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Kush është organizata George Williams Youth Association in Kosovo dhe me çfarë
merremi në Kosovë

George Williams Youth Association in Kosovo 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 forte dhe kredibile e cila
punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Gjithashtu të ndërtojmë lidera të së
tashmës dhe të së ardhmës 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
pjestarë aktiv në rutina javore në programet tona. Në mënyrë indirekte për dy vitet e fundit
mendojmë që kemi arritur rreth 40000 persona të shoqëris sonë. Duke e llogaritur ndikimin e
pjesmarrësve aktiv dhe vetëdijësimin e shoqërisë në bazë të kampanjave dhe programeve të
ndryshme.
Për momentin YMCA ndodhet në 119 shtete dhe ka mbi 58 milion pjesmarrës aktivë
çdo vit.

Hyrje
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Organizata George Williams Youth Association in Kosovo (GWY) është duke e
implementuar projektin Community Leadership në Komunën e Junikut.
Qëllimi i këtij projekti është trajnimi dhe fuqizimi i të rinjëve të Junikut, dhe
gjithashtu të ndihmojmë infrastrukturën e qeverisjes lokale në departamentin e rinisë që të
përkrahë aktivizimin e të rinjëve në aspektin afatgjatë.
Ky projekt është i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian
në Kosovë dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).
Projekti Community Leadership në Komunën e Junikut ka filluar të implementohet në
muajin tetor të vitit 2016, dhe janë të përfshirë 60 të rinjë të moshës 14 deri në 20 vjeç.
Organizata George Williams Youth Association in Kosovo ka bashkëpunim shumë të
mirë edhe me Komunën e Junikut që ka filluar në vitin 2016 kur Komuna e Junikut ndau një
zyrë për organizatën dhe i ofroi hapësirat e Qendrës Rajonale për Turizëm për mbajtjen e
aktiviteteve të Organizatës GWY.
Një ndër aktivitetet kryesore të organizatës GWY në Junik, është program i
Lidershipit ku të rinjve u ofrohen trajnime të cilat ndihmojnë në socializmin e tyre, zhvillimin
profesional dhe personal, fuqizimin rinor dhe nxitjen e ndërmarrësis. Ky program ka filluar
me një grup prej 60 të rinjve dhe po vazhdon të zhvillohet duke pranuar çdo ditë kërkesa për
të u bërë pjesë e organizatës nga të rinjtë e Komunës së Junikut.
Qëllimi i këtij hulumtimi është që të evidentohen nevojat dhe problemet e të rinjëve,
gjë që do të ndihmoj Komunën e Junikut përkatësisht Departamentin e Rinisë dhe gjithashtu
neve si organizatë që të punojmë dhe të zhvillojmë programe duke u bazuar në nevojat e
dalura nga ky hulumtim.
Metodologjia

Rezultatet e analizuara më poshtë janë bazuar në pyetësorë me pyetje të hapura dhe të
mbyllura. Numri i pjesmarrësve ka qenë 109 të rinjë dhe zgjedhja e pjesëmarrësve ka qenë e
rastësishme. Në mënyrë të rastësishme janë zgjedhur nxenesit e 6 klasëve të Gjimnazit
“Kuvendi i Junikut”, nga 2 klasë për secilën paralele. Pjesmarrësit kanë qenë nga mosha 14
deri në 20 vjeç.
Duke qenë se Komuna e Junikut ka 230 të rinjë të moshës 14-20 vjeç konsiderohet që
mostra jonë prej 109 të rinjëve pjesëmarrës është mjaftueshëm reprezentative për të rinjët e
kësaj komune. Pjesëmarrësit që janë përgjigjur në këto pyetësor kanë qenë nga zona urbane
dhe rurale të Komunës së Junikut. Hulumtimi është bërë në mënyrë vullnetare nga të rinjët
dhe stafi i organizatës GWY. I gjithë studimi ka zgjatur rreth 2 muaj.
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Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth Association in Kosovo
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Rezultatet
Informatat personale

Gjinia
Femer

Mashkull

48%
52%

Duke marrë parasysh përzgjedhjen e rastësishme të pjesmarrësve dhe mos ndarjen në gjini
48% e të anketuarve kanë qenë femra, kurse 52% e të anketuarve kane qenë nga gjinia
mashkullore.

Mosha
14 deri 16 vjeç

17 deri 19 vjeç

mbi 20 vjeç

1%

43%
56%

Njëra nga informatat personale në pyetësor ka qenë edhe mosha e pjesmarrësve e cila ka qenë
pyetje e mbyllur (dmth. pjesëmarrësit kanë qenë të obliguar të tregojnë moshën). Mosha është
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ndarë në tri kategori në mënyrë që informatat të jenë më të sakta dhe relevante. Në grafik
mund të shihet se 56% e të anketuarve kanë qenë të grup moshës 14 deri në 16 vjeç, kurse
43% të pjesmarrësve i kanë takuar grup moshës 17 deri 19 vjeç. Në grafik shihet që vetëm
1% e pjesmarrësve i kanë takuar grup moshës mbi 20 vjeç.

Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth Association in Kosovo
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Niveli i informacionit rreth vendimmarrjes dhe institucioneve

A e dini se kush jane vendimarresit tuaj?
Po

Jo

19%

81%

Në pyetjen se: “A e dini se kush janë vendimmarrësit tuaj?” shumica apo 81% e pjesmarrësve
janë përgjigjur “Po”, ndërsa 19% e pjesmarësve janë përgjigjur “Jo”. Pra shumica e të rinjve
e dijnë se kush janë vendimarrësit e tyre ndërsa vetem 19% nuk e dijnë se kush janë
vendimarrësit në Komunën e Junikut.
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A e dini nëse ekziston Ligji për Fuqizimin e Rinisë në
Kosovë?
Po

Jo

12%

88%

Shumica e të rinjve 88% kanë deklaruar që nuk e dinë që ekziston Ligji për Fuqizimin e
Rinisë në Kosovë, ndërsa 12% kanë deklaruar që e dinë që ky Ligj ekziston në Kosovë.

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

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

1%
14%
38%

47%

Në grafikun më lartë mund të shohim që 38% e pjesmarrësve në këtë hulumtim nuk kanë
aspak njohuri për Ligjin për Fuqizimin e Rinisë në Kosovë, 47% kanë pak njohuri, 14% kanë
mjaftueshëm ndërsa vetëm 1% kanë shumë njohuri për këtë Ligj.
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Duke e shqyrtuar këtë rezultat me rezultatin e pyetjes më sipër do të thotë që prej 12% të
pjesmarrësve që e dijnë që ekziston Ligji për Fuqizimin e Rinisë në Kosovë vetëm 15% e tyre
e njohin mirë këtë Ligj.

A keni dëgjuar ndonjëherë për Këshillin e Veprimit Rinor Lokal
(KVRL)? Nëse po çka dini për të?
71%

21%
7%
Nuk kam dëgjuar
asnjëherë

2%

Është organizatë ose
këshillë që mirret me
organizime, takime,
aktivitete dhe problemet
e rinisë

Është organizatë që
bëhet nëpërmjet
komunës

Nuk janë përgjigjur

Siq mund të shihet edhe në grafikun më lartë 71% e pjesëmarrësve nuk kanë dëgjuar
asnjëherë për Këshillin e Veprimit Rinor Lokal (KVRL), 7% mendojnë që është organizatë
ose këshillë që mirret me organizime, takime, aktivitete dhe problemet e rinisë, 2% e
pjesmarrësve mendojnë që është organizatë që bëhet nëpërmjet komunës ndërsa 21% e
pjesëmarrësve nuk janë përgjigjur fare në këtë pyetje.

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

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

0%
9%

50%
41%
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50% e pjesmarrësve kanë treguar që nuk kanë kontakte dhe nuk i vizitojnë aspak zyret për
rini në Komunën e Junikut, 41% kanë treguar që i vizitojnë pak këto zyre ndërsa 9%
mendojnë që i vizitojnë mjaftueshëm.

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

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

1%
15%
39%

45%

Shumica e të rinjëve marrin pjesë pak ose aspak në dëgjimet publike ku diskutohen edhe
problemet e rinisë, përkatësisht 39% nuk marrin pjesë aspak dhe 45% marrin pjesë pak.
Ndërsa 15% e pjesëmarrësve marrin pjesë mjaftueshëm dhe vetëm 1% marrin pjesë shumë në
dëgjimet publike ku diskutohen problemet e rinisë.

Nëse nuk keni marrë pjesë deri tani cili ka qenë shkaku?
50.50%

29.50%
21%

Mungesa e informates
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Si arsye për mospjesëmarrje në dëgjimet publike ku diskutohen edhe problemet e rinisë
29.5% e të rinjëve tregojnë që është mungesa e njohurisë për ngjarje të tilla, 21% tregojnë që
arsye është mungesa e interesimit nga ana e tyre dhe 50.5% tregojnë që është mungesa e
informatës.
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Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth Association in Kosovo

Pyetje rreth informatave për aktivitetet

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

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

1%

27%

26%

46%

Shumica prej tyre, 46 % u shprehën se kanë pak njohuri nga aktivitete që organizohen nga
sektori i rinisë në komunën e Pejës. Ka një barazpeshim të atyre që kanë njohuri aspak dhe
mjaftueshëm përkatësisht 27% aspak dhe 26% mjaftueshëm, ndërsa vetëm 1% kanë shumë
njohuri për këto aktivitete.
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A merrni ju pjesë në aktivitetet që organizohen për të rinjtë në
komunën tuaj?
Aspak

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

13%
27%
16%

44%

Në grafikun më lartë mund të shihet që 44% e pjesëmarrësve marrin pjesë pak në aktivitetet
që organizohen për të rinjët në Komunën e Junikut. 16% marrin pjesë mjaftueshëm, 27% nuk
marrin pjesë aspak dhe vetëm 13% e pjesëmarrësve marrin pjesë shumë në këto aktivitete.

Në komunën tuaj a ka Qendër Rinore?
Po

Jo

Nuk e di

2%

31%

67%

67% e të rinjëve tregojnë që në Komunën e Junikut ka Qendër Rinore, 31% tregojnë që nuk
ka Qendër Rinore ndërsa 2% nuk e dijnë se a ka qendër të tillë në Komunën e Junikut.
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A jeni ju të përfshirë në ndonjë OJQ rinore?
Po

Jo

21%

Ndonjëherë

13%

66%

Grafiku më lartë tregon që 66% e të rinjëve në Komunën e Junikut nuk janë të përfshirë në
ndonjë OJQ rinore, 21% përfshihen ndonjëherë ndërsa vetëm 13% e të rinjve janë të përfshirë
në organizata rinore.

Nëse gjatë kohës së lirë merreni me ndonjë aktivitet munësisht
shënoni në cilat programe ose/dhe organizata jeni të përfshirë?
46.72

20.56
16.82
11.21
7

Nuk merren me asgjë

GWY

Merren me aktivitete Merren me programe Nuk janë përgjigjur
të lira si: sport,
në organizata të
vallëzim, muzik, ndryshme të cilat nuk
lexim, etj.
janë specifikuar

Duke u bazuar në grafikun më lartë mund të shohim që shumica e të rinjëve në Komunën e
Junikut nuk merren me asnjë aktivitet të lirë jashtë shkollës saktësisht 46.7%, 16.82% merren
me aktivitete të organizatës George William Youth Association in Kosovo. 11.21% merren
me aktivitete të lira si sport, vallëzim, muzik, lexim, etj., 7% merren me programe në
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organizata të ndryshme të cilat nuk janë të specifikuara ndërsa 20.56% nuk janë përgjigjur
fare në këtë pyetje.

Çfarë aktivitete do të ju pëlqente juve që të zhvillohen për të rinjtë
në komunën tuaj?
47.50%
36.60%

12.90%

Dramë/Teatër

Edukim Joformal

Sport

0.00%

0.00%

Vallëzim

Tjetër

Shumica e pjesëmarrësve saktësisht 47.5% e tyre tregojnë që do të ju pëlqente që të
organizohen më shumë aktivitete sportive në Komunë e Junikut, 36% do të pëlqenin
drame/teatër ndërsa 12.9% kanë treguar që do të ju pëlqente që të organizohen aktivitete të
edukimit joformal.

A keni bërë ndonjëherë punë vullnetare?
Aspak

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

10%
25%

39%
26%
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Ka një barazpeshim midis atyre që tregojnë që kanë bërë mjaftueshëm ose shumë punë
vullnetare përkatësisht 26% mjaftueshëm dhe 25% shumë, 39% e pjesëmarrësve kanë bërë
pak punë vullnetare ndërsa 10% nuk kanë bërë asnjëherë punë vullnetare

Pyetje të tjera

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

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

2%
5%
27%

66%

Siq mund ta shohim në grafikun më lartë 66% e pjesëmarrësve ndihen mjaftueshëm të sigurtë
në ambientin në të cilin po jetojnë, 27% ndihen pak të sigurtë, 5% aspak ndërsa 2% ndihen
shumë të sigurtë në ambientin në të cilin po jetojnë.
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A mendoni që do ta keni të vështirë që të kyqeni në tregun e
punës pasi të keni përfunduar shkollimin (para ose
pasuniversitar)?
Aspak

Pak

Mjaftueshëm

Shumë

2%
15%

14%

69%

69% e të rinjëve pjesëmarrës mendojnë që do ta kenë pak të vështirë që të kyqen në tregun e
punës pasi të përfundonë shkollimin, ndërsa 2% mendojnë që do ta kenë shumë të vështirë të
kyqen në tregun e punës pasi të keni përfunduar shkollimin (para ose pasuniversitar). Ka një
barazpeshim midis atyre që mendojne që do ta kenë mjaftueshës ose aspak të vështirë 14%
dhe 15%.

A mendoni se në aktivitete në komunën tuaj janë më të përfshirë
vajza apo djem dhe pse?
31.77
28.03

18.69
14.01
9.34

Janë më të përfshirë Djemtë dhe vajzat
djemtë për arsye të
janë të përfshirë
traditës dhe
njejtë
mentalitetit që i'u
mundëson të jenë më
të lirë

Janar, 2017

Vajzat janë të
përfshira sepse janë
më shumë të
interesuara për të u
marrë me aktivitete

Nuk e di/askush

Nuk janë përgjigjur
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31.77% e pjesëmarrësve mendojnë që djemtë janë më shumë të përfshirë ndërsa 14.01%
mendojnë që janë vajzat ato që përfshihen në aktivitete, ata mendojnë që djemtë janë më të
favorizuar në këtë aspekt për arsye të mentalitetit dhe traditës që ju mundëson të jenë më të
lirë. Ndërsa 18.03% e pjesëmarrësve mendojnë që djemtë dhe vajzat janë njejtë të përfshirë
në aktivitete në Komunën e Junikut.

A mendoni se vajzat apo djemtë kanë më shumë të drejta në
komunitetin tuaj?
Të dyjat

Djemtë

Vajzat

1%

23%

76%

Shumica e pjesëmarrësve mendojnë që vajzat dhe djemtë kanë njejtë të drejta në komunitetin
e tyre saktësisht 76% e tyre mendojnë kështu, 23% mendojnë që djemtë kanë më shumë të
drejta ndërsa vetëm 1% mendojnë që vajzat kanë më shumë të drejta.

Kur të rinjët pjesëmarrës janë pyetur se çfarë është barazia gjinore për ata, janë përgjigjur
kështu:








“Barazia gjinore është kur të dyja gjinitë kanë të drejta të barabarta.”
“Barazia gjinore është kur vajzat dhe djemtë pavarsishtë gjinisë së tyre trajtohen njejtë
duke marrë parasysh edukimin, shkollimin, të drejtat pronësore, të drejtën për të
marrë vendime për jetën e tyre etj.”
“Barazia gjinore është diçka shumë e mire por që tek ne nuk ekziston.”
“Barazia gjinore është ligj që duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë për të dyja
gjinitë.”
“Barazia gjinore është kur dy persona kanë të njejtën gjini.”
“Nuk e di çfarë është barazia gjinore.”

Në pyetjen se cilat janë problemet që përballen të rinjtë më shumë pjesëmarrësit janë përgjigjur
kështu:
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Hulumtimi “Situata e të rinjve në Komunën e Junikut”











“Konsumimi i substancave të ndryshme (duhani, droga, alkooli).”
“Papunësia.”
“Mungesa e hapësirës dhe aktiviteteve për të rinjë.”
“Me shumë probleme.”
“Varfëria.”
“Shkollimi.”
“Diskriminimi.”
“Stresi, ankthi dhe depresioni.”
“Përdorimi i tepruar i internetit.”
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Të rinjtë gjatë aktiviteteve në organizatën George Williams Youth Association in Kosov
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Pyetje rreth shëndetit

Sa jeni të shqetësuar për shëndetin tuaj?
Aspak

Pak

Mjaftueshëm

22%

Shumë

25%

18%
35%

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

Pak

15%

Mjftueshëm

Shumë

25%

15%

45%

Nga këto dy grafike mund të shohim që prej 75% të pjesëmarrësve që janë të shqetësuar
shumë, pak ose mjaftueshëm për shëndetin e tyre 15% janë të shqetësuar shumë për shëndetin
e tyre mendor, 15% janë të shqetësuar mjaftueshëm, 45% janë të shqetësuar pak ndërsa 25%
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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Kufizimet

Realizimi i këtij hulumtimi nuk ka pasur ndonjë kufizim të konsiderueshëm që do të mund të
ndikonte te rezultatet përfundimtare. Megjithatë një kufizim mund të konsiderohet fakti që
nuk kemi mundur të sigurojmë numrin e saktë të të rinjëve të Komunës së Junikt, numri 230
të rinjë na është dhënë nga Drejtori i Gjimnazit “Kuvendi i Junikut”.

Rekomandime










Vërehet dhe evidentohet një mungesë e madhe e informatave rreth vendimmarrësve
dhe institucioneve vendimmarrëse për të rinjë. Ky hulumtim duhet të shërbejë si një
provë e mungesës së publicitetit, transparencës dhe informacionit në mes të rinjve për
ligjvënësit dhe përfaqësuesit e tyre.
Është vërtetuar mungesa e informacionit rreth ligjit për rini i cili është një fakt
shqetësues që nuk prek vetëm Komunën e Junikut. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve së bashku me Drejtorinë për Arsim, Kultur, Rini dhe Sport, duhet të bëjë më
shumë në mënyrë që të rinjët të jenë të familjarizuar me ligjin për rini dhe udhëzimet
administrative.
Duke marrë parasysh që 66% e anketuesve kanë deklaruar që nuk janë të përfshirë në
ndonjë OJQ rinore është një dukuri shqetësuese pasi shpeh mos-përfshirjen e të rinjve
të tjerë dhe mos aktivizimi i tyre në aktivitete jashtë shkollore.
Gjithashtu 67% e të rinjëve kanë treguar që në Komunën e Junikut ka Qendër Rinore
gjë që në fakt ekziston tregon që të rinjtë janë shumë pak të informuar me aktivitetet
që ndodhin në Komunën e Junikut meqenëse në Komunën e Junikut nuk ka Qendër
Rinore.
Njëra ndër risitë e këtij hulumtimi ka qenë shëndeti mendor. Shumë pak të rinjë kanë
qenë të shqetësuar rreth gjendjes së tyre shëndetësore në përgjithësi por tek shëndeti
mendor ka pas shqetësim më të madh. Vërehet mungesë e informacionit rreth
simptomave dhe rreziqeve te problemeve mendore. Organizatat shëndetësore, Qeveria
dhe Komunat duhet të bëjnë më shumë rreth trajtimit dhe informimit për shëndetin
mendor në mesin e të rinjve.
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Projekt i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë
dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

I zbatuar nga:
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