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Raport Mbi Diskutimet E Grupit Të Punës:  
 
Diskutimi në grupin e punës mbi “Dimensionin Europian dhe Perspektivën Rinore” u mbajt nga 
Ekspertja Blerta Tuci e cila e nisi dikutimin me pyetje për të marrë opinionet e të rinjve dhe për 
të kuptuar se si ato e konceptojnë Dimensionin Europian.  
 
-Blerta: Ҫfarë është për ju dimensioni Europian?  
 
Të rinjtë të cilët morën pjesë në këtë diskutim shprehen se për ta dimensioni europian lidhet 
ngushtë edhe me situatën politike të vendit dhe faktin se Shqipëria aderon të jetë pjesë e 
Bashkimit Europian. Sipas tyre ky dimension shtrihet dhe zë vënd në të gjitha fushat si: politika, 
ekonomia, shoqëria, arsimi, punësimi, mjedisi etj. Ata shprehen se Dimensioni Europian lidhet 
edhe me plotesimin e disa standarteve që janë vendosur nga Unioni dhe duhet të integrohen në 
realitete të ndryshme në vendë të ndryshmë anëtare dhe kandidate. Ka shumë organizata në 
Shqipëri që punojnë në lidhje me Dimensionin Europian por puna e tyre duhet të jetë e 
vazhdueshme për të arritur dhe për të informuar sa me shumë të rinj në lidhje me mundësitë dhe 
kriteret që duhen plotësuar për të marrë pjesë në programe të ndryshme si: trajnime, vizita 
studimore, programe shkembimi etj. 
Blerta: Është e vërtëtë në fakt. Dimensioni Europian përfshinë të gjitha ato çfarë ju përmendët 
më sipër por për ta përmbledhur Dimensioni perfshine: dimensionin e qytetarisë europiane, 
dimensionin social, politik, ekonomikë e kulturorë.  
 
Qëllimi kryesorë është informimi, ndërgjegjësimi dhe edukimi qytetar lidhur me Integrimin 
Europian dhe atë cfarë ai përfshin. 3 shtyllat kryesore të punës së aktorëve që mërren me 
dimension europian në Shqipëri: integrimi Europian, gjithëpërfshirja dhe krijimtaria, edukimi 
dhe sporti.  
 
-Kriteret që një nisëm të bëjë pjesë në Dimensionin Europian:  



1. Qytetaria Europiane 
2. Partneriteti midis vendeve të BE dhe vendeve anëtare 
3. Transparenca 
4. Tematika (inovacion, shkencë, sport, art, kulturë) 
 
BE është donatori më i madh në Shqipëri që mbështet dhe suporton shumë nisma në fusha të 
ndryshme. Një fokus i veçantë i kushtohet prej kohësh të rinjve. Motoja e këtij viti i Delgacionit 
të Bashkimit Europian në Shqipëri është “Europe is Here”.  
Kjo moto vjen edhe si një thirrje sidomos ndaj të rinjve që BE është këtu tek ju dhe ju duhet ta 
zhvilloni dhe promovoni vendin tuaj brenda dhe jashtë kufinjve të Shqipërisë pa pasur nevojë të 
emigroni.  
Puna e delegacionit të Shqipëri ka të bëjë kryesisht me: ngritjen e kapaciteteve, informimin, 
komunikimin dhe provomin e BE në Shqipëri. Nëpërmjet programeve të ndryshme të BE si 
Erasmus plus, Horizon 2020, Jean Monet etj ata bëjnë të mundur krijimin e mundësive të rëja për 
të rinjtë në fushën e edukimit, ngritjes së kapaciteteve dhe shkembimeve rinore.  
 
Blerta: Sa njohuri keni ju lidhur me këto programe? 
 
Pjesa më e madhe e të rinjve u shprehen se kanë njohuri lidhur me BE dhe punën e Delegacionit 
të Bashkimit Europian në Shqipëri. Madje disa prej tyre kanë qenë pjesëmarrës në programe 
shkembimi nëpërmjet institucioneve të arsimit të lartë apo organizatave të ndryshme të Shoqërisë 
Civile.  
 
Blerta: Cilat janë disa eksperienca që ka KRK lidhur me Dimensionin Europian? 
 
Enxhi: KRK është një strukturë që përvec se fokusin kryesor e ka tek rinia kurrësesi nuk do të 
ishtë e njëjta strukturë po të mos ishte për partneritetet strategjike në nivel europian dhe 
bashkërendimin e punës midis nivelit Europian, kombëtar dhe lokal.  
 
Që në fillimet e tij KRK ka bërë përpjekje për të ulur nisma të rendësishme nga niveli Eurpian në 
atë kombetar dhe deri më tani ka pasur bashkëpunime të sukseshme me donatorë të ndryshëm si: 
FES,KAS,HSS,Erasmus etj të cilat janë një vlerë e shtuar e punës dhe përpjekjeve që bëhen për 
të rinjtë Shqipëtarë.  
 
Një ndër arritjet më të mëdha lidhur me Dimensionin Europian dhe të rinjtë ishte çmimi “Tirana 
EYC2022” në vitin 2019, ku KRK së bashku me institucionet e nivelit vendor dhe organizata të 
shoqërisë civile arritën të inicionin aplikimin e më pas rrëmbimin e këtij çmimi ku vlen për tu 
theksuar fakti se ky çmim i dedikohet dhe përkushtohet tërësisht rinisë Shqipëtare.  
 
Nisma të tjera ku KRK ka marrë pjesë kanë qenë konferenca të shumta në nivel europian, 
projekti ”MeYou” në kuadër të programit Erasmus plus ku KRK është pjesë e një konsorciomi 
prej 6 shtetesh, bashkëpunime me organizata simotra në nivel europian (European Youth Forum) 
etj.  
 
Blerta: A e keni ndjerë ju dimensionin Europian në Shqipëri? Si jeni ndjerë të përfshirë?  
 



Të rinjtë shprehen se e kanë ndjerë dimensionin europian në Shqipëri por ka nevojë për një punë 
të vazhdueshme për përfshirjen e sa më shumë të rinjve në takime, biseda apo programe të 
ndryshme. Pjesa më e madhe e tyre shprehen se janë ndjerë të përfshirë kryesisht në projekte të 
ndryshme apo aktivitete që kanë të bëjnë më BE.  
 
Sygjerime dhe Rekomandime: 
 
-Koordinimi më i madh i punës së anëtarëve që kanë të përfshirë dimenisionin europian në punën 
e tyre. 
-Ngritje të kapaciteteve të organizatave anëtare dhe vullnetarëve lidhur me mundësitë apo 
aplikimin në programe të ndyshme të BE 
-Promovimi më i madh i punës së Kongresit për informimin e të rinjve kryeshisht studentëve 
-Ngritja e pikave të kontaktit nëpër universitete përfshirë dhe ato private (të përfshihen ato që 
nuk janë) 
-Bashkëpunim më i ngushtë me shkollat për të krijuar mundësi bashkëpunimi në projekte dhe 
programe të ndryshme 
 


