbyllur për shkak të situatës, 

familjarëve të regjistruar në punë, që kanë ndaluar punën për 
shkak të luftës dhe studentët që janë larguar për në banesat e  

tyre pas shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë. Mirëpo OJF-të sërisht 
nuk u përfshinë në këtë skemë.Sipas anketës të zhvilluar kryesisht 
me drejtuesit e organizatave ata u gjendën përballë vështirësive 
financiare të ndryshme në këtë situatë pandemie. 16.7% e 
organizatave e kishin të pamundur pagesën e sigurimeve 
shoqërore dhe shëndetësore, 20.8% ishin në pamundësi për të 
paguar qeranë e zyrave ndërsa 62.5% shprehen se u vendosën 
përpara vështirësive financiare për shkak se kontratat dhe 
aktivitetet e tyre me donatorët u pezulluan ose anulluan. 
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Pavarësisht reagimeve dhe peticioneve nga grupe të ndryshme 
organizatash për të kërkuar ndihmë financiare, qeveria nuk i mori 
ato në konsideratë duke mos e përfshirë këtë sektor në paketat e 
ndihmës financiare. Por 91.7% e përfaqësuesve të organizatave 
rinore shprehen se organizatat duhet të ishin përfshirë në paketat e 
ndihmës financiare të qeverisë, ndërsa vetëm 8.3% e tyre 
mendojnë se ky ka qënë një vendim i drejtë i qeverisë. 

 

 

 

 

 

Disa nga përfaqësuesit e organizatave rinore shprehen lidhur me 
mbështetjen që presin nga qeveria dhe vijueshmërinë e 
aktiviteteve të tyre në kohë pandemie si më poshtë:  

“Kërkojmë trajtim i barabartë si sektorët e tjerë, duke 
qënë se dhe ne jemi tatimpagues. Fond mbështetës për 
qera dhe shpenzimet e zyrës.” 

“Mundësimi i një platforme për aktivitetet online dhe 
zhvillimin e takimeve virtualisht, pa pagesë dhe lehtësisht 
të aksesueshme për të gjithë. Zgjidhje konkrete për 
aktivitetet që shtrihen kryesisht me komunitet.” 

“Jemi munduar ti zhvillojmë online projektet por kemi 
hasur shumë vështirësi teknike pasi jo gjithë të rinjtë kanë 
mundësi aksesi dhe pajisje të lidhura me internetin” 
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“Deri tani i kemi pezualluar projektet, në muajt në 
vazhdim do shohim pasi janë mbyllyr edhe shkollat ku 
është i vetmi ambient për aktivitete me të rinjtë, pasi 
mungojnë qendrat rinore” 

“Aktivitetet e planifikuara, duam t’i zhvillojmë në një 
situatë më të qetë dhe jo online, duke qenë se kanë të 
bëjnë me artin, argëtimin, edukimin”. 

“Cdo aktivitet ka kaluar online, dhe ne po mundohemi 
që gjithë programin ta kalojmë online, duke parë 
metoda të reja mbi imlementimin e projekteve”. 
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4. Vlerësimi i masave 
dhe politikave 
qeveritare nga të 
rinjtë gjatë 
periudhës së 
pandemisë Covid 19 
Nisur nga situata e krijuar për shkak të pandemisë Covid 19, por 
edhe për të mbështetur gjetjet e analizës desk research mbi 
politikat rinore në nivel qëndror, skuadra e Kongresit Rinor Kombëtar 
vendosi të kryejë një anketim online mbi vlerësimine të rinjve ndaj 
masave qeveritare dhe politikave rinorë në nivel kombëtar, të cilin 
e plotësuan 350 të rinj nga 12 qarqet e vendit.  

Metodologjia e përodur u bazua në shpërndarjen e anketës 
nëpërmjet reklamës online 
nëpërmjet facebook ads dhe 
shpërndarjes nga kontaktet e 
organizatave partnere të KRK 
tek të rinjtë aktivë në rrethe.  

Pjesëmarrja gjinore në këtë 
anketim ndahet në 60% vajza 
dhe 40% djem ndërsa 
përkatësia sipas moshës është 
52.7% në grupmoshën 18-22 
vjeç, 23.7% i përkasin 
grupmoshës 23 – 26 vjeç dhe 
23.6% janë të rinj nga 27-30 vjeç.  
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4.1 Mësimi online 
 

Në datën 9 Mars 2020 Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, e ndikuar 
nga situata e krijuar nga pandemia Covid 19 nxorri Urdhërin nr. 91 
“Për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet 
arsimore publike dhe jo publike”. Menjëherë pas këtij Urdhëri, 
shkollat e arsimit parauniversitar dhe universitetet ndërprenë 
procesin mësimor. Ndërpreja e procesit mësimor u shoqërua me 
sfida të shumta të aplikimit të mësimit alternativ online. Por kjo lloj 
qasje e gjeti sistemin arsimor, institucionet e arsimit të lartë dhe 
familjet shqiptare të papërgatitura sa i përket efektivitetit, cilësisë 
dhe aksesit të nxënësve dhe studentëve në internet. 

32% e të rinjve të pyetur lidhur me ndjekjen e mësimit online 
shprehen se nuk kanë pasur mundësi aksesi në mësim gjatë situatës 
së covid 19 në muajt Mars – Prill, ndërsa 68% e tyre pohojnë se e 
kanë ndjekur rregullisht. Ndërkohë 31.6% e studentëve që nuk e 
kanë ndjekur dot mësimin online shprehen se arsyeja ka qënë 
mungesa e aksesit në internet, 15.8% mungesa e qasjes në pajisje 
dixhitale dhe 52.6% shprehen se kanë qënë të dyja bashkë këto 
arsye. Kjo shifër përkon edhe me të dhënat e raportit të Bankës 
Botërore në ,muajin Maj 2020 të paktën 30% e familjeve shqiptare 
nuk kanë PC apo laptop në shtëpi.Raporti thotë gjithashtu se 
shpejtësia minimale e internetit për mësimin online èshtë 10 Mbps. 
16 

 
16http://documents.worldbank.org/curated/en/590751590682058272/pdf/The-Economic-and-Social-Impact-
of-COVID-19-Education.pdf?fbclid=IwAR0JetMU_IjQUKTNiFh7WE4j2ta96cm8-cquFZAVSL-txSYOG8T1rsywJEM 
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Sipas 46.2% e të studentëve dhe nxënësve të përgjigjur në anketim 
mësimi online ka qënë 
joefektiv. 32.7% e tyre 
shprehen se mësimi ka 
qënë efektiv ndërsa 21.2% 
janë të rinj të cilët kanë 
përfunduar ciklet e 
studimit. Sa i përket 

metodës së mësimdhënies online ka disa pohime nga të rinjtë. 
56.5% e të anketuarve shprehen se e kanë zhvilluar mësimin 
nëpërmjet programeve video-call private të ofruara nga vetë 
mësuesit/pedagogët, 37% e tyre deklarojnë se 
mësuesit/pedagogët ua kanë dërguar vetëm me e-mail leksionet 
ndërsa vetëm 6.5% e kanë marrë mësimin nëpërmjet platformave 
të MASR në RTSH dhe RASH.  

 

 

4.2 Karta e Studentit 
Nisur nga fakti që Karta e Studentit është një instrument që mund 
të sjellë përfitime në cmimet e shërbimeve dhe produkteve ndaj 
studentëve në këtë periudhë të vështirë studentët u pyetën në 
lidhje me funksionalitetin dhe efektin e saj.  

Vetëm 5.7% e 
studentëve të pyetur 
shprehen se karta e 
studentit ka sjellë 
lehtësira për ekonominë 
e tyre.  26.4% e 
studentëve pohojnë se 
Karta e Studentuit nuk ka 

sjellë asnjë minimizim kostosh në blerjen e internetit apo pajisjeve 
elektronike apo ndryshim në portofolin e  tyre mujor, ndërsa 67.9% 
e studentëve nuk janë pajisur ende me një kartë studenti. 
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4.3 Jeta sociale e të rinvje  
Mungesa e theksuar e hapësirave publike si në formën e qëndrave 
multifunksionale ashtu edhe në atë të këndeve sportive me 
mundësi angazhimin fizik dhe rekreacionin kanë shkaktuar një 
handikap të theksuar në fasilitimin e kushteve të të rinjve për një 
jetesë më të shëndetshme dhe mundësi për edukim jorformal.17 

Nisur edhe nga fakti i rëndësisë që kanë hapësirat sociale dhe 
rinore për komunitetin e të rinjve stafi i Kongresit Rinor Kombëtar i 
pyeti të rinjtë mbi nivelin e aksesit që ata kanë sot në këto 
ambiente. 45.5% e të rinjve të intervistuar pohojnë se pranë 

vendbanimit të tyre ka 
një qendër rinore 
funskionale. 21.8% e tyre 
shprehen se pranë 
vendbanimit të tyre ka 
një qendër rinore por nuk 
organizohen aktivitete 
dhe 32.7% e të rinjve janë 
shprehur se qendrat 
rinore mungojnë në 
vendbanimine  tyre.  

Ndërsa sa i përket pranisë dhe aksesit në hapësira sportive 47.3% e 
të rinjve shprehen se pranë vendbanimit të tyre nuk ka hapësira 
sportive. Ndërkohë 29.1% pohojnë se ka hapësira të tilla por ata nuk 
i aksesojnë dot dhe vetëm 23.6% e të rinjve janë shprehur për 
prezencën dhe përdorimin e hapësirave sportive prej tyre.   

 

 
17https://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14341.pdf 
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5. Gjetjet Kryesore 
 
 

 Ligji për rininë nuk erdhi si pasojë e një studimi mbi 
nevojat e rinisë shqiptare por si akt i imponuar 
politikisht. Ligji nuk trajton çështje thelbësore që 
lidhen me rininë si mospërshtatja e sistemit arsimor 
me tregun e punës, papunësia, paragjykimi etj. Më 
25 nëntor 2019 Presidenti refuzoi të dekretojë ligjin 
duke e shpallur atë si antikushtetues. 
 

 Paktit për Universitetin nuk reflektoi tërësisht 8 
kërkesat e studentëve, qeveria nuk respektoi afatet 
e shumicës së premtimeve të vendosura vetë dhe 
përfshirja e studentëve në këtë proçes rezultoi e ulët. 
 

 Karta e Studentit nuk është shoqëruar më një 
projektbuxhet nga institucionet vendore dhe 
qendrore dhe zbatimi i saj në praktikë ka 
demonstruar mungesë transparence në përdorimin 
e pikëve të fituara nga blerjet.  
 

 Vetëm 5.7% e studentëve të pyetur shprehen se 
Karta e Studentit ka sjellë lehtësira për ekonominë e 
tyre.  26.4% e studentëve pohojnë se Karta e 
Studentuit nuk ka sjellë asnjë minimizim kostosh në 
blerjen e internetit apo pajisjeve elektronike apo 
ndryshim në portofolin e  tyre mujor, ndërsa 67.9% e 
studentëve nuk janë pajisur ende me një kartë 
studenti. 
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 Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile nuk e 

krijoi fondin specifik sipas Planit Kombëtar për Rininë, 
ku 20 % e fondeve vjetore të saj duhet të shkonin për 
organizatat rinore. Gjatë këtyre 5 viteve këto 
organizata kanë aplikuar njëkohësisht me 
organizatat me shumë vite eksperiencë në Shqipëri 
brenda të njëjtës thirrje, faktor ky dekurajues për 
fuqizimin e organizatave të reja.  

 
 16.7% e organizatave rinore e kishin të pamundur 

pagesën e sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore, 20.8% ishin në pamundësi për të 
paguar qeranë e zyrave ndërsa 62.5% shprehen se 
u vendosën përpara vështirësive financiare për 
shkak se kontratat dhe aktivitetet e tyre me 
donatorët u pezulluan ose anulluan. 

 
 32% e të rinjve shprehen se nuk kanë pasur mundësi 

aksesi në mësim gjatë situatës së covid 19 në muajt 
Mars – Prill, ndërsa 68% e tyre pohojnë se e kanë 
ndjekur rregullisht. Ndërkohë 31.6% e studentëve që 
nuk e kanë ndjekur dot mësimin online shprehen se 
arsyeja ka qënë mungesa e aksesit në internet, 
15.8% mungesa e qasjes në pajisje dixhitale dhe 
52.6% shprehen se kanë qënë të dyja bashkë këto 
arsye. 

 
 45.5% e të rinjve të intervistuar pohojnë se pranë 

vendbanimit të tyre ka një qendër rinore 
funskionale. 21.8% e tyre shprehen se pranë 
vendbanimit të tyre ka një qendër rinore por nuk 
organizohen aktivitete dhe 32.7% e të rinjve janë 
shprehur se qendrat rinore mungojnë në 
vendbanimine  tyre. 
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6. Rekomandime 
 

 
 Aktet nënligjore të ligjit për rininë duhet të parashikojnë 

qartësisht ngritjen e strukturave rinore në nivel kombëtar dhe 
lokal duke siguruar transparencë, përfaqësim dhe 
gjithëpërfshirje.  
 

 Minsitritë e linjës dhe Këshilli i Ministrave duhet të parashikojë 
një buxhet specifik për vitin 2021, të mjaftueshëm për të 
jetësuar organet e parashikuara nga ligji për rininë dhe 
financimin e organizatave rinore. 
 

 Agjencia e Rinisë duhet të demostrojë një vendimmarrje 
transparente, meritokratike dhe të hapur në përzgjedhjen e 
organizatave rinore që do të përfitojnë financim nga shteti.  
 

 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duhet të zbatojë me 
rigorozitet afatet e parashikuara në ligj për nxjerrjen e akteve 
nënligjore, vënien në zbatim të ligjit dhe ngritjen e strukturave 
drejtuese për rininë. 
 

 Këshillat Bashkiake dhe Kryetarët e 61 Bashkive duhet të 
fillojnë mënjëherë hapjen e procesit për krijimin e Këshillave 
Rinorë Vendorë duke i vënë në diispozicion ambiente, 
mbështetje dhe projektet për rininë. 
 

 Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile duhet të zbatojë 
Planin Kombëtar për Rininë, ku 20 % e fondeve vjetore të saj 
duhet të shkojnë për organizatat rinore. 
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 Minsitria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duhet të nisë punën për 
hartimin e planit të ri kombëtar për rininë, të cilit i ka 
përfunduar afati i zbatimit pavarësisht se objektivat e tij nuk 
ishin plotësisht të realizueshëm. Në dokumentin e ri duhet të 
parashikohen qendra rinore dhe biblioteka për cdo bashki. 
 

 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duhet të hartojë dhe 
miratojë strategjinë e re për arsimine lartë dhe arsimin 
paraunviersitar duke vendosur në fokus dixhitalizimin e 
procesit mësimor, mbështetjen e studentëve dhe ndërlidhjen 
e arsimit me tregun e punës. 
 

 Bashkitë Tiranë, Durrës dhe Shkodër duhet të buxhetojë 
Kartën e Studentit për vitin akademik 2020 - 2021 për të bërë 
të mundur kompesimin e blerjeve me ulje nëpërmjet kartës 
nga operatorët e tretë. 
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Anex 1 Pyetësor për organizatat rinore 
 

 Emri i organizatës 
 

 Numri i punonjësve të deklaruar 
 
a) 1  
b) 2 
c) Më shumë se 2 
 

 A jeni detyruar të reduktoni punonjësit në organizatën tuaj gjatë periudhës së 
Covid 19? 
 
a) PO 
b) JO 
 

 Cfarë vështirësish financiare ka krijuar situata e Covid-19 për organizatën tuaj? 
a) Pamundësi për të paguar pagat dhe sigurimet shoqërore/shëndetësore 
b) Pamundësi për të paguar qeranë e zyrës 
c)  Pezullim/anullim të kontratave dhe aktiviteteve me donatorët 

 

 A mendoni se duhet të përfshiheshin OJF-të në paketat financiare të qeverisë? 
 
a) PO 
b) JO 
 
 

 Sa i përket qerave të ambienteve ku zhvilloni aktivitetin tuaj për muajt e prekjes 
nga Covid-19: 
a) Keni arritur të bëni një marrëveshje me pronarin për të mos paguar qeranë 
b) Keni paguar normalisht pagesën e qerasë 
c) Nuk paguni qera për hapësirat e OJF-së 
 

 Cfarë politikash propozoni se duhet të ndërmarrë qeveria për lehtësimin e 
krizës së shkaktuar nga Covid-19 tek organizatat rinore dhe për të rinjtë? 
 

 Si planifikoni të vijoni aktivitetin në kushtet e situatës së krijuar nga Covid-19? 
 

 Gjatë periudhës së Covid 19, financimet nga donatorët 
 
a) U ndërprenë 
b) U pezulluan 
c) Vijuan normalisht sipas kontratave 
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Anex 2 Pyetësor për të rinjtë 
 

 Mosha 
 
a) 18 - 22 vjeç 
b) 23 - 26 vjeç 
c) 27 - 30 vjeç 

 
 Gjinia 

 
a) F 
b) M 

 

 Statusi 
 

a) Maturant 
b) Student 
c) I Punësuar 
d) I Papunë 

 
 A ka një qendër rinore pranë vendbanimit tuaj? 

 
a) Po, ka dhe funksionon 
b) Po, ka por nuk organizohen aktivitete 
c) Jo, nuk ka 

 
 Ka hapësira sportive pranë vendbanimit tuaj? 

 
a) Po, ka dhe i kam përdorur ato 
b) Po, ka por nuk i aksesoj dot 
c) Jo, nuk ka hapësira të tilla pranë vendbanimit tim 

 
 

 Jeni i/e punësuar? 
a) Po 
b) Jo 
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 A ju ka ndihmuar universiteti per orientimin dhe rekrutimin 

nga punëdhënësi juaj? 
 
a) Po, më ka ndihmuar nëpërmjet orientimit nga zyra e 

karrierës dhe praktikës së punës. 
b) Jo, e kam gjetur vetë punën. 

 
 Si e vlerësoni Planin Kombëtar të Rinisë 2015 – 2020? 

 
a) 1 – Shumë mire 
b) 5 – Shumë keq 

 
 Shërbimet e ofruara nga Karta e Studentit ju: 

 
a) kanë sjellë lehtësira për ekonominë tuaj familjare 
b) nuk kanë sjellë asnjë ndryshim në portofolin tuaj studentor 
c) nuk jam i pajisur me Kartë Studenti 

 
 A ke pasur mundësi të ndjekësh rregullisht mësimin online 

gjatë situatës së covid 19 në muajt Mars - Prill? 
 
a) Po 
b) Jo  

 
 Mësimi online gjatë situatës së Covid 19 ka qenë 

 
a) Efektiv 
b) Joefektiv 
c) Nuk e di 
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P R O J E K T V E N D I M  
 
 

PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ORGANIZATAVE RINORE 
DHE / OSE PËR TË RINJTË, QË PËRFITOJNË FINANCIME NGA FONDET GRANT NGA BUXHETI I 

SHTETIT, TË DEDIKUARA PËR RININË 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 15 të ligjit nr. 75/2019, “Për 
rininë”, me propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

1. Agjencia e Rinisë për Edukim, Ndërveprim dhe Aktivizëm (në vijim ARENA), nëpërmjet 
fondit grant të dedikuar për rininë, të parashikuar e miratuar në ligjin vjetor të buxhetit, 
financon projektet e propozuara nga organizatat rinore dhe/ose organizatat për të 
rinjtë. 

2. Brenda muajit janar të çdo viti, ARENA harton dhe konsulton me Këshillin Kombëtar të 
Rinisë dhe grupet e interesit, programin vjetor të financimit të projekteve rinore dhe 
skemën e shpërndarjes së pjesës së fondit grant, që do të përdoret për financimin e 
projekteve rinore. Programi vjetor dhe skema e shpërndarjes i dërgohen për miratim 
ministrisë përgjegjëse për rininë. 

3. ARENA e shpall programin vjetor, si dhe skemën e miratuar për shpërndarjen e pjesës 
së fondit grant, që do të përdoret për financimin e projekteve rinore, në faqen e saj 
zyrtare në internet. 

4. Organizatat rinore dhe/ose organizatat për të rinjtë që do të përfitojnë mbështetje 
financiare, duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  
 
a) të jenë të regjistruara në përputhje me legjislacionin në fuqi për organizatat 

jofitimprurëse;  
b) të kenë si objekt të veprimtarisë së tyre të parashikuar në statutin e organizatës 

aktivitete dhe veprimtari rinore;  
c) të paktën 70 % e anëtarëve të tyre të jenë të rinj, dhe/ose të kenë zbatuar, të 

paktën për një periudhë 3-vjeçare në mënyrë të vazhdueshme projekte e 
programe me impakt tek të rinjtë;  

ç)  të mos jenë në proces falimentimi dhe/ose likuidimi;  
d) të jenë të regjistruara në bazën e të dhënave për rininë, që krijohet dhe 

administrohet nga ARENA;  
e) të mos jenë duke zbatuar të njëjtin projekt, të financuar nga buxheti i shtetit apo 

institucione të tjera. 
 

5. ARENA shpall në faqen zyrtare, pas miratimit me urdhër nga titullari i saj:  
 
a) njoftimin për thirrje për propozime, me afatet kohore të secilës fazë të thirrjes si 

dhe fondin në dispozicion; 
b) procedurën që ndiqet për çdo thirrje për projekt propozime;  
c) formularin e aplikimit; 
ç) formularin e zërave në terma financiarë; 
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d) kontratën tip. 
 

6. Projektpropozimet e subjekteve konkurruese, që përmbushin kriteret sipas pikës 4, të 
këtij vendimi do të kualifikohen për në fazën e përzgjedhjes nëse: 
  
a) projektpropozimi lidhet me objektivat dhe prioritetet e thirrjes; 
b) projektpropozimi është i strukturuar dhe i shkruar në gjuhë të kuptueshme;  
c) qëllimi i projektit reflekton lidhjen me grupet e interesit; 
ç) aktivitetet e propozuara janë në përputhje me objektivat dhe rezultatet e pritshme; 
d) plani i aktiviteteve të propozuara është i qartë, i monitorueshëm dhe brenda 

buxhetit të parashikuar. 

7. Aplikimi për mbështetje financiare, dërgimi i projektpropozimit dhe dokumentacionit 
shoqërues, nga organizatat rinore dhe/ose organizatat për të rinjtë do të realizohet 
elektronikisht, përmes portalit përkatës të shërbimeve publike. 

8. Subjektet konkurruese duhet të plotësojnë dhe ngarkojnë elektronikisht dokumentet e 
mëposhtme: 
 
a) formularin e aplikimit, ku të përcaktohet qartësisht qëllimi i projektit dhe veprimtaritë 

specifike që do të kryhen, në funksion të tij; 
a) aktin e regjistrimit në gjykatë; 
b) kopjen e statutit, ku specifikohet si pjesë e veprimtarisë zhvillimi i aktiviteteve rinore; 
c) dokumentacionin që provon përvojë në zhvillimin e aktiviteteve rinore, të paktën 

në 3 (tre) vite të veprimtarisë së tyre, duke përfshirë, si vijon: 
i. listën e plotë të projekteve të zhvilluara nga organizata gjatë 3 (tre) viteve; 
ii. raportet përfundimtare për secilin nga projektet e listuara, si dhe pasqyrat 

financiare; 
iii. buxhetin total të secilit projekt, donatorët përkatës, si dhe listën e ekspertëve 

të brendshëm dhe të jashtëm të përfshirë në këto projekte; 
iv. vërtetim bankar, të 3 (tre) muajve të fundit nga data e mbylljes së afatit të 

aplikimit; 
v. letra vlerësimi nga të paktën 2 (dy) subjekte përfituese. 

 
d) vërtetimin nga organet tatimore që i ka përmbushur në mënyrë të rregullt 

detyrimet; 
e) vërtetim nga gjykata se nuk është në procedurë falimenti dhe/ose likuidimi; 
f) vërtetimin nga prokuroria dhe gjykata se organizata rinore/për të rinjtë si person 

juridik, si dhe autoritetet drejtuese të tyre nuk janë në proces hetimi apo gjykimi për 
çështje që cenojnë besimin e publikut;  

g) formularin e gjendjes gjyqësore të anëtarëve të organit më të lartë vendimmarrës 
dhe të organit ekzekutiv. 

 
9. Vlerësimi i përmbushjes së kritereve të projekt propozimeve dhe subjekteve 

konkurruese, kryhet nga ARENA, e cila ka për detyrë të: 
a) administrojë aplikimet nga organizatat rinore dhe për të rinjtë; 
b) vlerësojë përmbushjen e kritereve të subjekteve konkurruese dhe të projekt 

propozimeve, sipas pikave 4 dhe 6 të këtij vendimi; 
c) hartojë listën e projekt propozimeve, që plotësojnë kriteret, brenda 20 ditëve, nga 

afati i fundit i dorëzimit të tyre; 
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ç)   monitorojë projektet fituese, brenda afateve të caktuara dhe në përmbushje     të 
qëllimit e objektivave të paraqitura në projektpropozim. 

 
10.  Përzgjedhja e projektpropozimeve, që plotësojnë kriteret dhe janë pjesë e listës sipas 

shkronjës “c” të pikës 9, vlerësohen nga Komisioni Përzgjedhës i Projekteve, i ngritur 
sipas përcaktimeve në rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit të 
ARENA-s.  
 

11.  Mënyra e realizimit të detyrave dhe veprimtarisë së Komisionit Përzgjedhës të 
Projekteve, si dhe procedura e ankimimit të subjekteve konkurruese përfshihen në 
rregulloren e parashikuar në pikën 10, të këtij vendimi. 
 

12.  Pagesat e përfituara nga fondi buxhetor kryhen 40 % e vlerës së projektit në formë 
paradhënie, pas shpalljes së projektit fitues dhe pjesa e mbetur rimbursohet në 
përputhje me shpenzimet e kryera. Kërkesa për rimbursim paraqitet nga subjekti në 
institucionin përgjegjës, duke bashkëlidhur situacionin e shpenzimeve të kryera, së 
bashku me dokumentacionin justifikues të shpenzimit, pasi të jetë realizuar jo më pak 
se 90% e shumës paraardhëse të alokuar. Lëvrimi i fondeve kryhet në jo më shumë se 
tre këste.   

 
13. Financimi i projektit fitues nuk i nënshtrohet procedurave të legjislacionit të prokurimit 

publik. 
 

14.  Ngarkohet Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Agjencia e Rinisë për Edukim, 
Ndërveprim dhe Aktivizëm (ARENA) për zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

                                       K R Y E M I N I S T R I 
                                                                         EDI RAMA 
 

 
 
 

P R O J E K T V E N D I M  
 

MËNYRËN E NGRITJES, ADMINISTRIMIT, MIRËMBAJTJES SË BAZËS SË TË DHËNAVE PËR 
RININË, SI DHE MËNYRËN E NDËRVEPRIMIT TË SAJ ME BAZAT E TJERA TË TË DHËNAVE 

SHTETËRORE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 10325, datë 23.09.2010 “Për bazat e të 
dhënave shtetërore”, të pikës 4 të nenit 18 të ligjit nr.75/2019, “Për rininë” dhe ligjit nr.9887, datë 
10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 

1. Krijimin dhe funksionimin e bazës së të dhënave “Regjistri Elektronik për Rininë” (në vijim 
RER) për Agjencinë e Rinisë për Edukim, Ndërveprim dhe Aktivizëm (në vijim ARENA), 
përmbajtja e së cilës publikohet në portalin “Për Rininë”. 
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2. ARENA, si institucioni përgjegjës për rininë administron bazën e të dhënave të RER dhe 
realizon ndërveprimin e përmbajtjes së tij me bazat e tjera të informacionit, sipas 
legjislacionit në fuqi. 

3. Baza e të dhënave të RER siguron informacion të përditësuar për të rinjtë në vend, 
mbështet procesin e planifikimit, mbikëqyrjes, administrimit dhe vlerësimit të politikave 
rinore, në nivel qendror dhe vendor.  

4. Të dhënat që përmban RER ndahen në të dhëna parësore dhe të dhëna dytësore, si 
më poshtë vijon: 

a) të dhëna parësore, konsiderohen ato të dhëna, që përfshijnë: 
i. emërtimin e organizatës; 
ii. identifikimin e llojit të organizatës (organizatë rinore ose për të rinjtë); 
iii. numrin dhe vitin e vendimit të gjykatës në bazë të të cilit është regjistruar; 
iv. drejtuesin e organizatës; 
v. numrin e punonjësve të brendshëm dhe të jashtëm, nëse ka; 
vi. numrin e anëtarësimeve në organizatë;  
vii. fushën e veprimtarisë së organizatës; 
viii. statusin (aktiv/pasiv); 
ix. vendndodhjen e organizatës; 
x. postën elektronike (e-mail). 

 
b) të dhëna dytësore, konsiderohen ato të dhëna, që përfshijnë: 

i. numrin e projekteve kombëtare/ndërkombëtare që organizata ka 
realizuar; 

ii. burimet e financimit; 
iii. të dhëna mbi strukturat që kanë mbështetur financiarisht realizimin e 

projekteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar; 
iv. vlerësime të marra ndër vite; 
v. website-in zyrtar të organizatës. 

 
5. ARENA, nëpërmjet RER realizon funksionet si më poshtë: 

a) regjistron bazën e të dhënave të ARENA-s përpara se të vihen në përdorim; 
b) miraton strukturën e bazës së të dhënave të ARENA-s; 
c) kontrollon zbatimin e kërkesave teknike të bazës së të dhënave të ARENA-s. 

6. Mbrojtja dhe përpunimi i të dhënave të grumbulluara bazohet në: 
a) parimin e ndershmërisë, drejtësisë dhe ligjshmërisë; 
b) grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë dhe në përputhje me këto 

qëllime; 
c) saktësinë nga ana faktike dhe kur është e nevojshme, përditësimin e kryerjen e çdo 

veprimi për të siguruar që të dhënat e pasakta të ndryshohen ose rregullohen; 
d) mbajtjen e të dhënave që lejojnë identifikimin e subjekteve (organizatave rinore 

dhe për të rinjtë) për një kohë të caktuar, por jo më tepër sesa është e nevojshme 
për arritjen e qëllimit për të cilin janë regjistruar. 

7. Të dhënat e mbledhura nga RER mund të përdoren për kërkime shkencore dhe 
statistikore, analiza, vlerësime apo projekte të ndryshme, sipas legjislacionit në fuqi për 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

8. Të dhënat e RER përditësohen çdo 6 (gjashtë) muaj. 
9. Niveli i aksesimit në sistemin dhe bazën e të dhënave të RER është si më poshtë vijon: 

a) Të rinjtë, organizatat rinore dhe për të rinjtë kanë nivel aksesi si lexues dhe dërgues 
të kërkesave për informacion publik nëpërmjet portalit “Për Rininë”. 
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b) ARENA ka akses si administrator dhe përdorues i RER. Niveli i aksesimit, funksionet 
dhe të drejtat për secilën kategori përdoruesi të sistemit janë në përputhje me 
pozicionin e punës së punonjësit të ARENA-s, si dhe përcaktohen në rregulloren për 
RER, krijuar dhe miratuar nga ARENA. 

10. Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave, 
kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të sakta, të plota ose janë mbledhur 
dhe përpunuar në kundërshtim me aktet ligjore/nënligjore në fuqi. 

11. Përdoruesi brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës së subjektit të të dhënave 
duhet ta informojë atë për përpunimin e ligjshëm të të dhënave, kryerjen ose 
moskryerjen e korrigjimit apo të fshirjes. 

12. Në rastet kur përdoruesi nuk bën korrigjimin e të dhënave, subjektet kanë të drejtë të 
ankohen pranë ARENA-s, sipas legjislacionit në fuqi.  

13. ARENA, si institucioni përgjegjës për rininë për administrimin e bazës së të dhënave të 
RER, ka funksionet si më poshtë: 
a) mbledh të gjithë informacionin e nevojshëm për përmbushjen e detyrave të 

mbikëqyrjes; 
b) urdhëron bllokimin, fshirjen, shkatërrimin ose pezullimin e përpunimit të paligjshëm 

të të dhënave në RER; 
c) jep udhëzime përpara se përpunimet të kryhen dhe siguron publikimin e tyre. 

14.  Nëse ARENA nuk jep zgjidhje në rastet kur kërkohet bllokimi, fshirja, shkatërrimi ose 
pezullimi i përpunimit të të dhënave, bëhet ankim në Gjykatë në përputhje me 
përcaktimet e Kodit të Procedurave Administrative. 

15. Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi nuk ka të drejtë të ndryshojë 
të dhënat deri në dhënien e vendimit përfundimtar. 

16. Të gjitha ndryshimet në software dhe hardware të RER, të cilat mund të ndodhin në 
varësi të nevojave të institucionit dhe praktikave evropiane e ndërkombëtare, bëhen 
në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

17. Në rastet e përpunimit të të dhënave në kundërshtim me dispozitat e këtij vendimi, personi 
përgjegjës mban përgjegjësi administrative në bazë të legjislacionit në fuqi. 

18. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Agjencia e Rinisë për Edukim, 
Ndërveprim dhe Aktivizëm (ARENA) për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

K R Y E M I N I S T R I 

Edi RAMA 
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