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Diskutimi nisi me një studim i cili ishte kryer nga organizata “Impact” në të cilën shpalosej se sa 
njohuri në lidhje me vullnetarizmin ka dhe sa të angazhuar si vullnetar janë të rinjtë në ditët e 
sotme. Gjithashtu në këtë studim tregoheshin dhe arsyet të cilat i kanë nxitur të rinjtë të merren 
ose jo me vullnetarizmin dhe mendimet e tyre në lidhje me këtë çështje. Të gjitha këto të dhëna u 
analizuan dhe interpretuan nga ekspertja e diskutimit, znj. Ana Dervishi, e cila përfshiu në 
diskutim të pranishmit duke kërkuar dhe mendimin e tyre në lidhje me temat e trajtuara në 
studim. 
Më pas diskutimi u përqendrua tek aspekti ligjor i vullnetarizmit në Shqipëri. Të pranishmit u 
informuan me gjendjen aktuale të projektligjit që ekziston si dhe cilat janë kufizimet që ai 
përmban në lidhje me vullnetarizmin. Pasi aspekti ligjor u shpjegua, pati dhe një diskutim mes të 
pranishmëve në lidhje me ndikimin që këto kufizime kishin në shoqërinë civile dhe mbi mënyrat 
si dhe ku duhet ndërhyrë që këto kufizime të tejkalohen dhe ky ligj të ketë një impakt pozitiv mbi 
shoqërinë civile. 
Në pjesën e dytë të diskutimit, të gjithë të pranishmit u përfshinë duke shprehur cdo mendim të 
tyrin, nëpërmjet një platforme online lehtësisht të aksesueshme, mbi hartimin e një strategjie 
katër vjeçare mbi vullnetarizmin. Hartimi i strategjisë u mbështet në katër aspekte të cilat ishin ai 
politik, ekonomik, kulturor dhe social. 
 
Në aspektin politik u drejtua pyetja “Ligjin, mekanizma, strategji, indikatore?” dhe 
mendimet që u shprehën ishin këto: 
 

• Nevojitet një strategji e dedikuar për vullnetarizmin në Shqipëri. 
• Ligji si rregullator arrin të përmirësojë mekanizmin e funksionimit të vullnetarizmit duke 

ju siguruar struktura të posacme këshillimi dhe rekomandimi 
• Mekanizma të caktuar, projekte të caktuara , të cilat promovohen , lehtësira dhe fasilitete 

që nxisin më tepër pjesëmarrjen. 
• Strategji inovative, promovim dhe solidaritet. 



• Shteti indikator kryesor duke tërhequr sa më shumë ojf për të marrë përsipër të tilla 
projekte, promovimi i tyre si brenda e jashtë vendit duke thithur interes. 

• Nevojitet një ligj i cili të hartohet nga një komision i përbërë nga numër i barabartë 
anëtarësh mes qeverisë dhe përfaqësuesve nga shoqëria civile në mënyrë që të korrigjojë 
kufizimet e ligjit aktual. 

• Përvec kësaj nevojitet dhe një strategji e hartuar nga shoqëria civile në lidhje me 
kufizimet dhe problematikat që has gjatë punës, e cila ti prezantohet organeve qeveritare 

• Ka nevojë të krijohet një dokument për standartet e punës vullnetare. 
 
Në aspektin kulturor u drejtua pyetja “Si të nxisim një kulturë vullnetarizmi në vend?” 
mendimet që u shprehën ishin këto: 
 

• Të krijojmë fushata sensibilizuese që të rinjtë të kuptojnë rëndësinë e vullnetarizmit. 
• Të prezantohen dhe njihen cfarë janë, si funksionojnë, ku mund të drejtohen, fushata 

promovuese më tej sensibilizuese  
• Adaptimi me projekte të ngjashme nëpër botë, shkëmbime mes vendeve të vullnetarëve, 

për ta bërë më atraktive me qëllim përtej vullnetarizmit dhe shkëmbimit të 
eksperiencave,kulturave, zakoneve 

• Të promovohet Vullnetari i vitit në disa fusha të caktuara. 
• Qendra vullnetare të dedikuara të cilat bëjnë koordinim të vullnetarëve në nivel bashkie 

dhe ngritje kapacitetesh për ofruesit dhe përfituesit e vullnetarizmit. 
• Qendra vullnetare të cilat fomojnë grupe të gatshme me vullnetarë që i përkasin fushave 

të ndryshme të cilat janë të gatshëm të ofrojnë ndihmë në situata të emergjencave civile. 
 
Në aspektin ekonomik u drejtua pyetja “Cila është vlera e punës vullnetare?” mendimet që u 
shprehën ishin këto: 
 

• Puna vullnetare ka rëndësinë e saj, si e kemi parë dhe në vendet më të zhvilluara ku 
organizatat janë në masë më të zgjeruar. Mënyra se si operojnë këto organizata mund të 
ndikojë në ekonomi në qoftë se kanë një fushatë në një aspekt ekonomik 

• Nevojiten mekanizma të cilët të masin punën vullnetare. 
• Puna vullnetare të shërbejë si një pasaporte , si një plus në cv , kur aplikohet per 1 

pozicion pune ti jepet përparësi, njohja e punës vullnetare. 
 
 
Në aspektin social u drejtua pyetja “Përfshirja dhe solidariteti me grupet e 
marxhinalizuara” mendimet që u shprehën ishin këto: 
 

• Grupet më të prekura, si gratë e dhunuara duhet të jenë në fokus të vullnetarizmit me 
qëllim solidaritet dhe mbështetje për tu dhënë një shtysë përparimi dhe për ti nxjerrë në 
jetë 

• Punët vullnetare janë një shtysë për grupet e marxhinalizuara. 
• Më shumë theks tek përfshirja sociale e grupeve të marxhinalizuara. 
• Mbështetja psikologjike nga psikologë vullnetarë që punojnë me këto grupe të caktuara. 

 



Këto mendime janë të shkruara fiks sic u shprehën nga të pranishmit në diskutim. 
Diskutimi u mbyll me një krahasim mes aktivizmit dhe vullnetarizmit, ndryshimet mes tyre, 
cilën prej tyre të pranishmit kanë qejf të aplikojnë dhe arsyen se pse duan të jenë aktivist ose 
vullnetar. 
 
 
 


