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Kush është organizata George Williams Youth Association 
in Kosovo (GWY) ?

GeorgeWilliamsYouth Association në Kosovë është organizatë jo qeveritare dhe është përfaqësuese 

direkte e YMCA Botës me akronim GWY. GWY është organizatë e bazuar në vlerat e vullnetarizmit që për 

qëllim ka inspirimin dhe inkurajimin e lidershipit tek të rinjtë 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 liderëtë së tashmes dhe të së ardhmes duke 

investuar në fuqizimin e rinisë dhe gjithashtu 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 këto Komuna: Gjakovë, 

Junik,Pejë dhe Prishtinë, kemi më tepër se 600 përfitues direkt që janë pjesëtarë aktiv në rutina javore në 

programet tona. Në mënyrë indirekte për dy vitet e fundit konsiderojmë që kemi arritur rreth 40000 persona 

të shoqërisë sonë. Këtu duke e llogaritur ndikimin e pjesëmarrësve aktiv dhe vetëdijesimin e shoqërisë në 

bazë të kampanjave dhe programeve të ndryshme. 

Për momentin YMCA ndodhet në 119 shtete dhe ka mbi 58 milion pjesëmarrës aktivë çdo vit. 
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Fakte për rini në Komunën e Gjakovës dhe 
metodologjia e punës

Sipas Agjensis së Statistikave të Kosovës popullsia në Kosovë arrin numrin 1.78 milion banorë dhe 

konsiderohet si popullata me perqindjen më të madhe të rinisë në rajon, 0-14 vjet përbëjne 29% e 

popullates. Njëherit Gjakova si Komunë ka afërsisht 97.000 banorë ku ndër ta 28% përbëjnë individë prej 

moshës 14-28 vjet. Në Gjakovë 3.4 % e popullsisë vijojnë shkollimin universitar, nga këta 1.5% janë femra 

kurse 1.9 % janë meshkuj. 6.1 % vijojnë shkollimin e mesëm të lartë, nga këta 2.7% janë femra kurse 

 3.4 % meshkuj. 0.2 % e popullsisë së gjakovës ndjekin shkollimin master pasuniversitar 0.12 % janë femra 

kurse 0.08% janë meshkuj.   

Rezultatet e analizuara më poshtë janë bazuar në pyetësorë të cilët janë plotësuar online, pyetësorët kanë 

qenë me pyetje të hapura dhe të mbyllura. Mostra  ka qenë 161 të rinjë nga mosha 14 deri në 28 vjeç. 

Duke qenë se Komuna e Gjakovës ka 27160 të rinjë të moshës 14-28 vjeç konsiderohet që mostra jonë prej 

163 të rinjve pjesëmarrës është mjaftueshëm reprezentative për të rinjtë e kësaj komune, pasi ka nivel te 

konfidencës 80 % dhe margjinë të gabueshmërisë 5%. Pjesëmarrësit që janë përgjigjur në këto pyetësor 

kanë qenë femra dhe meshkuj nga zona urbane dhe rurale të Komunës së Gjakovës, kjo ka qenë e ndarë 

në mënyrë të rastësishme . Hulumtimi është bërë në mënyrë vullnetare nga të rinjtë dhe stafi i organizatës 

GWY. I gjithë studimi ka zgjatur rreth 2 muaj, duke shqyrtuar anketimet e plotësuara në mënyrë që të dilnim 

me disa rekomandime konkrete të bazuara në nevojat e të rinjëve të Komunës së Gjakovës. 



Hyrje 

Organizata George Williams Youth Association in Kosovo(GWY) është duke e 

implementuar programin “Krijimi i hapësirës së sigurtë për të rinjtë”, ky program ka dy 

komponenta bazë, komponenta e parë është fuqizimi i të rinjëve në Komunën e Gjakovës 

dhe komponentë tjetër është promovimi i barazisë gjinore tek të rinjtë. 

Programi “Krijimi i hapësirës së sigurtë për të rinjtë” është program institucional i cili është 

duke u implementuar nga GWY prej muajit tetor të vitit 2015 dhe do të përfundojë në shtator 

të vitit 2017. 

Programi është i financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 

Si pjesë e këtij programi është organizimi i disa tryezave diskutimi me të gjithë akterët e 

shoqërisë civile në Komunën e Gjakovës, me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe fuqizimit të 

punës me rini. 

Një ndër rekomandimet e dalura nga tryezat e diskutimit ishte që të realizohej një hulumtim 

online  në Komunën e Gjakovës, me qëllim që të evidentohen nevojat dhe problemet e të 

rinjëve. Kjo gjë do të ndihmoj të kuptojmë situatën e të rinjëve në Komunën e Gjakovës para 

se të dizajnohet Plani i Veprimit i ri për vitet në vazhdim. 
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Qëllimi i pytësorit

Ky pyetësor  ka  për qëllim po ashtu edhe  të ndihmojë organizatën tonë GWY  si 

përfaqësues të YMCA Botës në Kosovë dhe antarë në federatën e YMCA Europës të 

 njoftohemi nga afër me realitetin në të cilin jetojnë të rinjtë në Gjakovë dhe  do të na 

mundësojë të ofrojmë më shumë programe çdo  herë duke u bazuar në dëshirat, nevojat 

dhe interesat e të rinjëve.



Rezultatet - Informatat përsonale

Duke marrë parasysh që forma e anketimit të 

pjesëmarrësve ishte online dhe e rastësishme, 

përkatësia gjinore ishte e ndarë kështu: 46% e 

të anketuarve kanë qenë femra, 50% e të 

anketuarve kane qenë nga gjinia mashkullore 

dhe 4 % nuk kanë preferuar të tregojnë. 
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Njëra nga informatat personale në pyetësor 

ka qenë edhe mosha e pjesëmarrësve e cila 

ka qenë pyetje e mbyllur (d.m.th. 

pjesëmarrësit kanë qenë të obliguar të 

tregojnë moshën). Mosha është ndarë në 

katër kategori në mënyrë që informatat të 

jenë më të sakta dhe relevante. Në grafik 

mund të shihet se 13% e të anketuarve kanë 

qenë tëgrup moshës 14 deri në 16 vjeç, 43% 

të pjesëmarrësve i kanë takuar grup 

moshës17 deri 19 vjeç dhe 40% i kanë 

takuar grup moshës 20 deri në 24 vjeç. 

Gjithashtu në grafik shihet që vetëm 4% e

pjesëmarrësve i kanë takuar grup moshës 

mbi 24vjeç. 

3
Mashkull 

50%

Nuk treguan 
4%

Femer 
46%

17 deri 19 vjeç 
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20 deri 24 vjeç 
40%

mbi 24 vjeç 
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Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth 
Association in Kosovo



Niveli i  informacionit rreth vendimmarrjes 
në Komunën e Gjakovës 

Në pyetjen se:“A e dini se kush janë 

vendimmarrësit tuaj?” shumica apo 82% e 

pjesëmarrësve janë përgjigjur “Po”, ndërsa 

18% e pjesëmarrësve janë përgjigjur “Jo”.  Pra 

shumica e të rinjve e dinë se kush janë 

vendimmarrësit e tyre ndërsa vetëm 18% nuk e 

dinë se kush  janë vendimmarrësit në 

Komunën e Gjakovës. 
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55% e të rinjve kanë deklaruar që nuk 

e dinë që ekziston Ligji për Fuqizimin e 

Rinisë në Kosovë, ndërsa 45% kanë 

deklaruar që e dinë që ky Ligj ekziston 

në Kosovë. 

3

Jo 
18%

Po 
82%

Jo 
55%

Po 
45%

A e dini se kush jane vendimmarrësit tuaj? 

A e dini nëse ekziston Ligji për Fuqizimin e Rinisë në 
Kosovë? 



Në këtë grafikë mund të shohim që 49% e 

pjesëmarrësve në këtë hulumtim nuk kanë aspak 

njohuri për Ligjin për Fuqizimin e Rinisë në 

Kosovë, 37% kanë pak njohuri, 10% kanë 

mjaftueshëm ndërsa vetëm 4% kanë shumë 

njohuri për këtë Ligj. 

Duke e shqyrtuar këtë rezultat me rezultatin e 

pyetjes më sipër do të thotë që prej 45% të 

pjesëmarrësve që e dinë që ekziston Ligji për 

Fuqizimin e Rinisë në Kosovë vetëm 14% e tyre 

e njohin mirë këtë Ligj. 
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Pak 

37%

Mjaftueshem 

10%

Shume 

4%

Aspak 

49%

Sa mendoni që keni njohuri për Ligjin për Fuqizimin e Rinisë në Kosovë? 

Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth 
Association in Kosovo
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Kjo ishte një pyetje e hapur ku të anketuarit mund të shprehnin mendimet e tyre, se sa janë të 

informuar për funksionin e KVRL-së. 65% e pjesëmarrësve nuk kanë dëgjuar asnjëherë për Këshillin 

e Veprimit Rinor Lokal (KVRL), 1% nuk janë përgjigjur ndërsa 33% janë përgjigjur si më poshtë:

1. “Merren me aktivitete për të rinjë”. 

2. “Janë një grup i personave që mundohen të aktivizojnë dhe të përfshijnë rininë në shumë aktivitete”. 

3. “Është ombrellë e OJQ-ve lokale”. 

4. “Ka të bëjë për të drejtat e të rinjve në vendimmarrje”. 

5. “Merren me interesat e rinisë”. 

6. “Punët që kryejnë në të shumtën e rasteve janë vullnetare dhe që i ndihmojnë qytetit për ta përmirësuar 

atë dhe ta bëjnë një ambient më të mirë e të pastër për të jetuar”. 

7. “Mirren me menaxhimin e aktiviteteve rinore”. 

8. “Është ombrellë e OJQ-ve rinore e cila mbledh dhe organizon punën e 33 OJQ-ve rinore të Gjakovës. 

Përgjegjësitë dhe puna e KVRL-së bazohet në Udhëzimin Administrativë per KVRL (2009)”. 

9. “KVRL është organizatë me qëllim të bashkimit dhe të fuqizimit të rinisë” 

10. “KVRL është si ombrellë e gjitha OJQ-ve të Gjakovës, me ç`rast çdo OJQ është e regjistruar aty. Duke 

qenë afër angazhimeve të KVRL-së, konsideroj që më shumë se kurrë po aktivizohen edhe po angazhohen 

në mënyrë të vazhdueshme. 

11. “KVRL është institucion i fuqizuar me ligj dhe i njohur nga ministria e rinisë si përfaqësues i OJQ-ve të 

një qyteti. 

12. “OJQ që mirret me aktivitete dhe veprime rinore të Komunës”. 

13. “Këshill i organizatave rinore e cila lobon, avokon dhe nxit vendimmarrjen e të rinjëve dhe mbron 

interesat rinore”. 

14. “Aktivizimi i të rinjve në fushën e vendimmarrjes dhe në vullnetarizëm”. 

15. “I bashkon të rinjtë në mes veti dhe i aftëson me anë të trajnimeve që të rinjtë të jenë të aftë të marrin 

vendime vet”

16. “Ky këshill përbehet nga një numër i organizatave të ndryshme lokale”. 

17. “E di që takohen me krerët lokal, me sponzorë dhe nuk po shihet asnjë rezultat i punës së tyre”. 

18. “Mirrën me aktivitete tëndryshme shoqërore si dhe të drejtat e të rinjve për antarsim në punë të 

ndryshme sipas kualifikimeve të tyre”. 

19. “Ky këshill mirret me problemet sfidat dhe sukseset që ka rinia e një komune, dhe me projektet rinore 

për përmirësimin e jetës së këtij komuniteti”. 

20. “Ky këshill së bashku me të rinjtë, mundohen të ndikojnë sadopak që të rinjtëtë kenë mundësi të 

përdorin idetë, aftësitë dhe talentet e tyre që të ndihmojnë qytetin”. 

21. “KVRL ka të bëjë me thurrjën e planit vjetor lidhur me shpërndarjen e buxhetit të ndarë për rini nga 

komuna dhe krijimin e planit strategjik të aktiviteteve rinore në komunën e Gjakovës”. 

A keni dëgjuar ndonjë herë për Këshillin e Veprimit Rinor Lokal (KVRL)? 



62% e pjesëmarrësve kanë treguar që nuk kanë

kontakte dhe nuk i vizitojnë aspak zyrat për rini 

në Komunën e Gjakovës, 20% kanë treguar që i

vizitojnë pak këto zyre, 9% mendojnë që i 

vizitojnë mjaftueshëm dhe vetëm 6% i vizitojnë 

ato rregullisht. 
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20%

Mjaftueshem 

12%

Shume 

6%

Aspak 

62%

Sa keni ju kontakte me zyrtarët për rini dhe sa i vizitoni ju zyret e sektorit të 
rinisë në komunën tuaj? 

A merrni ju pjesë në dëgjimet publike ku diskutohen edhe problemet e rinisë 
në komunën tuaj? 

Shumica e të rinjve marrin pjesë pak ose aspak 

në dëgjimet publike ku diskutohen edhe 

problemet e rinisë, përkatësisht 55% nuk marrin 

pjesë aspak dhe 24% marrin pjesë pak. Ndërsa 

11% e pjesëmarrësve marrin pjesë mjaftueshëm 

dhe vetëm 10% marrin pjesë shumë në dëgjimet 

publike ku diskutohen problemet e rinisë. 

Pak 

24%

Mjaftueshem 

11%

Shume 

10%

Aspak 

55%



Si arsye për mospjesëmarrje në dëgjimet publike ku diskutohen edhe problemet e 

rinisë 32% e të rinjve tregojnë që është mungesa e njohurisë për ngjarje të tilla, 20% 

tregojnë që arsye është mungesa e interesimit nga ana e tyre dhe 48% tregojnë që 

është mungesa e informatës. 
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Nëse nuk keni marrë pjesë deri tani cili ka qenë shkaku? 

10
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0

Mungesa e informatës Mungesa e interesit Mos njohuria për ngjarje të tilla

48%

20%

32%

Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth 
Association in Kosovo



Pyetje rreth informatave për aktivitetet 

Shumica prej tyre 45% u shprehën se kanë pak 

njohuri nga aktivitete që organizohen nga 

sektori i rinisë në komunën e Gjakovës. 16% 

kanë njohuri të mjaftueshme për sektorin 

rinorë, 10% shumë dhe 29% aspak nuk janë të 

informuar lidhur me aktivitetet që organizohen 

nga sektori i rinisë në komunën e Gjakovës 
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Në këtë  grafikë mund të shihet që 40% e 

pjesëmarrësve nuk marrin pjesë aspak në 

aktivitetet që organizohen për tërinjtë në 

Komunën e Gjakovës. 14% marrin pjesë 

mjaftueshëm, 37% marrin pjesë pak dhe 

vetëm 9% e pjesëmarrësve marrin pjesë 

shumë në këto aktivitete. 
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Pak 
45%

Mjaftueshem 
16%

Shume 
10%

Aspak 
29%

Pak 
37%

Mjaftueshem 
14%

Shume 
9%

Aspak 
40%

A keni njohuri për aktivitetet që organizohen nga sektori i 
rinisë në komunën tuaj? 

A merrni ju pjesë në aktivitetet që organizohen për të rinjtë në 
komunën tuaj? 



66% e të rinjve tregojnë që në Komunën e 

Gjakovës ka Qendër Rinore, 11% tregojnë që 

nuk ka Qendër Rinore ndërsa 23% nuk e dinë 

se a ka qendër të tillë në Komunën e Gjakovës. 

Monitorimi i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport dhe Zyrës për Çështje Gjinore në Komunën e Gjakovës

14

Grafiku tregon që 58% e të rinjve në Komunën e 

Gjakovës nuk janë të përfshirë në ndonjë OJQ 

rinore, 29% përfshihen ne OJQ rinore ndërsa 

vetëm 13% e të rinjve ndonjëherë janë të 

përfshirë në organizata rinore. 
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Jo 
11%

Nuk e di 
23%

Po 
66%

Jo 
58%

Ndonjëherë 
13%

Po 
29%

Në komunën tuaj a ka Qendër Rinore? 

A jeni ju të përfshirë në ndonjë OJQ rinore? 



Duke u bazuar në grafikun më lartë mund të shohim që 39% e të rinjëve të anketuar në Komunën e 

Gjakovës nuk merren me asnjë aktivitet të lirë jashtë shkollës. Ndërsa 25% merren me aktivitete të 

organizatës GeorgeWilliamYouthAssociation in Kosovo. 15% merren me aktivitete të lira si sport, vallëzim,

muzikë, lexim, etj. 16% merren me programe në organizata të ndryshme ndërsa 5% nuk janë përgjigjur fare 

në këtë pyetje. 
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Shumica e pjesëmarrësve saktësisht 24% e tyre tregojnë që do të ju pëlqente që të organizohen më 

shumë aktivitete sportive në Komunë e Gjakovës. Në mes dramës/teatrit dhe edukimit joformal ekziston një 

baraspeshim ku 18% e pjesëmarrësve dëshirojnë të zhvillohen më tepër.  13% dëshirojnë vallëzim, 15% 

muzikë dhe 12% dëshirojnë të zhvillojnë aktivitete tjera. 

3

Nëse gjatë kohës së lirë merreni me ndonjë aktivitet 
mundësisht shënoni në cilat programe ose/dhe organizata 

jeni të përfshirë? 

Çfarë aktivitete do të ju pëlqente juve që të zhvillohen për të rinjtë në 
komunën tuaj? 
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Ka një baraspeshim midis atyre që tregojnë që 

kanë bërë mjaftueshëm ose shumë punë 

vullnetare përkatësisht 25% mjaftueshëm dhe 

27% shumë, 35% e pjesëmarrësve kanë bërë 

pak punë vullnetare ndërsa 13% nuk kanë bërë 

asnjëherë punë vullnetare 
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A keni bërë ndonjëherë punë vullnetare? 

Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth 
Association in Kosovo 



Pyetje të tjera 

Siç mund ta shohim në  këtë grafikë 42% e 

pjesëmarrësve ndjehen mjaftueshëm të sigurtë 

në ambientin në të cilin po jetojnë, 30% 

ndjehen pak të sigurtë, 12% aspak ndërsa 16% 

ndjehen shumë të sigurtë në ambientin në të 

cilin po jetojnë. 
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33% e të rinjve pjesëmarrës mendojnë që 

do ta kenë pak të vështirë që të 

inkuadrohen në tregun e punës pasi të 

përfundojnë shkollimin, ndërsa 36% 

mendojnë që do ta kenë shumë të 

vështirë të inkuadrohen në tregun e punës 

pasi të keni përfunduar shkollimin (para 

ose pasuniversitar). 19% mendojnë se do 

te se do të kenë vështirësi të mjaftueshme 

dhe 12% mendojnë që nuk do të kenë 

aspak vështirësi të inkuadrohen në tregun 

e punës. 

3
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Sa ndiheni të sigurtë në ambientin në të cilin ju po jetoni? 

A mendoni që do ta keni të vështirë që të kyqeni në tregun e 
punës pasi të keni përfunduar shkollimin (para ose 

pasuniversitar)? 



29% e pjesëmarrësve mendojnë që djemtë së bashku me vajzat janë njejtë të përfshirë në 

aktivitete në Komunën e Gjakovës. Ndërsa 27% mendojnë që janë vajzat, ato që 

përfshihen në aktivitete pasi janë më të interesuara në programe të edukimit jo-formal. 

19% mendojnë që djemtë janë më të favorizuar në këtë aspekt për arsye se janë më të 

dhënë ndaj sportit dhe që mentaliteti ju mundëson të jenë më të lirë. Ndërsa 3% nuk janë 

përgjigjur 
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Shumica e pjesëmarrësve mendojnë që 

vajzat dhe djemtë kanë njëjtë të drejta në 

komunitetin e tyre saktësisht 66% e tyre 

mendojnë kështu, 28% mendojnë që djemtë 

kanë më shumë të drejta ndërsa vetëm 6% 

mendojnë që vajzat kanë më shumë të drejta. 

3
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“Barazia gjinore është një ndër vlerat themelore të zhvillimit të shoqërisë. Aty përfshihet çdo trajtim jo i 

barabartë të një individi kundrejt një individi të një gjinie tjetër”. 

“Barazia gjinore është kur dy gjinitë janë trajtuar në mënyrë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta në 

jetë”. 

“Barazia gjinore është kur nuk ka përparësi asnjëra palë për shkak të gjinisë”. 

“Barazia gjinore është zbatimi i të drejtave themelore të njeriut”. 

“Barazia gjinore përfshin heqjen e patriarkalizmit të trashëguar në vendin tonë, vendosjen e të drejtave të 

barabarta në vendimmarrje, në familje, në punë por edhe në shoqëri në përgjithësi”. 

“Barazia gjinore është kur të lind vajzëtë gëzohemi njëjtë sikur kur të lind djalë”. 

“Jo nuk e di çfarë është”. 

Kur të rinjtë pjesëmarrës janë pyetur se çfarë është barazia gjinore?                       

                                   Ata janë përgjigjur kështu: 

Në pyetjen se cilat janë problemet që përballen të rinjtë më shumë pjesëmarrësit 

janë përgjigjur kështu: 

“Papunësi”. 

“Varfëri” . 

“Mungesa e hapësirave për ta, mungesa e motivimit për jetë” . 

“Gjendja ekonomike (papunësia)” . 

“Te rinia e vendit tonë problemi kryesor mendoj është depresioni i krijuar për shkak të izolimit që e kemi si 

vend” . 

“Mos arsimim i mirëfilltë” . 

“Mendoj se nuk kanë shumëperspektivë në fushat ku ata e gjejnë veten dhe mbështeten nga ana e prindërve 

dhe hezitimi për të marr pjesë në aktivitete” .“Mungesa e qendrës rinore në Gjakovë dhe mungesa e 

aktiviteteve rinore artistike publike” . 

“Pasiguria emocionale, pa mbështetje, vështirësi në tregun e punës”. 

“Mungesë informacioni, mungesë diturie, mungesa e të mirave materiale, mungesa e inkurajimit dhe 

mbikëqyrjes së talenteve, mungesë punësimi, mungesë arti dhe sporti”. 

“Droga, Alkooli, Mos respektimi i shkollës” . 

“Me ambiente të pakta ku mund të shprehim atë qëmendojmë” . 

“Depresion, ankth mosnjohje në edukimin jo formal” . 

“Mungesa e hapësirave për rini, zbatimin e mirëfilltë të planit të veprimit rinor komunal, mungesë e përkrahjes 

nga qendra (KQVR, MKRS, etj.)” . 

“Mungesa e hapësirës për të shprehur problemet e tyre, përkrahja psikologjike” . 

“Rinia sot përballet më së shumti me paragjykimet” . 
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Në pyetjen se cilat janë problemet që përballen të rinjtë më shumë pjesëmarrësit 

janë përgjigjur kështu: 

“Mungesa e hapësirave si p.sh mungesa e qendrës rinore është një problem që dukshëm na preokupon 

neve si të rinj. Mungesa e infrastrukturës për të rinjtë, varësia në teknologji duke marr si përfundim 

pasiviteti i tyre në vendimmarrje” . 

“Mos aktivizimi” . 

“Mungesa e sigurimit shëndetësor, korrupsioni”. 

“Pasiguri për të ardhmen, izolim, ndikim për të keq nga familja dhe rrethi, nuk kanë të drejtë për 

vendimmarrje”. 

“Kanë nevojë për edukim jo-formal si dhe aktivitete tjera për rini”. 

“Arsimimi pa bazë logjike, pa praktikë, mungesa e përvojës së punës”. 

“Mos informimi i nxënësve për aktivitete, Arsimimi i dobët dhe mungesa e interesimit të dy palëve 

(Mësimdhënës/Nxënës). Mos bashkëpunimi me njerëz të devotshëm”. 

“Degjenerim në kulturë”. 

“Mos pjesëmarrja në proceset e vendimmarrjes, papunësia dhe mbi të gjitha mungesa e hapësirave të

ndryshme adekuate për rininë”. 

“Mungesë vullneti, dëshpërim, izolim”. 

“Përfshirja e politikës në çdo degë”. 

“Mos përfillja e sëmundjeve mendore, vetëm se nuk i kuptojnë ose nuk i shohin”. 

“Vet fakti që edhe sot nuk besohet shumë në suksesin që rinia jonë mund të ketë për shoqërinë, është 

një problem shumë aktual edhe i madh”. 

“Izolim dhe jo zgjerim i të menduarit”. 

Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth Association in 
Kosovo duke dhënë intervistë për TV-Syrin 



Pyetje rreth shëndetit 

Sipas këtij grafikoni kuptojmë që 32% e të 

rinjve janë shumë të shqetësuar për shëndetin 

e tyre. 26% jane mjaftë të shqetësuar. Ndërsa 

28% janë pak të shqetësuar dhe 14% aspak 

nuk shqetësohen. 

Hulumtimi “Situata e të rinjve në Komunën e Gjakovës”

21

Nga ky grafikë mund të shohim që prej 75% të 

pjesëmarrësve që janë të shqetësuar shumë, pak 

ose mjaftueshëm për shëndetin e tyre mendorë. 

24% janë të shqetësuar shumë për shëndetin e 

tyre mendor, 25% janë të shqetësuar 

mjaftueshëm, 27% janë të shqetësuar pak ndërsa 

24% nuk janë të shqetësuar aspak për shëndetin 

e tyre mendor (p.sh. depresion, ankth, stres, 

varësi të ndryshme, ndjenja e vetmisë, etj.). 
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Sa jeni të shqetësuar për shëndetin tuaj? 

Sa jeni të shqetësuar për shëndetin tuaj mendor 
(p.sh.depresion, ankth, stres, varësi të ndryshme, ndjenja e 

vetmisë, etj.)? 



Hulumtimi “Situata e të rinjve në Komunën e Gjakovës”

22

Realizimi i këtij hulumtimi nuk ka pasur ndonjë kufizim të konsiderueshëm që do të mund 

të ndikonte te rezultatet përfundimtare. Kjo duke marrë parasysh faktin që ishte ne 

formatin online dhe i hapur për të gjithë të rinjtë që dëshironin të ndihmonin në këtë 

inciativë. 

Vërehet dhe evidentohet një mungesëe informatave rreth vendimmarrësve dhe 

institucioneve vendimmarrëse për tërinjtë. Ky hulumtim duhet të shërbejë si një provë e 

mungesës së publicitetit, transparencës dhe informacionit në mes tërinjve për ligjvënësit 

dhe përfaqësuesit e tyre. 

Është vërtetuar mungesa e informacionit rreth ligjit për rini i cili është një fakt shqetësues 

që nuk prek vetëmKomunën e Gjakovës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve së 

bashku me Drejtorinë për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport, duhet të bëj më shumë në mënyrë 

që tërinjtë të jenë të familjarizuar me ligjin për rini dhe udhëzimet administrative. 

Duke marrë parasysh që 58% e anketuesve kanëdeklaruar që nuk janë të përfshirë në 

ndonjë OJQ-rinore është një dukuri shqetësuese pasi shpreh mos-përfshirjen e tërinjve të 

tjerë dhe mos aktivizimi i tyre në aktivitete jashtë shkollore. 

Gjithashtu 66% e të rinjve kanë treguar që në Komunën e Gjakovës ka Qendër Rinore gjë 

që në fakt tregon që të rinjtë janë pak të informuar me aktivitetet që ndodhin në Komunën e 

Gjakovës meqenëse në Komunën e GjakovësQendra Rinore nuk është aktive. 

Njëra ndër risitë e këtij hulumtimi ka qenë shëndeti mendor. Shumë tërinjtë kanë qenë të 

shqetësuar rreth gjendjes së tyre shëndetësore në përgjithësi kurse tek shëndeti mendor ka 

pas shqetësim më të vogël.Vërehet mungesë e informacionit rreth simptomave dhe 

rreziqeve të problemeve mendore. Organizatat shëndetësore, Qeveria dhe Komunat duhet 

të bëjnë më shumë rreth trajtimit dhe informimit për shëndetin mendor në mesin e të rinjve. 

Ky hulumtim shfaqë saktë nevojat e të rinjve në Komunën e Gjakovës, me anë të tij do të 

lehtësohet planifikimi i “Planit të Veprimit” për rini. Ne rekomandojmë që çdo herë përpara 

se të planifikohet plani i veprimit nga Komuna të hartojmë dhe të anketojmë rininë tonë në 

mënyre që të adresojmë probleme sa më konkrete që të rinjtë ballafaqohen.  

Kufizimet 

Rekomandime 



Emai l :  geo rgew i l l i amsyou thassoc ia t i on@gmai l . com       

Te l :  +377  (0 )  45  /  695  -  429

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike 

(DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) 

dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar 

nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).


