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Hyrje  
Shqipëria renditet ndër popullsite me moshën më të re në Europë, duke patur rreth 45 % te popullsisë 

nën moshën 30 vjet.  

Këta të rinj përbëjnë potencialin më të madh të Shqipërisë në drejtim të sigurimit të progresit dhe 

pozicionimit të vendit si një ekonomi e zhvilluar në rang botëror. Rinia ka një rol kyç për të kontribuar në 

zgjidhjen e sfidave të sotshme e të ardhshme ndaj dhe investimi tek ta merr një rëndësi të madhe. 

Përpos kësaj, të rinjtë shqiptarë përballen me një seri problemesh që përbëjnë pengesë serioze në 

avancimin apo maksimizimin e potencialit që mbartin, siç janë: varfëria, papunësia, edukimi, aksesi në 

shërbime, strehimi, etj.  

Po në ç’masë i vuajnë këto probleme të rinjtë e Shqipërisë? Me cilat politika publike shteti shqiptar 

përpiqet t’i adresojë këto problematika dhe çfarë masash ka marrë për të nxitur e zhvilluar potencialin e 

të rinjve në drejtim të përmbushjes së aspiratave kombëtare? 

Në përgjigje të këtyre pyetjeve, Lëvizja MJAFT në bashkëpunim me Institutin AGENDA ka ndërmarrë një 

analizim të politikave publike në Shqipëri që targetojnë rininë. Ky studim synon të sigurojë një tablo të 

plotë lidhur me situatën dhe pozitën e të rinjve shqiptarë si dhe të japë një informacion informues e 

vlerësues mbi kornizën ekzistuese ligjore dhe institucionale për zhvillimin dhe zbatimin e politikave që 

targetojnë këtë pjesë të popullsisë. 

Ky studim analitik është ndërtuar në katër kapituj kryesorë. Kapitulli i parë përshkruan situatën e 

përgjithshme në të cilën ndodhen të rinjtë shqiptarë duke u bazuar në të dhëna kryesisht kuantitative.  

Kapitulli i dytë hedh dritë mbi politikat aktuale publike në shërbim të të rinjve si në nivel qëndror ashtu 

dhe lokal, si dhe përshkruan kornizën ekzistuese ligjore dhe institucionale për zhvillimin e politikave në 

lidhje me këtë pjesë të popullsisë. Përshkrimi i këtyre politikave shoqërohet gjithashtu dhe me 

vlerësimin përkatës të efikasitetit bazuar në buxhete dhe arritje konkrete.  

Kapitulli i tretë prezanton një tablo të problemeve dhe aspiratave të para nga këndvështrimi i vetë të 

rinjve. Duke analizuar të dhëna kuantitative dhe kualitative, kjo pjesë na njeh më nga afër mbi efektin që 

politikat publike kanë tek të rinjtë dhe kush janë sfidat më të mëdha dhe pritshmëritë e të rinjve për të 

ardhmen.  

Ndërsa në kapitullin e katërt dhe të fundit, ngremë konkluzionet dhe rendisim një seri rekomandimesh 

se si mund të përmirësojmë jetën e të rinjve duke eksploruar më shumë mundësi e duke përmirësuar  

përqasjen e vendim-marrësve ndaj kësaj pjese të rëndësishme të popullsisë. 

Qëllimi i kësaj analize është të nxisë ndryshime pozitive në fushën e rinisë duke ofruar rekomandime 

konkrete që mund të shërbejnë si një bazë për planifikimin, prioritizimin e alokim të fondeve publike, 

bazuar në indikatorë e tregues konkretë të arritjeve që synohen. 
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Një vështrim mbi situatën e përgjithshme të të rinjve 
Shqipëria ka një popullsi relativisht të re krahasuar me vendet e rajonit. Censusi i vitit 2011 tregon se 

mosha mesatare e popullsisë rezidente është rreth 35 vjet. Më shumë se 45 % e popullsisë është nën 

moshën 30 vjet, dhe 18.3% i përkasin moshës 15-24 vjet.  

Shumica e të rinjve Shqiptarë tashmë kanë lindur pas viteve ’90 dhe ata mund të quhen ‘brezi i 

tranzicionit’. E gjithë kjo periudhë është karakterizuar nga një mori ndryshimesh thelbësore të strukturës 

sociale të vendit, të sistemit arsimor, të sistemit ekonomik, të punësimit, por edhe të vlerave dhe 

aspiratave të njerëzve. Presionin më të madh të këtyre ndryshimeve padyshim që e kanë ndjerë 

pikërisht të rinjtë e vendit. 

Nga pikëvishtrimi demografik, numri i të rinjve ka ardhur në rënie. Shqipëria arriti pikun e numrit të të 

rinjve në popullatë në vitin 1998. Nga 82 mijë lindje në vit në vitin 1990, në vitin 2011 ky numër ka qenë 

34 mijë dukë pësuar kështu një rënie prej rreth 60%. Në 1960 niveli i lindshmërisë kalonte mbi 5 fëmijë 

për çdo grua, ndërsa tani ky tregues është më pak se 1.4 fëmijë për çdo grua të grup-moshës 

riprodhuese.  

Censusi i 2011 tregon se në grupmoshën 15-24 ka plot 512,391 të rinj, pothuajsë një në çdo pesë 

banorë. Duke patur këtë shifër në mendje, hartimi i politikave specifike që synojnë këtë grupmoshë 

bëhet i domosdoshëm.  

Shqipëria vazhdon të vuajë nga një normë e ulët e përfshirjes në arsim në të gjitha nivelet e arsimit. Këto 

nivele janë më të ulta krahasuar jo vetëm me vendet e Bashkimit Europian, apo OECD-së, por dhe me 

vendet e rajonit. Ky është një tregues shumë i disvaforshëm për Shqipërinë pasi ndikon drejtpërdrejtë 

në aftësinë konkurruese të vendit, por dhe në mundësinë konkurruese personale të të rinjve shqiptarë 

në tregjet e punës. 
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Të dhënat në fakt na tregojnë se Shqipëria ka një problem madhor me nivelin e kualifikimit të forcës së 

punës. Krahasuar me të gjitha vendet e rajonit, Shqipëria ka nivelin më të ulët arsimor. Grafiku i  

mëposhtëm mbi arritjet në arsim na tregon se Shqipëria ka numrin më të lartë të personave që kanë 

mbaruar vetëm arsimin fillor dhe më të ultin të atyre që kanë mbaruar arsimin e mesëm e të lartë.  

 

 

Të rinjtë Shqiptarë gjithashtu vuajnë nga nivele shumë të ulta të punësimit. Të dhënat zyrtare tregojnë 

se gjatë viteve të fundit shkalla e punësimit tek të rinjtë ka pasuar rënie në mënyrë të vazhdueshme. Kjo 

rënie e punësimit peshon në mënyrë shpërpjestimore tek të rinjtë. Pra rënia e nivelit të punësimit ka 

ndikuar më shumë tek të rinjte sesa te grupmoshat e tjera.  
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Një trend i ngjashëm konfirmohet dhe nga treguesit e nivelit të papunësisë. Të rinjtë kanë nivelet më të 

larta të papunësisë zyrtare që matet duke numëruar numrin e personave që rregjistrohen si të papunë 

pranë zyrave të punës.  

 

Politkat publike ekzistuese për të rinjtë 

Institucionet Qëndrore dhe korniza ligjore e institucionale 

Ministria e Kuluturës Rinisë dhe Sporteve (MTKRS) 

Shqipëria ende nuk ka një Ligj dedikuar për Rininë, siç e kanë vendet e tjera Europiane, edhe pse prej 

vitesh MTKRS është angazhuar të hartojë këtë ligj duke e planifikuar dhe në shpenzimet buxhetore, por 

ende nuk ka bërë publik një draft të tij. 

Ministria e Kuluturës Rinisë dhe Sporteve është institucioni kryesor qëndror që trajton çështje të Rinisë 

nëpërmjet Drejtorisë së Koordinimit të Politikave Rinore. Ky institucion ka për mision ‘zhvillimin e 

politikave të përparuara në fushën e rinisë’.  

Me vendim të Këshillit të Ministrave miratohet në vitin 2006 një strategji e re për rininë1 e hartuar në 

bashkëpunim me disa aktorë nga shoqëria civile dhe e planifikuar për periudhën kohore 2007-2013. 

Strategjia Kombëtare e Rinisë dhe Plani kombëtar i veprimit përbëjnë platformën kryesore në të cilën 

fokusohet puna e MTKRS-së, e cila me anë të kësaj strategjie synon që ‘rinia të ndërgjegjësohet për rolin 

e vet në ndërtimin e shoqërisë, në sferën e kulturës, si dhe në sferat social-ekonomike. Rinia duhet të 

shihet me syrin e partnerit të vërtetë e të denjë në qeverisje, duke i dhënë asaj përgjegjësi të 

drejtpërdrejtë në zhvillimet e sotme në vend’. 

                                                           
1
 Vendim nr. 782, dt. 16.11.2006 për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Rinisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit 

2007-2013.  
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Puna e Drejtorisë së Politikave Rinore përshkruhet të jetë: “Realizimi i politikave qeveritare në fushën e 

rinisë si dhe i Strategjisë së Rinisë 2007-2013 dhe Planit Kombëtar të Zhvillimit” me detyra konkrete 

“Implementimi i strategjisë shoqërohet dhe nga disa procese të orientuara në këto çështje: Koordinim i 

politikave rinore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Rrjetëzim i OJF-ve rinore lokale dhe kombëtare. 

Ngritja e strukturave ndihmëse në trajnimin, mbështetjen dhe studimet për rininë.”2 

Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për Rininë 2007-2013 

Strategjia e Rinisë 2007-2013 adreson këto çështje të kategorizuara në 5 fusha kryesore: (1) Përfaqësimi 

dhe pjesëmarrja e të rinjve në jetën publike; (2) Të rinjtë dhe Ekonomia; (3) Shëndeti dhe Mbrojtja 

Sociale; (4) Rekreacioni rinor dhe koha e lirë; (5) Të rinjtë Shqiptarë si qytetarët e rinj europianë. 

Politikat që parashikohen si ndërhyrje për përmirësimin e situatës në secilën prej fushave të mësipërme, 

përmbledhtazi janë si vijon: 

Përfaqësimi dhe pjesëmarrja Rinore 

Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën publike nëpërmjet: Ngritjes dhe zhvillimit të strukturave 

përfaqësuese të rinisë në të gjitha nivelet; Rishikimi i lëndëve Edukatë Qytetare dhe Njohuri për 

Shoqërinë; Përfshirja e të rinjve në të gjitha bordet vendim-marrëse në nivel qëndror e lokal; Rritja e 

përgjegjësisë dhe llogaridhënies ndaj të rinjve nëpërmjet interpelancave 6 mujore të Ministrit të Rinisë 

dhe të Arsimit; Ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve mbi përfaqësimin e pjesëmarrjen 

Zhvillimi i kapaciteteve të organizatave rinore nëpërmjet: Trajnimeve të lidershipit rinor; nxitjes së 

bashkëpunimit mes organizatave rinore; institucionalizimit të bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe 

institucioneve; forcimit të kapaciteteve të organizatave rinore 

Nxitjen e bashkëpunimit rajonal e ndërkombëtar nëpërmjet: Rritjes së informacionit për mundësitë e 

bashkëpunimit dhe financimit; përfshirjen e organizatave rinore në nivele përfaqësimi ndërkombëtar 

për çështjet e rinisë; rritjes së dialogut dhe bashkëpunimit rajonal 

Rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në votime nëpërmjet fushatave mobilizuese (rock&vote; mock 

elections); fushata ndërgjegjësuese e informuese; forumeve të diskutimit me kandidatët; nxitjes së 

pjesëmarrjes së të rinjve në monitorimin e zgjedhjeve 

Treguesit e parashikuar të rezultateve të pritshme dhe statusi i tyre: 

Nr Indikatori Statusi 

1 Rregullimi me ligj i pjesëmarrjes së të rinjve në borde, komisione, këshilla, 
bashki 

I pakryer 

2 Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën publike-rritje në 20% e pjesëmarrjes 
në bordet e shkollave 

I pakryer 

                                                           
2
 http://www.mtkrs.gov.al/web/Drejtoria_e_Politikave_Rinore_288_1.php  

http://www.mtkrs.gov.al/web/Drejtoria_e_Politikave_Rinore_288_1.php
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3 Rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në votime mbi 45% E 
paverifikueshme3 

 

Të rinjtë dhe ekonomia 

Nxitja e punësimit rinor nëpërmjet: Hartimit të Strategjisë Kombëtare të Punësimi; zhvillimit të 

programeve të trajnimit me fokus agrikulturën dhe zonat rurale; programeve të punësimit që adresojnë 

nevojat e kategorive të veçanta si gratë e reja, të rinjtë e zonave rurale, të rinjtë e margjinalizuar, 

emigrantët e atdhesuar, të pastrehët, të rinjtë që kthehen nga shërbimi ushtarak; mbështetjes 

financiare për organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë punësim për të rinjtë; hapjes së njësive të 

informacionit për punësimin e të rinjve në rrethe; 

Thithja e trurit –afrimi i të rinjve që studiojnë jashtë nëpërmjet: Hartimit të programeve që motivojnë 

kthimin e të rinjve që mbarojnë studimet jashtë vendit; rritjen e komunikimit dhe bashkëpunimit mes 

këtyre studentëve dhe institucioneve publike; programeve të internship-it; incentivave financiare; 

studimeve të vazhdueshme për mbledhjen e të dhënave rreth kësaj kategorie; vlerësime të tregut të 

punës; 

Biznesi rinor dhe vetëpunësimi nëpërmjet: Hapjes së njësive të informacionit që informojnë të rinjtë 

mbi taksat, legjislacionin për të bërë biznes dhe mundësitë e investimit në ekonomi; krijimit të 

lehtësirave për të rinjtë që hapin biznes (si kredi afat-gjata dhe me interest të ulët); rritja e kapaciteteve 

të institucioneve të trajnimit profesional për të krijuar shanse të barabarta për vajzat dhe djemtë 

Formimi profesional i të rinjve nëpërmjet: Ofrimit të kurseve të formimit profesional në zonat malore e 

rurale; përshtatjes së aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës duke bërë studimet përkatëse; 

përmirësimin e sistemit të aftësimit profesional (reformimi intensiv i tij) 

Aftësimin e të rinjve si konsumatorë nëpërmjet: Fushatash ndërgjegjësuese; veprimtari edukuese 

jashte-shkollore; rishikimit të kuadrit rregullues të formave dhe etikës së marketingut; realizimit të 

studimeve të vazhdueshme 

Treguesit e parashikuar të rezultateve të pritshme dhe statusi i tyre: 

Nr Indikatori Statusi 

1 Rritja e nivelit të punësimit për moshën 18-25 vjet (e dhëna 
bazë 41.2% e vitit 2005) 

Sipas anketës së forcave të punës 
2007-2010, Shkalla e punësimit tek 
të rinjtë ka rënie 4 

2 Rritja e internshipeve në administratën publike S’ka të dhëna 

3 Ulja e papunësisë të të rinjve në 18% Ka rënie (forcat e punës) 

4 Rritja e numrit të të vetë-punësuarve Shkalla e punësimit tek të rinjtë ka 

                                                           
3
 Nuk ekziston asnjë e dhënë zyrtare për pjesëmarrjen e të rinjve në votimet e shkuara; Nëse do t’i referoheshim të 

dhënave alternative të nxjerra nga ndonjë sondazh specifik, të paktën për zgjedhjet e fundit vendore nuk ka patur 
një sondim pas-zgjedhor që të jetë bërë publik, ndaj dhe e dhëna është thjesht e pamundur të verifikohet 
4
 http://www.instat.gov.al/media/167503/rezultate_paraprake_nga_anketa_e_forcave_t__pun_s__2010.pdf  

http://www.instat.gov.al/media/167503/rezultate_paraprake_nga_anketa_e_forcave_t__pun_s__2010.pdf
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rënie (forcat e punës) 

 

Shëndeti dhe mbrojtja sociale 

Lufta kundër HIV/AIDS dhe SST-ve: përmirësimi i bëshkërendimit të punës mes aktorëve të ndryshëm; 

forcimi i organizatave dhe qendrave rinore që operojnë në këtë fushë me programe dhe shërbime 

specifike; fushata sensibilizuese mediatike; zbatim projektesh që forcojnë shëndetin riprodhues të 

gruas; përmirësimi i kurrikulës mësimore mbi shëndetin riprodhues dhe edukatën seksuale; instalimi i 

makinave për shpërndarje kondomësh në universitete; trajnimi i personelit mjekësor parësor dhe 

spitalor e punonjësve socialë; monitorimi dhe vlerësimi i situatës; grumbullimi i të dhënave statistikore 

Abuzimi me drogat: parandalimi nëpërmjet edukimit; zhvillimi i aftësimit për diagnostikimin e hershëm 

të abuzimit; krijimi i mjediseve miqësore në shkolla; angazhimi medias; mbështetje e OJF-ve rinore; 

fushata ndërgjegjësuese; mbështetja e terapive zëvendësuese; respektimi i të drejtave dhe mbrojtja nga 

diskriminimi; monitorimi, grumbullimi i të dhënave statistikore 

Ulja e Kriminalitetit rinor nëpërmjet: Miratimit të Paketës së Reformës Ligjore për të Miturit; përgatitjes 

së kodit të drejtësisë për të miturit; përgatitjes së paketës ligjore për masat alternative për të miturit 

dhe të rinjtë; kthimit të shkollave në qendra komunitare të cilat nxisin tolerancën, mirëkuptimin dhe 

zgjidhjen e konflikteve; fushatave informuese e edukuese; masave të përkujdesit dhe asistencës për të 

gjithë të miturit të cilët shfaqin sjellje e prirje penale 

Lufta kundër dhunës ndaj të miturve e të rinjve nëpërmjet: Veprimtarive sensibilizuese, edukuese, 

trajnuese; krijimit të grupeve ndërdisiplinore për trajtimin dhe rehabilitimin mjekësor; monitorimit dhe 

vlerësimeve me pjesëmarrjen e vetë të rinjve 

Lufta kundër trafikimit dhe shfrytëzimit të të rinjve nëpërmjet: Programeve informuese mbi rrezikun e 

trafikimit në kurrikulat mësimore; fushatë ndërgjegjësuese dhe spote televizive; krijimi i 12 njësive 

rajonale për fëmijët dhe të rinjtë pranë çdo drejtorie të policisë së qarkut për marrjen në kohë në 

mbrojtje të viktimave dhe ndjekjen në mënyrë profesionale të proçeseve penale 

Treguesit e parashikuar të rezultateve të pritshme dhe statusi i tyre: 

Nr Indikatori Statusi 

 Rritja e numrit të qendrave që kryejnë testin HIV/AIDS dhe 
këshillim 

Ska një bazë për matje 

 Rritja e përdorimit të kontraceptivëve Sipas studimeve ka rënie5. 
Vetëm 30% e të rinjve përdorin 
metoda kontraceptive  

 Përfshirja e psikologëve dhe punonjësve social në të gjitha 
shkollat fillore e të mesme, përfshirë zonat rurale 

E parealizuar 

 Ulja e numrit të përdoruesve të drogës Sipas ISHP kemi rritje6 

                                                           
5
 Rinia Shqiptare 2011, Friedrich Erbert Stiftung 

6
 http://www.ishp.gov.al/multimedia/botime/broshure_droga.pdf  

http://www.ishp.gov.al/multimedia/botime/broshure_droga.pdf
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 Qendër trajnimi me synim uljen e numrit të të dhunuarve S ’ka informacion 

 Një studim për njohjen e problemit në zonat rurale dhe urbane I pakryer 

 Rritje e numrit të seminareve edukative Kryer nga MPCSSHB 

 

Rekreacioni rinor dhe koha e lirë 

Karta e studentit : dhënia e Kartës së të Riut; nxitja e turizmit rinor, subvencionimi qeveritar në lidhje 

me krijimin e ‘youth – hostel’. 

Edukimi dhe aksioni mjedisor : angazhimi i drejtpërdrejtë i të rinjve; nxitja e krijimit të OJF- ve rinore 

për zhvillim të qëndrueshëm mjedisor; integrimi i edukimit mjedisor në të tre ciklet arsimore; 

mbështetja tekniko – financiare edhe e edukimit joformal mjedisor nga ana e të rinjve; nxitje e 

fushatave ndërgjegjësuese; bashkëpunimi i vazhdueshëm me mediat; promovimi i pjesëmarrjes së të 

rinjve në praktikat ambjentaliste; bashkëpunimi me disa institucione për programe të riciklimit; krijimi i 

një baze të dhënash mbi aktualitetin mjedisor dhe përmirësimi i vazhdueshëm i programeve e 

projekteve në këtë kuadër.  

Të rinjtë dhe turizmi rinor:  promovimi i rëndësisë së trashëgimisë natyrore; organizimi i festivaleve të 

ndryshme kulturore kombëtare; organizimi i veprimtarive të ndryshme në kuadër të eksplorimit të 

vlerave shqiptare; ndërmarrja e nismave të ndryshme rinore me qëllim përmirësimin e imazhit shqiptar 

në botë; promovimi i turizmit rinor, malor e kulturor; nxitja e kreativitetit rinor; përfshirja në të 

mësuarin e artit e kulturës; aktivizimi i të rinjve në guida turistike; zhvillimi i ekoturizmit rinor.  

Edukimi qytetar dhe demokracia :  zhvillimi i programeve rinore të nxitjes së qytetarisë demokratike; 

fuqizimi i qeverisë së nxënësve si strukturë autonome e kontribuese; përmirësimi i lëndës së  ‘Edukimit 

Qytetar’; organizimi i fushatave sensibilizuese mbi vlerat demokratike në nivel vendor, rajonal e 

kombëtar; vlerësimi periodik i impaktit të aktiviteteve të ndërmarra me fokus ndërgjegjësimin qytetar.  

Të drejtat e njeriut : ndërmarrja e masave me karakter ligjor, administrativ e teknik për përfshirjen 

efektive të të rinjve në këtë fushë; kërkimi i formave e metodave më të përshtatshme për sensibilizimin 

qytetar në këtë kuadër; nxitja e veprimtarive e publikimeve në formë të pëlqyeshme vizuale; organizimi i 

fushatave informuese; nxitje botimesh e publikimesh të ndryshme; organizimi i një fushate kombëtare 

ndërgjegjësuese; ndërtimi i një web – siti të posaçëm; vendosja e një numri falas për denoncime të 

ndryshme; bashkëpunimi me organizata të ndryshme rinore; kryerja e disa studimeve të ndryshme për 

të matur shkallën e njohjes së këtyre të drejtave nga ana e njerëzve; organizimi i tryezave të 

rrumbullakëta e workshop – eve për të prezantuar këto studime; bashkëpunimi me gazeta e media 

rinore.  

Vullnetarizmi rinor :  nxitja e angazhimit qytetar përmes vullnetarizmit; angazhimi shtetëror për njohjen 

e statusit të vullnetarëve, kryesisht atyre të rinj; krijimi i Kartës së Vullnetarit për lehtësi  në shërbime të 

veçanta; shfrytëzimi optimal i potencialeve vullnetariste; rritja e nivelit të shkëmbimeve në nivel 

kombëtar, rajonal e më gjerë për bashkëpunim të ngushtë; studimi dhe përpunimi i të dhënave 

statistikore me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre projekteve. 
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Teknologjia e informacionit dhe interneti : ndërtimi i rrjetit kombëtar me website të shkollave të 

mesme dhe universiteteve; mbështetja tekniko – financiare e qendrave rinore me interes te teknologjia 

e informacionit; nxitja e shërbimeve shtesë nëpërmjet websit- it; ndërtimi i një portali kombëtar të 

komunikimit mes të gjitha palëve në këtë aspekt; ngritja e një qendre rinore komunikimi, si infrastukturë 

e re për botën e internetit.  

Në strategji nuk janë parashikuar tregues për monitorim e vlerësim lidhur me këtë fushë; por mund të 

konkludohet se: 

 Politika për Kartën e Studentit nuk është zbatuar 

 Shfrytëzimi i hapësirave për turizëm rinor e aksion mjedisor nga ana e të rinjve vlerësohet të jenë 

pozitive.  

 Infrastruktura lidhur me Teknologjinë e informacionit dhe internetit ka nevojë për përmirësim, 

sidomos në zonat rurale ku aksesi ndaj teknologjisë dhe informacionit është më i ulët se në zonat 

urbane.  

Shënime rreth Formulimit të Strategjisë 

 Vërejmë se gjatë fazës së formulimit janë marrë parasysh në masë të konsiderueshme mendimet 

dhe sugjerimet e grupeve të shoqërisë civile dhe vetë të rinjve si dhe i është dhënë mjaft prioritet  

nxitjes së pjesëmarrjes aktive të të rinjve në vendim-marrje dhe në jetën e shoqërisë si pjesë e 

Politikave Kombëtare të Rinisë 

 Në strategji mungon përkufizimi ligjor i “rinisë” dhe i “nëngrupeve të rinisë” 

 Nuk është zhvilluar një sondazh paraprak për gjendjen  e rinisë dhe si rrjedhojë nuk  është përdorur 

një bazë të dhënash kryesore (me fakte e shifra) në përcaktimin e Politikave Kombëtare të Rinisë 

 Në bazë të intervistave dhe kërkimeve të kryera rezulton se numri i dëgjesave rinore nuk ka qënë i 

organizuar në të gjithë vendin, për të marrë pikëpamjet e të gjithë të rinjve në të gjitha fazat e 

krijimit  të Politikave Kombëtare të Rinisë për të adresuar nevojat, problemet dhe aspiratat  e rinisë 

në të gjitha krahinat e vendit 

 Masat e parashikuara nuk shoqërohen me indikatorët përkatës për vlerësimin e rezultate të 

pritshme nga implementimi; mungojnë gjithashtu dhe grupet specifike të të rinjve përfitues 

 Vërejmë probleme me alokimin e përgjegjësive në zbatim– Matrica e planit të veprimit mbingarkon 

tej arsyes e mundësive reale sektorin jo fitim-prurës. Në mungesën e buxheteve përkatëse për 

implementimin e aktiviteteve dhe vështirësive financiare që has sot sektori i Shoqërisë civile, kjo 

përqasje bën të duket duket sikur Institucionet publike duan të heqin barrën e përmbushjes së 

zotimeve 

 Strategjia Kombëtare e Rinisë dhe Plani i Veprimit nuk parashikojnë asnjë fond buxhetor për 

aktivitetet e planifikuara në arritjen e rezultateve të parashikuara 

Shënime lidhur me Miratimin dhe zbatimin e Strategjisë 

 Strategjia parashikon rreth 227 programe apo masa ndërhyrjesh për të adresuar 23 çështjet e 

kategorizuara në 5 fusha kryesore.  
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 Nga këto 227 masa vetëm 11 prej tyre parashikojnë hartim apo/dhe përmirësim ligjesh; nga 11 

ndërhyrje ligjore të parashikuara, vetëm 1 është realizuar: Ofrimi i lehtësirave për punësimin e të 

rinjve ,  

 Nga pjesa tjetër e masave të parashikuara vetëm 8 prej tyre lidhen me investime dhe zhvillim 

infrastrukture; nga të cilat rezulton të jenë realizuar vetëm 2: ngritja e njësive koordinuese për 

çështjet e rinisë pranë çdo prefekture dhe ngritja e shërbimit të informimit për të rinjtë pranë zyrave 

të punës. Pjesa tjetër e masave nuk ofrojnë programe konkrete me impakt të matshëm tek të rinjtë 

duke u fokusuar më shumë tek informacioni, trajnimet, takimet, fushata të ndryshme, panaire, etj. 

 Strategjia është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave që në vitin 2006; por është zbardhur 

në Fletore zyrtare 4 vjet më vonë, në vitin 2010 

 Bashkëpunimi real mes Qeverisë dhe Organizatave rinore vihet në diskutim të madh për seriozitetin 

për dy arsye: (a) disa organizatat që në strategji parashikohet të kryejnë aktivitetete specifike për të 

përmbushur objektivat, as nuk kanë marrë pjesë në hartimin e kësaj strategjie e për rrjedhojë as nuk 

janë zotuar të përmbushin pjesë të saj; (b) MTKRS nuk ka vendosur fonde për këto aktivitete 

 Nuk ka ende një vlerësim zyrtar nga ana e vetë Ministrisë në lidhje me programet/projektet e 

implementuara në drejtim të përmbushjes së objektivave të strategjisë.  

 Plani kombëtar i veprimit për Rininë duhej të rishikohej brenda dy vjetëve; nuk është kryer; në fuqi 

është i njëjti plan, i cili aktivitetin e fundit të tij e parashikon në vitin 20117 

Buxheti i MTKRS 

Fondet e alokuara për rininë në MTKRS për periudhën 2008-2013 paraqitet të kenë pësuar ulje drastike 

nga viti 2008 

  2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 

Buxheti I MTKRS 2,143,162 2,156,800 2,149,459 3,186,746 2,454,545 2,002,846 

Buxheti për Programin e 
Rinisë 

142,700 15,000 52,480 9,795 10,275 9,128 

Pesha e Programit brenda 
buxhetit 

6.7% 0.7% 2.4% 0.3% 0.4% 0.5% 

 

 

                                                           
7
 I vetmi program që shtrihet deri në vitin 2013 është ai i trajnimit të organizatave rinore, për të cilin MTKRS nuk 

është përgjegjëse 
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*të dhënat për vitet 2012 dhe 2013 janë sipas buxhetit të planifikuar, ndërsa vitet 2008-2010 janë sipas buxhetit faktik. 

Këto fonde të ulëta bëjnë që shumë prej objektivave të Strategjisë Kombëtare për Rininë të mbeten në 

letër edhe pse disa programe pjesë të kësaj strategjie janë mbuluar nga Ministri e Institucione të tjera. 

Ministria e Arsimit (MASH) 

MASH është institucioni me impaktin më të madh, më të drejtpërdrejtë dhe më të ndjeshëm për të 

rinjtë shqiptarë nëpërmjet politikave lidhur me çështje të arsimimit dhe rregullimit të jetës në ambjentet 

e edukimit, ku të rinjtë kalojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre. Tre janë ligjet kyçe që rregullojnë 

këtë hapësirë: Ligji për Sistemin Arsimor Parauniversitar, Ligji për Arsimin dhe Formimin Profesional dhe 

Ligji për Arsimin e Lartë 

Ligji për Sistemin Arsimor Parauniversitar 

Ligji Nr. 69/2012 Për Sistemin Arsimor Parauniversitar ka si objekt të tijin të gjithë shtetasit shqiptarë 

nën moshën 22 vjet dhe ndër parimet themelore në të cilat është ndërtuar përcakton se:  

 Në institucionet arsimore zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve.  

 Çdo nxënësi i sigurohet e drejta për arsimim cilësor, si dhe shanse të barabarta për arsimim 

 Nxënësve të familjeve në nevojë, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me vështirësi në të 

nxënë u ofrohet përkujdesje e posaçme 

 Garantohet e drejta e nxënësve, e punonjësve arsimorë, dhe prindërve për të shprehur pikëpamjet e 

tyre për cilësinë e shërbimit arsimor dhe për t’u dëgjuar për këto pikëpamje  

 Sistemi arsimor parauniversitar funksionon mbi bazën e decentralizimit dhe autonomisë së 

institucioneve arsimore. 

Por Arsimi parauniversitar përballet me dy probleme mjaft madhore që cënojnë përmbushjen e 

parimeve të mësipërme: Cilësia e ulët dhe vështirësitë në akses 

Sipas rezultateve të “Programit për vlerësimin ndërkombëtar të studentëve” (Programme for 

International Student Assessment PISA) 2009, i kryer nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim 

Ekonomik (OECD), Shqipëria renditet ndër të fundit mes 65 vendeve pjesëmarrëse në vlerësim. 

Shqipëria ka zënë vendin 62 për lexim, vendin 59 për matematikë dhe vendin 62 për shkencë, duke 

mbetur shumë pikë pas jo vetëm mesatares Europiane e asaj të OECD-së, por edhe vendeve të rajonit si 

Serbia e Mali i Zi që janë renditur shumë më lart8.   

Ndërkohë që problemet e Aksesit në Arsim lidhen me vështirësitë që grupe të ndryshme hasin për të 

përfituar nga e drejta për arsimim. Këto grupe janë të varfërit (pamundësi financiare; zgjedhin punën 

përballë shkollimit), fëmijët në zonat rurale (shkolla në distancë të largët nga zona e banimit), fëmijët 

romë, fëmijët me nevoja të veçanta (përballen me paragjykimin dhe me paaftësinë e mësuesve në 

trajtimin e tyre)9 

                                                           
8
 http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/  

9 Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and 

cultural diversity, Country Report Albania, ETF 2010  

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/
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Ligji për Arsimin e Lartë 

Nga ky ligj përfitojnë: a) të gjithë nxënësit që kanë përfunduar arsimin e detyruar; b) personat që kanë 

mbushur moshën 18 vjeç, që janë kërkues pune dhe/ose dëshirojnë të formohen profesionalisht; 

Ligji për Arsimin e Lartë, rregullon dy çështje mjaft të rëndësishme për mbarëvajtjen e jetës akademike 

të studentëve siç janë: autonomia e IAL-ve si dhe të drejtat e studentëve për tu përfaqësuar në nivele 

drejtuese akademike.  

Në lidhje me të drejtat për përfaqësim dhe ofrimin e mundësive konkrete për të qënë pjesëmarrës në 

marrjen e vendimeve ligji përcakton se këshillat e fakulteteve, të instituteve dhe të qendrave duhet të 

përbëhen 15 përqind nga studentë, 5 përqind nga personel joakademik dhe 80% nga personel 

akademik10 

Në Strategjinë Kombëtare të Rinisë parashikohej ndërhyrje në këtë ligj për të rritur masën e 

përfaqësimit të studentëve në nivelet drejtuese me 20%, por ligji ka mbetur i pandryshuar. 

Përsa i përket autonomisë së universiteteve, një sfidë kyçe për forcimin e saj mbetet reforma financiare 

e sistemit. Reforma në financimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë po diskutohet që prej vitit 2009, 

kur qeveria paraqiti një draft ligj për këtë çështje. Interesi dhe presioni i grupeve të interesit ka qenë 

tejet i lartë mbi këtë projekt të qeversë i cili në formën e tij ideale duhet të rrisë aksesin, rrisë cilësinë 

dhe të përmbushë objektivin e përbashkët të të gjithë aktorëve të interesuar që financimi të shkojë sipas 

performancës. Kjo reformë do të ndikonte shumë tek forcimi i pozitës së studentëve në vendim-marrjen 

brënda Institucioneve të Arsimit të Lartë (nga përfitues pasiv në përfitues aktiv të shërbmit)   

Strategjia kombëtare për Arsimin e Lartë 2008-2013 

Strategjia kombëtare për Arsimin e Lartë 2008 -2013 është miratuar me Vendim Nr.1509, datë 

30.7.2008 duke vendosur si objektiva: Zhvillimin e shoqërisë dhe promovimin e standardeve të 

demokracisë nëpërmjet edukimit të studentëve për një jetë qytetare aktive; Zhvillimin ekonomik të 

vendit në përgjithësi dhe atij rajonal në veçanti nëpërmjet formimit të një force pune të kualifikuar; 

Përmbushjen e aspiratave të brezit të ri për zhvillim; Zhvillimin dhe konsolidimin e një baze të gjerë e të 

përshtatshme dijesh në shërbim të vendit. 

Për realizimin e objektivave të mësipërme, dallohen pesë prioritete strategjike në shtatë vitet e 

ardhshme: a) Zgjerimi i sistemit në mënyrë që të plotësohen nevojat e vendit në perspektivën e arritjes 

edhe të standarteve për integrimin në Bashkimin Europian (BE) (në kuptimin e treguesve për shkollimin 

terciar të popullsisë), duke krijuar njëkohësisht mundësi për arsimim të lartë të të gjithë atyre që 

dëshirojnë të përfitojnë prej tij. b) Sigurimi i shumëllojshmërisë së ofertave të formimit, në përputhje 

me nevojat e zhvillimit perspektiv të vendit. c) Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe të 

përvetësimit të dijeve në sistemin e AL, nëpërmjet zhvillimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe 

të kulturës së cilësisë. d) Përmirësimi i mekanizmave të qeverisjes nëpërmjet zhvillimit të autonomisë së 

IAL-ve, përkundrejt rritjes së cilësisë së menaxhimit me llogaridhënie dhe transparencë, në mënyrë që 

                                                           
10

 Ligji Nr.9741, datë 21.5.2007 Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërise 
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ato të funksionojnë realisht si institucione publike. e) Përshtatja e metodave dhe e niveleve të 

financimit, në mënyrë që të inkurajohet i tërë sistemi për arritjen e objektivave të përgjithshme. 

Buxheti për arsimin 

Situata ekonomike në të cilën ndodhet Shqipëria bën që konkurrenca për fonde publike mes arsimit dhe 

fushave të tjera të jetë në intesitetin e saj më të lartë dhe është e vështirë që kërkesat e premtimet e 

lartpërmëndura për reforma të reflektohen në rritje buxhetesh pa të cilat nuk mund të ketë përmirësim 

infrastrukturor, i cili do të sillte rritje aksesi dhe përmirësim të cilësisë.  

Që në vitin 2005 është premtuar nga Qeveria se Arsimi do të jetë një prioritet kombëtar, një premtim që 

u përsërit edhe në fushatën e vitit 2009. E megjithatë shpenzimet totale të buxhetit të arsimit në raport 

me PBB (paraqitur sipas viteve në tabelën mëposhtë), kanë mbetur në nivele shumë më të ulta se sa 

mesatarja botërore (4.6%) dhe sesa mesatarja e vendeve Europiane (5.2%) 

Buxheti Arsimit 2004-2013 

Viti Buxheti Arsimit 

Buxheti si % e 
Buxhetit te 
Shtetit 

Buxheti si 
% e GDP 

2004          24,931,169.00     10.37% 3.03% 

2005          25,782,915.00     10.37% 2.81% 

2006          28,840,415.00     11.18% 3.21% 

2007          32,739,601.00     10.90% 3.33% 

2008          38,133,971.00     10.33% 3.54% 

2009          41,884,073.00     10.93% 3.55% 

2010          38,511,861.00     10.36% 3.14% 

2011          38,502,284.00     9.86% 2.90% 

2012          39,192,295.52     9.87% 2.82% 

2103          39,093,100.00     9.56% 2.73% 

Burimi: Ministria e Financave 
 

Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB) 

MPÇSSHB luan një rol aktiv lidhur me Mbrojtjen e grupeve në nevojë dhe nxitjen e punësimit rinor 

nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit i cili ka për detyrë ndjekjen e politikave per te mbeshtetur 

punësimin e plotë, produktiv dhe të zgjedhur lirisht. Shërbimet e ofruara nëpërmjet zyrave rajonale e 

vendore ndahen në tre kategori: pagesat e papunësisë, formim professional dhe ndërmjetësim për 

punësim.  

Plani i Aksionit për Punësimin e të Rinjve 2010-2013 

MPCSSHB mban peshën më të madhe përsa i përket zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Aksionit për 

Punësimin e të Rinjve 2010-2013. Ky Plan është hartuar sipas udhëzuesit të Organizatës Ndërkombëtare 

të Punës dhe është mbështetur nga Fondi për Arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit dhe 

Qeveria e Spanjës. Plani përbëhet nga tre pjesë: Pjesa e parë analizon gjendjen e tregut të punës së të 
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rinjve në Shqipëri; pjesa e dytë shtjellon opsionet politike (rreth 44 politika), që janë menduar si zgjidhje 

në punësimin e të rinjve dhe pjesa e tretë trajton aspekte të punës për zbatimin e planit të aksionit e 

shoqëruar me indikatorët përkatës të matjes së arritjeve, institucionet përgjegjëse, fondet e nevojshme 

dhe burimet nga do të vijnë këto fonde. Në total, ky plan parashikon investimin e rreth 17.5 milionë 

dollarëve për punësimin e 65 000 të rinjve që përbëjnë mbi 10 për qind të të rinjve, që i përkasin 

grupmoshës 15-29 vjeç, dhe parashikohet që 70 përqind e tyre (rreth 47,800 të rinj), të kenë punë të 

denjë në fund të periudhës. 

Ky dokument strategjik parashikon gjithashtu që Qeveria do të raportonte vazhdimisht për ecurinë e tij 

si dhe do ta bënte pjesë të sistemit të përgjithshëm raportues të buxhetit, si pjesë e Strategjisë së 

Punësimit 2007-2013. Nga kërkimet rezulton se asnjë nga këto të dyja nuk ka ndodhur. Përsa i përket 

efikasitetit në zbatim, nuk ka një bazë të plotë të dhënash së cilës mund t’i referohemi. Anketa më e re e 

Forcave të punës i përket periudhës kohore 2007-2010 dhë nëse i referohemi të dhënave mbi punësimin 

për këtë periudhë shohim që kemi rënie të shkallës së punësimit për moshën 15-29 vjet. 

SHKALLA E 
PUNËSIMIT 2007 2008 2009 2010 

Popullsia 15-64 vjeç 56.4 53.8 53.4 53.4 

Meshkuj 63.6 63 64.3 63 

Femra 49.3 45.6 43.6 44.4 

Popullsia 15-29 vjeç 40.2 31.3 35.6 34.3 

Meshkuj 44.1 35.9 41.1 39.3 

Femra 36.4 27.2 30.9 29.6 

Popullsia 30-64 vjeç 67.5 64.5 65.6 66.3 

Meshkuj 77.2 76.4 79.8 79.1 

Femra 58 54.1 52.5 54.3 

     Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2007-2010 
 

Institucionet vendore dhe shërbimet ndaj të rinjve 

Kuadri bashkëpunues me organet e pushtetit lokal  

Drejtoria e Politikave Rinore krijon e mban lidhje të vazhdueshme me organet e qeverisjes lokale në 

prefektura e bashki.  Në çdo prefekturë ajo ka një koordinator për çështjet e rinisë i cili koordinon punën 

midis rrjeteve rinore të ngritura pranë çdo prefekture dhe Drejtorisë së Politikave Rinore në MTKRS .  

Ajo zhvillon veprimtari të cilat synojnë ngritjen e kapaciteteve të personave që trajtojnë problemet 

rinore pranë këtyre organeve, si dhe shkëmben informacione të dhënash statistikore, etj, me këto 

organe. 
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Shërbime vendore për të rinjtë  

Në analizën e shërbimeve vendore për të rinjtë janë shqyrtuar planet strategjike, rregulloret, buxhetet 

dhe programet e bashkive Vlorë, Durrës, Tiranë, Shkodër, Korçë, Fier dhe Elbasan. Në mënyrë të 

përmbledhur rezulton se shërbimet për rininë janë të karakterit kulturor, artistik dhe sportiv. Fondet e 

alokuara në masën dominujese shkojnë eksluzivisht për sportin (Klubet sportive që administrohen nga 

bashkitë) 

Në mënyrë të detajuar, situate paraqitet si vijon për secilën bashki:  

Vlora: Bashkia e Vlorës targeton cështjet e rinisë nëpërmjet drejtorisë së rinisë dhe sporteve. Fokusi i 

kësaj drejorie janë programet artistike, kulturore dhe sportive. Në raportimet e Bashkisë vihet re që 

aktivitetet me përfitues rininë kanë qënë kryesisht shfaqje teatrale, koncerte dhe mbështetje e Klubit 

Sportiv Flamurtari. Qëndra e Kulturës është një institucioni në varësi i Bashkisë që vë në shërbim të të 

rinjve Bibliotekën dhe Internetin.  

Shkodra: Bashkia e Shkodrës nuk ka një drejtori apo një person përgjegjës qe te kete ne ngarkim cështje 

të rinisë; por në organogramën e saj ka një drejtori për kulturën dhe arsimin, ku mund të trajtohen dhe 

tema rinore si aktivitete kulturore e artistike. Bashkia Shkodër rezulton të ketë dhë një program 

nëpërmjet të cilit i jep mbështetje me fonde shoqërisë civile.   

Korça:  Bashkia e Korcës ka një program të titulluar:“Qyteti mbështet të rinjtë” i cili ka si synim 

përfshirjen e të rinjve në projektet lokale duke i konsideruar ata si një forcë gjeneruese të ideve, pjesë e 

fuqishme për zhvillimin dhe shtysë promotore për të ardhmen. Ky program synon në zbutjen e 

problemeve ekonomike dhe sociale të kësaj grupmoshe, nëpërmjet disa projekteve: 

 “Punësimi Sezonal” Një bashkepunim i Bashkisë me Dhomën e Tregëtise dhe Zyrën e Punës për 

punësimin e të rinjve 

 “Shkolla Verore e Fotografisë” –të rinjtë mund të mësojnë në mënyrë profesionale dhe të mund ta 

aplikojnë pasion për fotografinë  

 “Bursa për gjimnazistët” -vlerësimi i gjimnazistëve që kanë arritur rezultate të shkëlqyera dhe një 

formë nxitjeje për nxënësit e tjerë 

 “Karta e Bashkisë për Studentët” -projekt që synon të ofrojë për studentet një kartë identifikimi, e 

cila do të mundësojë për ta plotësimin e disa shërbimeve me një çmim të reduktuar 

 “Grante për Bizneset e Reja” -synon bashkëpunimin dhe ofrimin e mundësive për të rinjtë në 

hapjen e një biznesi.  

Durrës: Bashkia e Durrësit ka një program për rininë dhe sportin i cili vendos theksin tek kjo e dyta si një 

shërbim i dobishëm për të rinjte. Në planifikimin buxhetor hapësirën e zë mbeshtetja e klubit të 

sporteve të durresit. 

Fier: Bashkia Fier ka në strukturë Drejtorinë e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Komuniteteve; por nuk ka 

programe apo buxhete të alokuara për rininë 
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Elbasan: Bashkia e Elbasanit i trajton cështjet e rinisë nëpërmjet Drejtorisë së trashëgimisë kulturore, 

rinise dhe sporteve. Fondet e këtij program janë alokuar vetëm për sportin (mbështetje për klubin 

shumësportesh dhe ekipin e futbollit) 

Tirana: Bashkia e Tiranës ka gjithashtu një Program për rininë dhe sportin. Në synimet e këtij program 

është vënë theksi tek këto projekte: 

 Karta e Studentit që do të ofrojë shërbime me cmime të reduktuara për studentët, por e cila 

ndodhet ende në fazën e nënshkrimit të marrëveshjeve me bizneset;  

 Qëndra e koordinimit për punësim –një bashkëpunim mes Bashkisë Tiranë dhe Dhomës së 

Tregëtisë që ka si synim punësimin e rreth 400 të rinjve brënda vitit 2012. Nga fjalimet e Kryetarit të 

Bashkisë mësojmë se deri javën e parë të Dhjetorit 2012 ishte arritur gjysma e këtij numri. 

 Nxitja e sipërmarrjes rinore- Një angazhim i ri i Bashkisë me anë të të cilit premtohen 2 milionë euro 

për të ndihmuar hapjen e bizneseve të reja për sipërmarrësit nën 35 vjet. Projekti pritet të paraqitet 

për miratim në Këshillin Bashkiak të Tiranës. 

Politikat Publike për të rinjtë në optikën e Bashkimit Europian 
Sot, më shumë se kurrë Europa e Bashkuar mendon se “E ardhmja e saj varet nga rinia e saj”. Në fakt, 

kështu është menduar qëkur në 2001 u krijua një Ëhite Paper, fokusuar në politika mbi të rinjtë, si pjesë 

vitale e shoqërisë së madhe europiane, pjesë e cila parashikohej sipas European Youth Pact të Lisbonës 

të ishte në nivelin 15.3 % në vitin 2050. Gjithashtu Deklarata e Forcimit të të Rinjve nga ana e 

Parlamentit Europian (2008), si dhe Reneëed Social Agenda (2009) parashikonin po të njëjtat politika për 

në vitet pas 2009, me fokus gjithmonë e më të madh te Rinia Europiane e vecanërisht te Kapitali Human 

Rinor, në kuadër të fokusimit në nivel kombëtar e europian në mundësitë për edukim e arsimim, për 

punësim, për pjesëmarrje aktive në jetën sociale kombëtare e ndërkufitare, në krijueshmëri dhe 

sipërmarrje, në vullnetarizëm e përkushtim global, në kuadër të hapjes së të rinjve, efektivitetit të tyre 

dhe të qenurit bashkëkohor.  

Autonomia e të rinjve, përfaqësimi i vlerave më të mira europiane nga ana e tyre, si dhe shfrytëzimi 

maksimal i potencialeve rinore janë pika kyce të këtyre politikave. Të gjitha këto lidhen me fokusimin 

dhe praktikimin e politikave mbi të rinjtë në 4 fusha kryesore: 

 Punësim 

 Parandalim i varfërisë, disavantazheve dhe përjashtimit social 

 Lufta ndaj racizmit dhe ksenofobisë midis të rinjve për më tepër 

 Të mësuarit gjatë gjithë jetës, edukimi dhe lëvizshmëria ndërkufitare e punës  

 Autonomia e të rinjve dhe pavarësia e tyre  

Politikat më të fundit europiane për 2010 – 2012 mbi të rinjtë lidhen me strategji afatgjata, por që 

karaterizohen nga prioritete afatshkurtra sic janë: 

 Më shumë mundësi për të rinjtë  

 Mundësi më të mira për edukim, trajnime e kualifikime 
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 Mundësi më të mira punësimi brenda e jashtë kufijve të një shtetit të caktuar 

 Kreativitet dhe sipërmarrje nga ana e të rinjve. 

 Përmirësimi i mundësive të pjesëmarrjes aktive në jetën sociale 

 Jetë më e shëndetshme dhe pjesëmarrje aktive në sport 

 Pjesëmarrje në jetën sociale e politike  

 Përfshirja sociale  

 Nxitja e solidaritetit të ndërsjelltë  

 Vullnetarizmi ( në kuadër të konkurrueshmërisë e zhvillimit ndërpersonal) 

 Të rinjtë dhe bota  ( në kuadër të mosdiskriminimit dhe frymës së përbashkët) 

Të gjitha këto politika fokusuar te të rinjtë europianë, mendohet të arrihen nëpërmjet bashkëveprimit të 

institucioneve të ndryshme në nivel europian, por edhe në nivel kombëtar, nëpërmjet takimesh të 

shumta me të rinjtë, debatesh e përqasjesh ndërsektoriale, si dhe alokim gjithmonë e më të madh 

fondesh nga ana e EU për zhvillimin e aplikimin e këtyre politikave.  

Kërkesat dhe aspiratat e të rinjve  
Baza e të dhënave rreth të rinjve në Shqipëri është pasuruar së fundmi me dy studime mjaft të 

rëndësishme: Censusi 2011 nga INSTAT dhe Studimi për Rininë 2011 i realizuar nga Fondacioni Friedrich 

Erbert. 

Të rinjtë në numra 
Nga të dhënat e Censusit 2011 kemi më në fund një numërim më të saktë të popullsisë nën moshën 30 

vjet, e cila përbën 45% të popullsisë kur dhe vetë MTKRS u referohej shifrave jo reale si 70%.  

Ndërkohë që të rinjtë –popullsia e moshës 15-29 vjet –përbëjnë 25.2% të totalit të popullsisë. Censusi 

tregon që në vitin 2001 popullsia urbane është rritur ndaj asaj rurale (57% me ) krahasuar me vitin 2001; 

ndërsa përsa i përket moshës 15-29 vjet, kemi më shumë prej tyre që jetojnë në zonat rurale me 25.6% 

dhe në zonat urbane jetojnë 24.8% e të rinjve.   

Të rinjtë në moshën 15-29 vjetë 

  Total Urbane Rurale 

Popullsia në total 2800138 1498508 1301630 

Popullsia në moshën 15-
29 vjet 704297 370948 333349 

% e moshës 15-29 vjet 
ndaj totalit të popullsisë 25.2 24.8 25.6 

Burimi: Instat, Census 2011 
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Të rinjtë dhe informacioni 
Nga të dhënat e Censusit rezulton se vetëm 20,0% e Njësive Ekonomike Familjare në shkallë vendi kanë 

në zotërim një kompjuter, nga të cilat 82,3% ndodhen në zonën urbane dhe 17,7% në zonën rurale. Të 

dhënat lidhur me aksesin në internet tregojnë se vetëm 12.3% e NJEF-ve kanë lidhje internet nga të cilat 

19% jetojnë në zonat urbane dhe vetëm 3.5% e familjeve në zonat rurale kanë një lidhje interneti.  

Njësitë ekonomike Familjare të pajisura me kompjuter dhe 
internet 

 
Totali Urbane  Rurale 

Njesi ekonomike Familjare (NJEF) 722262 409309 312953 

NJEF me Kompjuter 145295 119546 25749 

Ne perqindje 20.1% 29.2% 8.2% 

NJEF me Lidhje interneti 89174 78342 10832 

Ne perqindje 12.3% 19.1% 3.5% 

Burimi: Instat, Census 2011 
 

Të rinjtë dhe Arsimi 
Sipas studimit për rininë kryer nga Fondacioni Friedrich Erbert –studim i cili ofron një pasqyrë të 

përgjithshme të gjëndjes, pritshmërive dhe aspiratave të rinisë Shqiptare –arrijmë të kuptojmë 

perceptimet e të rinjve mbi disa fusha mjaft të rëndësishme si vlerësimet për sistemin arsimor, 

pritshmëritë për punësim; pjesëmarrjen, si e kalojnë kohën e lirë, etj 

Vlerësimi për Arsimin 
Arsimi i lartë mbetet qëllimi më i rëndësishëm për tu arritur nga të rinjtë shqiptarë të cilët në masën 

77.9% shprehen se kanë vazhduar ose do të vazhdojnë studimet e larta.  

 

Burimi: Studimi për Rininë 2011, FES 
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Arsimi i lartë konsiderohet i rëndësishëm nga të rinjtë, sidomos përsa i përket punësimit në të ardhmen. 

70.9 përqind e të rinjve shprehen se qëllimi i tyre për të marrë një diplomë të arsimit të lartë është që 

t’ju rrisë mundësitë e punësimit.  

Koha e shpenzuar për mësim 
Të dhënat tregojnë një dallim të madh përsa i përket kohës së shpenzuar për studim mes vajzave dhe 

djemve. Shumica e djemve, rreth 62.5 përqind shpenzojnë më pak se dy orë për të mësuar, madje rreth 

35 përqind e  tyre edhe më pak se një orë. Ndërkohë që vetëm 24.4 përqind e femrave shpenzojnë më 

pak se dy orë për tu përgatitur për shkollë, numri i tyre rritet ndjeshëm dhe e tejkalon atë të djemve që 

shpenzojnë mesatarisht 2-3 orë në ditë për mësime.  

 

Burimi: FES 2011 

Korrupsioni në Arsim 
Mbi 90 përqind e të rinjve të intervistuar që shkojnë në shkollë, deklarojnë se fenomeni i blerjes se 

notës apo provimeve është i pranishëm në shkollat e tyre.  

 

Burimi: FES 2011 
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Vlerësimi i Cilësisë së Arsimit nga të rinjtë 
Në lidhje me vlerësimin e përgjithshëm të cilësisë së arsimit në Shqipëri, shumica e të intervistuarve, 

55.5%  e tyre shprehen se janë “deri diku të kënaqur”, të ndjekur nga 23.3% që janë të pakënaqur dhe 

19.4% të kënaqur. Tirana përfaqëson nivel më të ulët kënaqësie mes të rinjve për cilësinë e arsimit ku 

vetëm rreth 14.7% e të rinjve shprehen se janë të kënaqur  

Angazhimi ne jetën komunitare  
Nga rezultatet e Studimit për Rininë 2011 të FES rezulton se përgjatë vitit 2010 vetëm 16 përqind e të 

rinjve janë përfshirë në aktivitete vullnetare. Mbi 50 përqind e të rinjve që kanë qenë vullnetarë në 

nisma të ndryshme tregojnë se kanë patur për motiv dëshirën për të qenë aktivë dhe 20 përqind kanë 

deklaruar ndjenjën e përkushtimit ndaj të tjerëve. Grupmosha e të rinjve 16 dhe 17 vjeç shfaq një 

përfshirje më të lartë në aktivitete vullnetare ku një ndër katër të rinj të kësaj nënkategorie pohon se ka 

qenë “vullnetar” gjatë vitit.   

 
Burimi: Studimi për Rininë, FES 2011 

 

Punësimi  
Të dhënat në lidhje me punësimin e të rinjve mes studimit të FES dhe Anketës së Forcave të Punës 2010 

së INSTAT janë të ngjashme. Nga studimi i FES mësojmë se pjesëmarrja në punësim është më e lartë në 

Tiranë dhe zonat e tjera urbane, respektivisht 37,9 përqind dhe 37.3 përqind dhe më e ulët në zonat 

rurale ku kjo shifër është 32.1 përqind. Në këndvështrimin rajonal pjesëmarrja në punësim e të rinjve 

është më e lartë në rajonin Tiranë-Durrës me 41.3 përqind dhe me ulët në qarqet Jug-lindore të vendit 

ku janë të punësuar vetëm 28.9 përqind e të rinjve.  
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Studimi i FES na jep një të dhënë mjaft interesante lidhur me vendin më të preferuar të punës nga të 

rinjtë. 49% e të rinjve synojnë të punësohen në administratë publike.  

 

Migrimi 
Nga të dhënat e studimit të FES rezulton se dëshira dhe synimi për t’u larguar nga Shqipëria vazhdon 

sërish të jetë një prirje dominuese tek të rinjtë. 53 % e tyre dëshirojnë të emigrojnë jashtë Shqipërisë 

(kryesisht të rinjtë e moshës 16-17 vjeç).  
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Koha e Lirë 
Muzika është një mënyrë mjaft e parapëlqyer për të shpenzuar kohën e lirë, sidomos tek të rinjtë në 

Tiranë. Plot 85.3 përqind e të rinjve dëgjojnë muzikë mjaft shpesh gjatë kohës së tyre të lirë, ku vërehet 

një  dallim i lehtë në varësi të moshës. Në mënyrë të natyrshme, 90 përqind e  të rinjve të grup-moshës 

16-17 vjeç  janë më entuziastë në raport me këtë mënyrë dëfrimi përkundrejt 14 përqind e të rinjve  të 

tjerë  që pohojnë se  dëgjojnë muzikë me raste. 
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Konkluzione dhe Rekomandime  
Politikat publike për të rinjtë duhet të jenë një angazhim serioz i qeverisë dhe të përbëjnë praktika 

konkrete drejt sigurimit të kushteve dinjitoze të jetesës dhe krijimit të shanseve për të bërë përpara për 

popullsinë e re të një vendi. Politikat rinore duhet të jenë shumë më tepër se vetëm një listë çështjesh 

që përfshihen. Ato duhet të kenë të studiuar e përcaktuar mirë metodologjinë, grupet e synuara, 

aktorët, buxhetet, planet vlerësuese lidhur me rezultatet konkrete e me radhë. 

Në mënyrë që në të ardhmen të përmirësojmë qasjen ndaj cështjeve të rinisë dhe të hartojmë politika 

efektive, moderne dhe evropiane duhet treguar më shumë kujdes rreth këtyre cështjeve: 

Përcaktimi i qartë i Autoritetit përgjegjës për implementim 

MTKRS është qartësisht autoriteti qeveritar përgjegjës për të qenë bashkërenduese për çështjet lidhur 

me rininë dhe për koordinimin e zhvillimit të strategjisë kombëtare. Por në Planin e Veprimit 

bashkëlidhur strategjisë përgjegjësia në implementim vërehet të jetë në nivel të ulët, duke treguar një 

minimum pronësie nga ana e qeverisë dhe duke rezultuar në mosrealizimin e synimeve të strategjisë në 

masë të madhe. Në vend të arritjes së rezultateve konkrete në përmirësimin e jetës së të rinjve, 

Strategjia kombëtare për rininë është përkthyer në praktikë si një projekt trajnimi; si një ushtrim apo 

ngritje kapacitetesh për organizatat e përfshira në hartimin e saj, gjë e cila nuk ka lidhje me 

përmirësimin e situatës së të rinjve shqiptarë. 

Ndërtimi i ndërhyrjeve bazuar në kërkime, fakte e shifra 

Strategjia Kombëtare për Rininë e njeh këtë mangësi dhe në Planin e Veprimit parashikohet që të kryhen 

një seri studimesh si të përgjithshme ashtu dhe sektoriale. Por këto ende nuk janë realizuar dhe kryerja 

e tyre merr prioritet parësor në planet për hartimin/rishikimin e strategjisë për periudhën pas 2013.  

Strategjia e ardhshme e të rinjve do të duhet që së pari të mbështetet mbi kërkime për të rinjtë, ose të 

fillojë kërkime të tilla në rast se të dhënat nuk ekzistojnë ende apo janë të pamjaftueshme. Përqasja e 

bazuar në evidenca është vendimtare edhe për zbatimin e strategjisë. Ndryshe është e pamundur të 

identifikohet se cilat masa kanë efekt e cilat jo -të dhënat bazë janë thelbësore për procesin e 

monitorimit dhe vlerësimit. Pa të dhëna të sakta, të cilat vetëm kërkimi gjithëpërfshirës në terren mund 

ti ofrojë, do të jetë e pamundur për të matur ndikimin e vërtetë të politikave publike qoftë nga 

zbatuesit, qoftë nga palët e tjera të interesuara.  

Përcaktimi i qartë i Grupit dhe nën-grupeve të përfituesve që në objektivat hyrëse 

Koncepti i të rinjve nuk është një koncept që përcaktohet thjesht biologjikisht me vitet, por ai ndryshon 

me kohën, zhvillimin socio-ekonomik të një shoqërie, dhe kërkesave e aspiratave specifike që një 

shoqëri i vendos vetes. Në vende të ndryshme shohim që disa politika kombëtare rinore kanë kufizime 
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strikte lidhur me kufirin minimal e maksimal të moshës (si Suedia), ndërsa disa i kanë lënë të vagët 

kufijtë (si Anglia) duke përfshirë edhe fëmijët me të rinjtë11si subjekte të politikave publike. 

Kur një person konsiderohet si "i ri"? Cilave grup-mosha, nën-kategorish brënda këtyre grup-moshave u 

drejtohen politikat publike që hartohen? E thënë ndryshe, si përcaktohet një person si subjekt apo 

përfitues i një "politike rinore"? Mund të jetë diskutim më vete (me shumë vlerë) përkufizimi i këtij 

termi në kontekstin e Shqipërisë, por një politikë rinore nuk mund të lihet pa këtë përkufizim (qoftë 

edhe të debatueshëm); pasi përndryshe bëhet objekt i subjektivizimit lidhur me vlerësimin e kategorive 

që duhej të ishin përfituese e lidhur me vlerësimin e rezultateve (efektivitetit) të këtyre politikave 

Shqipëria duhet të përcaktojë fashat moshore përfituese nga politikat publike për rininë, në mënyrë që 

të mundësojë përfshirjen e gjithë të rinjve në politikat mbështetëse për lehtësimin e tranzicionit nga 

fëmijëria tek mosha e rritur 

Strategjia e ardshme duhet të përcaktojë qartë gjithashtu dhe nëngrupet e përfituesve duke kristalizuar 

se kur një i ri quhet që bën pjesë tek grupet vulnerabël apo tek grupet e marxhinalizuara; kur cilësohet 

një i ri me nevoja të vecanta, apo i varfër dhe i rrezikuar. Nëpërmjet përcaktimeve të qarta Qeveria do të 

japë mesazhin që e njeh në thellësi problematikën dhe merr përgjegjësi serioze për të siguruar që grupet 

e nën-grupet të gëzojnë të drejtat dhe mundësitë që duhen.  

 

Përcaktimi i rezultateve konkrete dhe të monitorueshme 

Objektivat dhe masat që merren për realizimin e tyre duhen lidhura ngushtë me treguesit e rezultateve 

dhe performancës që aktualisht i mungojnë planit aktual të veprimit për rininë. Plani i ri duhet të ketë të 

integruar dhe masat për monitorimin dhe vlerësimin e tij. Ideale do të ishte përdorimi i një Kornize 

Logjike (Logical Frameëork) që thekson lidhjet logjike mes inputeve të destinuara, aktiviteteve, numrit të 

përfituesve dhe rezultateve të pritshme. Por dhe një përqasje e ngjashme me atë që është përdorur në 

Aksionin Kombëtar për Punësimin e të Rinjve do ishte një zhvillim mjaft pozitiv. 

Nxitja e pjesëmarrjes reale të të rinjve si në hartim dhe implementim 

Në përputhje me parimin udhëheqës të hartimit të politikave publike rinore se një politikë e të rinjve 

duhet ti perceptojnë të rinjtë si një burim, strategjitë dhe planet e ardhshme duhet të përfshijnë 

dispozita për mënyrën se ata, në mënyrë të vazhdueshme, do të përfshihen në të gjitha fazat e këtij 

procesi, si në fazën e hartimit dhe në fazat e zbatimit si dhe të vlerësimit të saj.  

Organizatat ombrellë mund të luajnë një rol mjaft pozitiv kur ato janë vërtet institucione përfaqësuese 

të dala nga pjesëmarrje reale organizatash rinore të cilat përfaqësohen nën ombrellën e caktuar sipas 

proceseve të shëndosha zgjedhjesh.  
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Megjithatë, shumica e të rinjve nuk janë anëtarë të organizatave rinore, dhe qeveria duhet tu krijojë dhe 

atyre mundësinë të konsultohen për çështje që kanë ndikim mbi ta. Për këtë qëllim, duhen organizuar 

konsultime gjithëpërfshirëse e të hapura me të rinjtë, më së shumti në nivel lokal, në të gjithë vendin, 

me fokus të vecantë zonat rurale. Konsultime të tilla mund të organizohen me ndihmën e pushtetit 

lokal, gjë që do të përmirësonte koordinimin mes dy pushteteve dhe bashkërendimin e veprimtarive për 

rininë 

Një përqasje e integruar e politikave rinore dhe bashkëpunimi ndër-ministror 

Strategjia për Rininë kërkon ndërhyrje në shumë fusha të ndryshme dhe politikat e ndërtuara për të 

adresuar cështjet që i përkasin këtyre fushave të ndryshme shpesh ndërlidhen me njëra-tjetrën si për 

shembull rritja e cilësisë në arsim për të përmirësuar shanset për punësim. 

Masat në këto fusha të ndryshme duhet të koordinohen mirë mes autoriteteve përgjegjëse për zbatimin 

e pjesëve të ndryshme të strategjisë dhe të ketë alokime të qarta buxhetore së bashku me linja të 

paracaktuara raportimi e vlerësimi. 

Sigurimi i një bashkëpunimi të suksesshëm ndër-ministror është i vështirë dhe ka provuar të ketë qënë 

sfidues edhe në shumë vende të zhvilluara Europiane. Koordinimi dhe bashkëpunimi kërkohet të jetë 

edhe më i fortë gjatë zbatimit, sidomos kur duhet të raportojnë tek njëra-tjetra për progresin e pjesëve 

të strategjisë (apo të marrin kredite e ndajnë dështime). 

Strategjia duhet të shoqërohet me një buxhet specifik e burimet nga do të mbulohet 

Strategjia aktuale nuk shoqërohet me një buxhet dhe në të ardhem një gjë e tillë duhet adresuar. 

Kuptohet që një një strategji e mirë nuk lidhet patjetër me një buxhet të madh, e nga ana tjetër mbi-

delegimi tek shoqëria civile për implementim nuk lidhet patjetër me dëshirën për të maksimizuar 

rezultatet. 

Përcaktimi i aktiviteteve dhe koordinimi në nivel lokal 

Një politikë kombëtare rinore nuk mund të bëhet një realitet, pa u fokusuar në atë që duhet bërë në 

nivelin lokal dhe pa përfshirjen aktive të autoriteteve të pushtetit vendor. Hartuesit duhet të njohin 

kompetencat dhe përgjegjësitë e autoriteteve lokale dhe rajonale, si dhe të parashikojnë mënyra dhe 

mjete për zbatimin e politikave në bashkëpunim, koordinim dhe partneritetit me ta. 

Autoritetet qeveritare në nivel lokal duhet të marrin nxitje e motivimit (plane zhvilluese e fonde) `për të 

adresuar çështjet rinore, në përputhje me aspiratat e përpjekjet në nivel kombëtar. Mbi të gjitha, ata që 

do të ndiejnë më shumë efektin e politikave për rininë janë pikërisht komunitetet lokale 

Monitorimi dhe vlerësimi 

Monitorimi dhe Vlerësimi është një cështje që neglizhohet shpesh gjatë hartimit të politikave 

publike në Shqipëri duke mos i dhënë vëmëndjen e duhur ose më keq, duke mos u përfshirë aspak 

në hartim. Strategjitë dhe politikat e ardhshme për rininë duhet të kenë një kapitull të vecantë që 
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përcakton qartë procesin e monitorimit dhe të vlerësimit gjatë e pas zbatimit. Pa këtë plan, edhe 

për vetë qeverinë do të ishte shumë e pamundur të masë impaktin real të politikave të saj si dhe të 

përmirësojë nëse është e nevojshme strategjinë e investimeve publike për rininë (apo kudo tjetër)  

Si përfundim 

Një politikë për rininë në Shqipëri duhet të sigurojë shërbimet, mbështetjen dhe burimet e nevojshme 

për të bërë të mundur që të rinjtë të arrijnë potencialin maksimal të tyre dhe të kontribuojnë kështu në 

rritjen ekonomike të vendit si dhe në zhvillimin social-kulturor të tij.  

Shqipëria duhet të kuptojë përtej angazhimesh në dokumenta që politikat rinore kanë përfitime 
ekonomike. Politikat e hartuara mirë me focus rininë kanë potencialin për të ndikuar fuqishëm në rritjen 
e ekonomisë dhe të investimeve si dhe të ruajnë e zhvillojnë pasuritë ekzistuese të vendit. Përmirësimi i 
shërbimeve në arsim, punësim e infrastrukturë do të ulnin nevojën e të rinjve për akses në shërbime dhe 
do të rriste produktivitetin e kësaj pjese të popullsisë duke rritur kështu kontributin e tyre në rritjen 
ekonomike të Shqipërisë. Është një kërkesë urgjente tashmë që sektorët potencialë për rritje e zhvillim 
në të ardhmen të lidhen që sot me ata që do të kenë rolin e administratorit nesër. Kështu, nëse biem 
dakort që bujqësia do të jetë sektori kryesor prodhues në këtë vend, atëhere duhen marrë masa serioze 
për t’u ofruar fëmijëve dhe të rinjve shërbime e incentive për të qëndruar në fshat; të japim incentiva që 
dhe të rinjtë e qytetit të kontribuojnë për fshatin; të investojmë tek arsimi në zonat rurale duke i rritur 
të dyja dhe numrin e shkollave dhe cilësinë e programeve; të përmirësojmë transportin dhe lidhjet që 
komunitetet rurale ta kenë më të lehtë aksesin ndaj tregjeve, etj.  


