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Çfarë ju vjen ndërmend kur ju dëgjoni fjalën gjithëpërfshirje? 
Për ne kjo është një qasje, një qëndrim dhe pozicionim ndryshe duke marrë 
përsipër që të përfshihesh në aktivitete të ndryshme. Sipas institucioneve të 
ndryshme janë qasje të ndryshme. ajo është një reflektim, një ndjenjë dhe më 
kryesore është një veprim. Kjo, sipas institucioneve të ndryshme kërkon dhe 
investime të ndryshme për ta arritur.  
Kush ju vjen ndërmend kur flasim për gjithëpërfshirje? 
Grupet vulnerabile dhe kryesisht to specifikohen dhe varen nga organizatat dhe 
fokusi i tyre. E megjithatë grupet vulnerabil mund ti grupojmë në ato më të mëdha: 
Të rinjtë, gratë dhe vajzat, komuniteti rom dhe egjiptian, personat me aftësi të 
kufizuar si dhe ato me mundësi të pakta.  
Ku është e nevojshme që ne të shohim se gjithëpërfshirje ofrohet dhe mund të 
përmirësohet? 
Në komunitet ku mungon advokimi dhe mbrojtja e të drejtave që ata zotërojnë. 
Arsimi është një aspekt ku gjithëpërfshirje është problematike sidomos në këtë 
kohë kur Pandemia po luan një rol shumë frenues. Të rinjtë e grupeve të ndryshme 
janë ata të vuajnë këtë gjë. 
Pyetja tjetër që duhet ngritur është: nëse ne në aktivitete tona si shoqëri civile a 
janë vërtet të përfshirë të gjitha grupet? A ka gjithëpërfshirje? Ka shumë të rinj në 
zonat e largëta të cilët nuk kanë akses në internet apo mundësi udhëtimi. Ndaj a 
jemi ne vërtet gjithëpërfshirës? Si mund të kalojmë në këto pengesa? (??) 
Ku keni aplikuar ju gjithëpërfshirës? (ndarja e praktikave të mira): 
Sinjalistika është një nismë që Prespektiva ka marrë për personat me aftësi të 
kufizuar në të dëgjuar. Duan që të ndërmarrin nisma për rampet në qytete dhe për 



hapësira të dedikuara në rrugë për biçikletat me qellim që të përdoren dhe nga 
personat me aftësi të kufizuar.  
Diskutimet më të mëdha dhe që ne duhet të fokusohemi janë integrimi dhe 
gjithëpërfshirja. Rëndësia që ka barazia dhe mundësitë e barabarta në shtresat e 
ndryshme sociale.  
 
Kush mund të lehtësojë procesin e gjithëpërfshirjes? 
Përgjegjës për këtë është gjithë shoqëria, është individi, sektori privat, institucionet 
shtetërorë si dhe organizatat e Shoqërisë civile.  
 
Gjithëpërfshirja mund të nxitet nëpërmjet: 
Reflektim në çdo aktivitet; Vulletarizmi në nivel lokal, kombëtar, rajonal, europian 
dhe botëror; Edukimi jo – formal; Shkëmbimet rinore; Workshope rreth temës së 
gjithëpërfshirjes; Rritje e informimit dhe ndërgjegjësimit si dhe Akses në 
informacion.  
Vullnetarizmi si një akt gjithëpërfshirës! 
Vullnetarizmi është një akt i qytetarisë aktive 
 
 

Gjithëpërfshirja duhet të jetë në një fokus të veçantë apo të integrohet në 
aktivitetet e përditshme? 

• Një vëmendje e veçantë ti dedikohet gjimnazeve në lidhje me vullnetarizmin 
dhe gjithëpërfshirjen; 

• Një vëmendje e veçantë të shkoj për qytetet e vogla dhe zonat rurale; 
• Të zhvillohen dhe implementohen aktivitete të cilat janë efektive dhe të 

realizueshme në gjithëpërfshirjen e të rinjve nga grupet e margjinalizuara 
dhe nga të ndryshme; 

• Të përmirësohet dialogu dhe bashkëpunimi ndërmjet aktorëve kyç në 
zhvillimin dhe implementimin e iniciativave me në fokus gjithëpërfshirjen 

• Aktivitete me në fokus shkëmbimin e roleve dhe identiteteve ndërmjet të 
rinjve me begraunde të ndryshme  

• Aktivitete me në fokus tematikat që prekin përjashtimin social 
• Fokus në rritjen e vetëbesimit të të rinjve nga grupe të margjinalizuara 
• Përdorimi i medias për të krijuar më shumë hapësirë të përbashkët ndërmjet 

të rinjve nga grupe të ndryshme në Shqipëri 
• Fokusi në rritjen e motivimit dhe fuqizimin e të rinjve me qëllim që të 

marrin pjese aktivisht dhe me impakt ne shoqëri  



• Zhvillimi i mekanizmave, praktikave dhe planave për zhvillim personal dhe 
profesional të të rinjve, vullnetarëve, organizatave  për përfshirje në shoqëri 
civile dhe vendimmarrje 

• Informimi i të rinjve rreth të drejtave dhe mundësive për ta 
• Përfshirje në dialog te strukturuar me autoritetet lokale  
• Bashkëpunim i qëndrueshëm me komunitetin lokal, organizatat rinore dhe 

institucionet lokale 
• Iniciativa të qëndrueshme dhe të përbashkëta me komunitetin lokal/zhvillim 

komunitar 
• Organizim i takimeve informale ndërmjet organizatave rinore dhe 

institucioneve vendore/lokale 

 


