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Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i
Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e
Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij
botimi është përgjegjësi e George Williams Youth Association in
Kosovo dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si
qëndrim i SDC-së, DANIDA-së apo KCSF-së.
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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 direkt 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
liderë të 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, Pejë, Junik, Deçan, Prishtinë dhe kemi më tepër se
600 përfitues direkt që janë pjesëtarë aktiv në aktivitete javore në programet
tona. Në mënyrë indirekte për dy vitet e fundit kemi arritur rreth 40000
persona të shoqërisë sonë. Duke e llogaritur ndikimin e pjesëmarrësve aktiv
dhe vetëdijesimin e shoqërisë në bazë të kampanjave dhe programeve të
ndryshme.
Punojmë me grupmosha prej 7 vjeç deri në 18 vjeç. Kemi programe të
ndryshme si: Programi i “Lidershipit”, Programi “Y WoMan”, “YMCA Scouts”,
“TenSing”, Programi i punësimit dhe trajnimit në YMCA England , Programi i
trajnimit dhe punësimit në YMCA të ndryshme, Change Agents , kemi edhe
programe të trajnimeve ndërkombëtare me afate më të shkurtra nëpërmjet
Erasmus+ me ç’rast po thuajse çdo vit dërgojmë afër 50-60 të rinj/reja në
shtete të ndryshme të Evropës.
Gjithashtu GWY nga viti 2016 është anëtarë me të drejta të plota në YMCA
Eurpe ku përfaqëson Republikën e Kosovës.
Për momentin YMCA ndodhet në 119 shtete dhe ka mbi 58 milion pjesëmarrës
aktivë çdo vit.

Hyrje
Organizata George Williams Youth Association in Kosovo (GWY) është duke e implementuar projektin Youth
Leading Change në Komunën e Deçanit.
Qëllimi i këtij projekti është trajnimi dhe fuqizimi i të rinjve të Deçanit, dhe gjithashtu të ndihmojmë infrastrukturën
e qeverisjes lokale në departamentin e rinisë që të përkrahë aktivizimin e të rinjve në aspektin afatgjatë. Ky
projekt është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe
menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.
Projekti Youth Leading Change në Komunën e Deçanit ka filluar të implementohet në muajin Shkurt të vitit 2018
dhe janë të përfshirë 60 të rinj të moshës 14 deri në 17 vjeç. Organizata George Williams Youth Association in
Kosovo ka bashkëpunim shumë të mirë edhe me Komunën e Deçanit bashkëpunim ky që ka filluar në vitin 2018 kur
Komuna e Deçanit ndau një hapësirë për organizatën dhe e ofroi hapësirën e sallës së asamblesë për mbajtjen e
aktiviteteve të organizatës GWY.
Një ndër aktivitetet kryesore të organizatës GWY në Deçan, është implementimi i trajnimeve javore të programit
Youth Leading Change, ku të rinjtë socializohen mes vete dhe aftësohen rreth zhvillimit profesional dhe personal,
fuqizimit rinor dhe nxitjes së ndërmarrësisë. 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 kësaj komune.
Qëllimi i këtij hulumtimi është që të evidentohen nevojat dhe problemet e të rinjve, gjë që do të ndihmojë Komunën
e Deçanit 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 pjesëmarrësve ka
qenë 100 të rinj dhe të reja dhe zgjedhja e
pjesëmarrësve ka qenë e rastësishme. Në
mënyrë të rastësishme janë zgjedhur 20
nxënës nga 5 klasë të Gjimnazit “Vëllezërit
Frashri”. Pjesëmarrësit kanë qenë nga
mosha 14 deri në 19 vjeç.
Duke qenë se Komuna e Deçanit ka
afërsisht 1300 të rinj të moshës 14-18 vjeç
konsiderohet që mostra jonë prej 100
pjesëmarrësve është mjaftueshëm
reprezentative për të rinjtë e kësaj Komune.
Pjesëmarrësit që janë përgjigjur në këtë
pyetësorë kanë qenë nga zona urbane dhe
rurale të Komunës së Deçanit.
Ky hulumtim është bërë nga stafi i
organizatës GWY. Gjithë studimi ka zgjatur
rreth 1 muaj.

Rezultatet
Informatat Personale

Duke marrë parasysh përzgjedhjen e rastësishme të pjesëmarrësve dhe
mos ndarjen në gjini 59% e të anketuarve kanë qenë të gjinisë, kurse 41%
e të anketuarve kane qenë nga gjinia mashkullore.

Njëra nga informatat personale në pyetësor ka qenë edhe mosha e
pjesëmarrësve e cila ka qenë pyetje e mbyllur. Mosha është ndarë në dy
kategori në mënyrë që informatat të jenë më të sakta dhe relevante. Në
grafik mund të shihet se 63% e të anketuarve kanë qenë të grup moshës
14 deri në 16 vjeç, kurse 37% të pjesëmarrësve i kanë takuar grup moshës
17 deri 19 vjeç.

Pjesëmarrësit janë pyetur gjithashtu për vendbanimin e tyre 87%
e pjesëmarrësve kanë treguar që jetojnë në fshat dhe pjesa tjetër,
pra 13 % jetojnë në qytet.

Në informatën rreth edukimit kemi marrë këto përgjigje:
95% vijojnë mësimin në Shkolla të Mesme të Larta kurse
vetëm 5% vijojnë mësimin në Shkolla të Mesme të Ulëta.

Niveli i informacionit rreth vendimmarrjes dhe
institucioneve

Në pyetjen se: “A e dini se kush janë vendimmarrësit tuaj?” shumica apo 71%
e pjesëmarrësve janë përgjigjur “Po”, ndërsa 27% e pjesëmarrësve janë
përgjigjur “Jo”, pjesa tjetër saktësisht 2% nuk janë përgjigjur fare. Kjo d.m.th
që shumica e të rinjve e dinë se kush janë vendimmarrësit e tyre ndërsa
vetëm 27% nuk e dinë se kush janë vendimmarrësit në Komunën e tyre.

Kur të rinjtë janë pyetur se “A e dini nëse ekziston Ligji për Fuqizimin e Rinisë në
Kosovë?” shumica apo 95% e pjesëmarrësve janë përgjigjur Po, ndërsa 5% e
pjesëmarrësve janë përgjigjur Jo. Pra shumica e të rinjve e dinë se ekziston Ligji
për Fuqizimin e Rinisë në Kosovë ndërsa vetëm 5% nuk e kanë këtë informacion.

Këtu mund të shohim që 54% e pjesëmarrësve në këtë hulumtim
kanë pak njohuri për Ligjin për Fuqizimin e Rinisë në Kosovë, 44%
nuk kanë aspak njohuri, ndërsa vetëm 2% kanë mjaftueshëm njohuri
për këtë Ligj.

Në grafikun më lartë mund të shihet se 72% e pjesëmarrësve kanë dëgjuar
për Këshillin e Veprimit Rinor Lokal dhe 28% nuk kanë njohuri apo nuk
kanë dëgjuar ndonjëherë për KVRL-në në Komunën e Deçanit.

Në grafikun më lartë mund të shohim që 47% e pjesëmarrësve mendojnë që
organet kompetente në Komunën e Deçanit janë të gatshëm për të ndihmuar
për zhvillimin e aktiviteteve me interes të përgjithshëm të të rinjve. Pjesa
tjetër përkatësisht 29% treguan që organet kompetente ju ndihmojnë
mjaftueshëm ndërsa ka një baraspeshim midis atyre që tregojnë se këto
organe nuk ndihmojnë aspak saktësisht 12% dhe 12% të pjesëmarrësve të
tjerë tregojnë që organet kompetente ndihmojnë shumë.

Pyetje rreth informatave
për aktivitetet

Kur të rinjtë janë pyetur rreth njohurive për aktivitetet që organizohen
nga Sektori i Rinisë në Komunën e tyre, 52% kanë treguar që kanë pak
njohuri, 21% mjaftueshëm, 21% aspak, ndërsa vetëm 6% kanë thënë që
kanë shumë njohuri rreth këtyre aktiviteteve.

Siç mund të shihet edhe në grafikun më lartë 47% e të rinjve marrin
pjesë pak në aktivitetet që i organizon Komuna e Deçanit, 39% e tyre
nuk marrin pjesë aspak në këto aktivitete, 13% tregojnë që marrin pjesë
mjaftueshëm në këto organizime dhe 1% marrin pjesë shumë në to.

Shumica e të rinjve marrin pjesë pak ose aspak në dëgjimet publike
ku diskutohen edhe problemet e rinisë, përkatësisht 58% nuk marrin
pjesë aspak dhe 29% marrin pjesë pak. Ndërsa 12% e pjesëmarrësve
marrin pjesë mjaftueshëm dhe vetëm 1% marrin pjesë shumë në
dëgjimet publike ku diskutohen problemet e rinisë.

Si arsye për mospjesëmarrje në dëgjimet publike ku diskutohen edhe
problemet e rinisë 77% e të rinjve tregojnë që është mungesa e informatës,
14% tregojnë që arsye është mungesa e interesimit nga ana e tyre, 7%
tregojnë që është mungesa e kohës, ndërsa ka një baraspeshim midis atyre
që 1% kanë vështirësi në udhëtim dhe 1% kanë pasur arsye të tjera.

50% e të rinjve tregojnë
që në Komunën e
Deçanit ka Qendër
Rinore, 42% tregojnë
që nuk kanë njohuri
për këtë informacion
ndërsa 8% e tyre
treguan që nuk ka
Qendër Rinore.

Kur të rinjtë dhe të rejat janë pyetur se cilat janë organizatat që veprojnë në
Komunën e Deçanit 76% prej tyre janë përgjigjur se ato organizatat janë
GWY, Rinia e Deçanit, Aleanca e të Rinjve të Deçanit apo Aleanca e të Rinjve
të Kosovës, pasi që kjo pyetje ka qenë e hapur. Por vlen të ceket se rinia e
kësaj Komune ka përmendur disa organizata rinore të partive politike, kurse
14% e pjesëmarrësve u përgjigjën se nuk e dinë se cilat janë organizatat me
veprimtari në Komunën e tyre, 6% treguan se KVRL është organizatë që
vepron në Deçan, ka një baraspeshim midis atyre që me 2% u përgjigjën se ka
organizata por nuk janë aktive dhe 2% janë përgjigjur me jo, duke
nënkuptuar se nuk ka organizata.

Grafiku më lartë tregon që 64% e të rinjve në Komunën e Deçanit nuk janë
të përfshirë aspak në ndonjë OJQ rinore, 12% përfshihen mjaftueshëm, 11%
përfshihen shumë, ndërsa vetëm 11% e të rinjve janë të përfshirë pak në
organizata rinore. Pjesa tjetër saktësisht 3% nuk janë përgjigjur fare.

Duke u bazuar në grafikun më lartë mund të shohim që shumica e të rinjve merren
me aktivitete të lira si sport, vallëzim, muzikë, lexim, etj., saktësisht 65%, 17% merren
me aktivitete të organizatës George William Youth Association in Kosovo. 8% prej
tyre nuk merren me asgjë, 6% nuk kanë përgjigjej, ndërsa 3% janë pjesë e Këshillit të
nxënësve të shkollës dhe 1% merren me programe në organizata të ndryshme të
cilat nuk janë specifikuar.

Shumica e pjesëmarrësve saktësisht 37% e tyre tregojnë që do të ju pëlqente që të
organizohen më shumë programe kulturore si dramë,teatër,pikturë ,vallëzim, etj.,
30% do të pëlqenin programe sportive ndërsa 22% kanë treguar që do të ju
pëlqente që të organizohen aktivitete në ambient të hapur, 8% dëshirojnë më
shumë programe të edukimi jo-formal dhe 2% pëlqejnë të tjera aktivitete, kurse 1%
nuk janë përgjigjur.

Tek pyetja se a keni bërë ndonjëherë punë vullnetare statistikat më lart tregojnë që
40% prej tyre kanë bërë mjaftueshëm punë vullnetare, 24% kanë bërë shumë, 21%
nuk kanë bërë asnjëherë, 15% e pjesëmarrësve kanë bërë pak punë vullnetare.

PYTJE TË TJERA

Siç mund ta shohim në grafikun më lartë 40% e pjesëmarrësve ndihen
mjaftueshëm të sigurt në ambientin në të cilin po jetojnë, 35% ndihen
shumë të sigurt, 17% pak , 4.3% ndihen aspak të sigurt në ambientin në
të cilin po jetojnë, kurse pjesa tjetër nuk janë përgjigjur fare në këtë
pyetje, ndërsa 3.7% nuk janë përgjigjur fare në këtë pyetje.

PYETJE RRETH
SHËNDETIT

Të rinjtë dhe të rejat gjithashtu u pyetën rreth shqetësimit që ata kanë për
shëndetin e tyre, 37% nuk shqetësohen aspak për shëndetin e tyre bazuar në
grafikun më lart, 24% shqetësohen pak rreth shëndetit të tyre, 14% shqetësohen
mjaftueshëm për shëndetin dhe 1.2% shqetësohen shumë për shëndetin e tyre,
kurse pjesa tjetër saktësisht 23.8% nuk u përgjigjën kësaj pyetje.

Kjo pyetje rreth shqetësimit mental të pjesëmarrësve adresohet për problem si
p.sh. depresioni, ankthi, stresi, varësi të ndryshme, ndjenja e vetmisë, etj. , dhe 61%
që nuk shqetësohen aspak, ka një baraspeshim midis atyre që shqetësohen pak dhe
mjaftueshëm përkatësisht nga 15% për secilën, ndërsa 6% shqetësohen shumë .

39% e të rinjve pjesëmarrës mendojnë që nuk do ta kenë aspak të vështirë që të kyçen
në tregun e punës pasi të përfundon shkollimin, ndërsa 9% mendojnë që do ta kenë
shumë të vështirë të kyçen në tregun e punës pasi të keni përfunduar shkollimin (para
ose pasuniversitar). Ata që mendojnë që do ta kenë paktë vështirë janë 32% dhe
mjaftueshëm të vështirë 18% , ndërsa pjesa tjetër nuk janë përgjigjur në këtë pyetje.

Sa i përket pyetjes se me cilat probleme përballen të rinjtë sot ka pas përgjigje të
ndryshme, shumica e pjesëmarrësve përkatësisht 26%, kanë treguar që problemi
është mungesa e mbështetjes apo mungesa e vendimmarrjes, 25% prej tyre
vlerësuan se papunësia është problem i rinisë, mos arsimimi i duhur ose mos
aftësimi profesional u vlerësuan me 12%, 8% mendojnë se të rinjtë kanë probleme
me depresionin/stresin/ankthin, 6% probleme familjare, 4% problem me
alkoolin/duhanin/drogën, kurse 19% në këtë pyetje nuk janë përgjigjur fare.

Komente
Është theksuar mungesa e informatave në lidhje me aktivitetet
nga Sektori i Rinisë në Komunën e Deçanit .
Është vërejt që gjatë hulumtimit të rinjtë dhe të rejat nuk mund të
bënin diferencimin midis organizatave që punojnë me rini dhe
organizatave politike.
Pjesëmarrësit kanë dëgjuar për KVRL-në që ekziston si institucion
në Komunën e Deçanit por në fakt nuk ka asnjë veprimtari nga ky
institucion në 3 vitet e fundit.

Kufizimet
Duke marr parasysh që
kemi një mostër prej 100
personash, e cila është
relativisht e vogël dhe
numri i të rinjtë që
vijojnë arsimimin në
shkollat e mesme të
Deçanit është 1300
atëherë problemi vjen
nga madhësia e mostrës
nga kjo konsiderojmë se
është e vështirë të
përgjithësohen gjetjet e
studimit. Megjithatë ne
japim një ide të mirë se si
duket kjo fushë, dhe se si
ne duhet të vazhdojmë
në të ardhmen; ky
hulumtim i jep studiuesit
një ide bazë se si është
situata në Komunën e
Deçanit dhe cilat janë
problemet më të mëdha.

Rekomandime
Sugjerojmë që të krijohen më shumë programe jashtëshkollore
dhe aktivitete të edukimit jo formal nga Institucionet Komunale
dhe OJQ-të.
OJQ-të, shkollat dhe komuna duhet të zhvillojnë aktivitete të
cilat i njoftojnë të rinjtë me Ligjin për Fuqizim dhe Pjesëmarrjen e
Rinisë së bashku me udhëzimet administrative.
Rekomandohet që të ketë psikolog në shkolla në mënyrë që ti
ndihmoj të rinjtë rreth problemeve të tyre.
Kuvendi Komunal duhet të krijoj një hapësirë pune (qendër
rinore) e cila duhet të shërbej për aktivitete të të rinjve konform
ligjit dhe udhëzimeve administrative për qendrat rinore.

“Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike
(DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
(SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe
menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.

