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Shkurtesat:
iCHAT- Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime
USAID- United States Agency International Development (Agjensioni i Zhvillimit Ndërkombëtar në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës)
ATRC- Advocacy Training & Resource Center (Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim)
MKRS- Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
DR- Departamenti i Rinisë
DRn- Drejtorati i Rinisë
KAPV- Komisioni i Ankesave për Punën Vullnetare
PDV- Platforma dhe Databaza për Vullnetarizëm
KQVR- Këshilli Qendror për Veprim Rinor
OJQ- Organizatë Joqeveritare
ECRRV- European Charter on the Rights and Responsibilities of Volunteers
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Përshëndetje miq,
Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit është vendosur nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara më 5 dhjetor
në vitin 1985. Kjo ditë është një kremtim ndërkombëtar i caktuar nga Kombet e Bashkuara që nga viti 1985.
Ajo ofron një mundësi për organizatat vullnetare dhe vullnetarët për të bërë të dukshme kontributet e tyre në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar - në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHMtë ).
Dita Ndërkombëtare e Vullnetarëve është shënuar nga shumë organizata joqeveritare, duke përfshirë Kryqin
e Kuq, dhe të tjerët. Ajo është e shënuar edhe e përkrahur nga Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara.Qëllimi
i kësaj dite është të falënderohen vullnetarët për përpjekjet e tyre në komunitet dhe për të rritur
ndërgjegjësimin e publikut për të kontribuar në shoqëri. Kjo ditë festohet në shumë vende të botës nga
organizata të ndryshme joqeveritare dhe mbështetet nga vullnetarë të Kombeve të Bashkuara.
Vullnetarizmi ofron mundësi për të mësuar dhe shërben për të ndihmuar të tjerët, për të kontribuar për një
kauzë dhe për të përmirësuar jetën e të tjerëve. Përveç këtyre, angazhimi në punë vullnetare mund t’iu ofrojë
njerëzve shkathtësi dhe përgjegjësi të reja, që rrisin mundësitë e tyre për punësim. Dilemave se, a realizohet
vullnetarizmi me kontribut apo me ligj, dhe se, a e bën një ligj i shkruar shoqërinë më vullnetare, më së
miri i përgjigjet ‘Urdhri i Nënë Terezës’, i cili nuk erdhi si aplikim i një ligji.
Prandaj shpreh bindjen se suksesi i punës sonë nuk do të jetë ligji, por debati për ta shkruar atë. Përfshirja
e sa më shumë të rinjëve në debatet publike dhe aksionet vullnetare do të jetë indikatori ynë i suksesit.
Krijimi i një kuadri ligjor për vullnetarizmin është shumë i rëndësishëm, pasi do të ndikojë në zhvillimin
dhe promovimin e mëtejshëm të kulturës së vullnetarizmit dhe funksionimi aktiv i Korpusit të të Rinjve
Vullnetarë që sot po e promovojmë, do ta jetësojë atë. Vetëm angazhimi i të gjithë rrjetit të të rinjve
vullnetarë do të mund ta shndërrojë vullnetarizmin në pjesë të kulturës dhe traditës shqiptare, dhe
rrjedhimisht do ta rrisë edhe nivelin e angazhimin qytetarë dhe formimimin e lidhjeve shoqërore.
Vullnetarizmi nxitë angazhimin, në funksion të shoqërisë dhe nevojave të saj, në ndihmë të njerëzve të
margjinalizuar, fëmijëve dhe të rinjve të pafavorizuar apo grupeve të ndryshme në nevojë, duke promovuar
kohezion social dhe gjithpërfshirje. Vullnetarizmi kryesisht lidhet me veprimtari altruiste, që kanë për
qëllim promovimin e cilësisë më të lartë jetësore për njerëzit dhe kështu ndihmon në ndërtimin e
komuniteteve më kohezive, duke nxitur besim më të madh në mes të qytetarëve dhe duke zhvilluar norma
të solidaritetit dhe reciprocitetit, të cilat janë qenësore për komunitete stabile.
Vullnetarizmi është një ide e thjeshtë sipas së cilës çdo njeri mund të bëjë diçka të mirë për të tjerët, një
gjest sado i vogël, e rëndësishme është që t’ua përmirësojë jetën të tjerëve e të ndryshojë pozitivisht botën.
Besmir Kokollari
Drejtor Ekzekutiv
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HYRJE
Kosova ka popullatën më të re në Evropë ku çdo i katërti person i përket grup-moshës 15-24
vjeçare. Një numër kaq i madh i të rinjve të shëndoshë , është tregues i kapaciteteve që posedon
vendi ynë për të ndërtuar standarde krahas vendeve të zhvilluara. Synimi aktual i Republikës së
Kosovës është integrimi në Bashkimin Evropian. Nga një vështrim largpamës i të riut, e ardhmja
e vendit është aty, mirëpo ky i ri është i vetdëdijshëm se duhet punuar me intenzitet të shtuar, duhen
ngritur kuadrot e arsimuara dhe duhet t’u jepet vendi i merituar çdo pjese të shoqërisë. Vendi ynë,
duke pasur numrin më të madh të popullatës rinore, posedon potenciale të mjaftueshme për format
e organizimit të të rinjve në promovimin e punës vullnetare. Vullnetarizmi është virtyt i të riut
kosovar, jo si model i mësuar nga vendet moderne, por si vlerë e trashëguar dhe cilësi e
përgjithshme e shoqërisë sonë, gjë për të cilën flasin argumentet e pamohueshme, qoftë vendore
apo ndërkombëtare. Vendi ynë ka një histori shekullore që ka promovuar punën vullnetare në
aspekte të ndryshme për interesin e qytetarëve dhe në interes të mbarë njerëzimit, duke filluar nga
përpjekja e patriotëve tanë për Lirinë e Atdheut që ishin organizime vullnetare, pastaj organizimi
i mësimdhënies në shtëpitë-shkolla përgjatë viteve 90-ta në Kosovë e deri tek Nënë Tereza –
humaniste, vullnetare e rangut Ndërkombëtar.
Duke parë faktin se 73% e të rinjëve janë te papunë, aktivitetet e punës vullnetare kanë kontribuar
në reduktimin e një ankthi social tek të rinjët tanë, sepse kjo në radhë të parë ka krijuar klimën
psiko-sociale në ambientet ku veprojnë të rinjtë. Përgjatë shkëmbimit të përvojave vullnetare janë
krijuar horizonte të reja si; gjithëpërfshirja, toleranca, barazia, interesimi, mirëbesimi,
kreativiteti, etj, të gjitha këto aspekte i kanë forcuar kapacitetet individuale dhe kolektive tek të
rinjët si potenciale relevante për tregun e punës në Shtetin tonë. Për të ndjekur shembullin e
vendeve të zhvilluara edhe vendi ynë shënon Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarizmit, datë kjo e
miratuar më 5 Dhjetor të vitit 1985 nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara.
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Kosova në vitin 2009 ka miratuar ligjin për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë (Ligji Nr.03/L-145)
si rezultat i të cilit është nxjerrë Udhëzimi administrativ Nr.10/2010 për Punën Vullnetare të të
Rinjve, i cili është plotësuar dhe ndryshuar nga Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe
Trajnime në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sporteve (MKRS), për shkak se nuk
ka qenë efektiv në praktikë dhe për shkak të kërkesës së vazhdueshme nga shoqëria civile për të
ndryshuar këtë akt nënligjor. Për këtë arsye iCHAT e ka parë të nevojshme që të ndërhyjë në këtë
udhëzim administrativ, me shtimin e disa neneve dhe pikave si dhe plotësim/ndryshimin e neneve
të tjera. Për realizimin e këtyre ndryshimeve iCHAT ka kryer një hulumtim në 7 rajonet e Kosovës,
me anë të të cilit janë njohur më detaisht me nevojat e vullnetarëve dhe me njohuritë e tyre rreth
organizimit të punës vullnetare me ligj. Pas nxjerrjes së rezultateve nga hulumtimi, iCHAT, së
bashku me MKRS-në, kanë organizuar tri punëtori në të cilat kanë marrë pjesë edhe përfaqësues
të shoqërisë civile, dhe janë diskutuar të gjitha nenet e Udhëzimit Administrativ për Vullnetarizëm
10/2010, me ç’rast janë dhënë edhe rekomandime nga iCHAT dhe pjestarët e shoqërisë civile, si
dhe nga MKRS.
Nga të gjeturat prej punëtorive, departamenti i hulumtimeve dhe analizave në iCHAT ka përpiluar
një raport me rekomandime i cili është dorëzuar MKRS-së, për shqyrtim dhe në bazë të këtij raporti
janë bërë edhe plotësim-ndryshimet e kërkuara nga iCHAT në Udhëzimin Administrativ për
Vullnetarizëm.

1. Rreth iCHAT
Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime është shoqatë jofitimprurëse, e cila u
themelua më 13.11.2014 sipas Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat
Joqeveritare në Republikën e Kosovës, duke vepruar sipas Statutit dhe akteve tjera juridike.
Qëllimi kryesor i iCHAT është:
1. Hulumtimi dhe analizat e pavarura të politikave publike në lëmin e qeverisjes demokratike si
dhe hulumtime dhe analiza të shëndosha profesionale me paanshmëri të plotë të çështjeve vendore,
rajonale dhe ndërkombëtare.
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2. Fuqizimi i rolit të minoriteteve në shoqëri (të drejta të pakicave)- që jetojnë në Kosovë, duke i
përkrahur, duke i promovuar të drejtat e tyre të garantuara me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës që të jenë qytetarë të barabartë në Kosovë dhe njëherit duke qenë zë i fuqishëm i tyre për
mundësi të barabarta për gjithë komunitetet që jetojnë në Kosovë.

1.1. Misioni i iCHAT
Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime- iCHAT është shoqatë jofitimprurëse, e cila
ka mision për të çuar përpara mirëqenien e qytetarëve të Republikës së Kosovës përmes
hulumtimeve empirike, analizave dhe trajnimeve, inicimin për informimin e mirë të politikave
publike, ndërgjegjësimit, të bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, të drejta të pakicave,
avokimit dhe rrjeteve.
iCHAT është e hapur për çdo person pavarësisht prej racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, religjionit,
mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare apo shoqërore, lidhjes me ndonjë
komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar
apo ndonjë statusi tjetër personal.

2. Qëllimi dhe objektivat
Rinia konsiderohet si resursi më profitabil i një vendi. Kosova nga ky resurs posedon grupmoshën
më të madhe të popullsisë, me mbi 35% të moshës 15-24 vjeçare, dhe mbi 65% nën moshën 30
vjeçare. Kjo është një nga pasuritë më të vlefshme të vendit tonë. Në dekadën e fundit, Kosova ka
kaluar nëpër ndryshime të rëndësishme politike, ekonomike dhe ndryshime sociale, të cilat kanë
afektuar të rinjt, ata të cilët janë vetë e ardhmja e vendit. Kosova duke pasur një numër kaq të madh
të të rinjëve, dhe në të njejtën kohë një nivel të lartë të papunësisë, duke qenë vetë një shtet që
synon të ardhme evropiane, në vitin 2009 ka miratuar ligjin për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të të
rinjve (Ligji Nr.03/L-145), nga i cili janë nxjerrë strategji dhe rregullore të rëndësishme të cilat
kanë për qëllim fuqizimin e të rinjve, dhe të cilat kanë hapur “dyer” duke ofruar mundësi për çasje
më të lehtë, në strukturat ku nevoja për kyqje dhe pjesëmarrje rinore është më se e domosdoshme.
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Në strategjinë e publikuar nga Ministria për Kulturë Rini dhe Sport, qëllimi i integrimit të të rinjve
shihet si një rrugë drejt Bashkimit Evropian, sepse të rinjt kosovarë janë gjithashtu të rinj
evropianë dhe si të tillë ata duhet të aspirojnë që të kenë të drejta të njëjta sikurse edhe gjetiu në
Evropë në fushën e pjesëmarrjes, edukimit, shëndetësisë, sigurisë njerëzore, punësimit, sportit,
kulturës dhe rekreacionit. Meqenëse qëllimi ynë madhor është integrimi në BE, atëherë Udhëzimi
administrativ Nr. 10/2010, për Punën Vullnetare të të Rinjve , me të cilin zbatohet Ligji për
Fuqizim dhe Pjesëmarrje të të rinjve (Ligji Nr.03/L-145), kishte nevojë që të rishqyrtohet,
plotësohet dhe ndryshohet në mënyrë që përmbajtja e tij të korrelojë me aktet e vendeve që tashmë
janë pjesë e Bashkimit Europian, por edhe të jetë në proporcion me rekomandimet dhe opinionet
që ka dhënë BE për çështjet e rinisë, për vendet në zhvillim.
Departamenti i hulumtimit të iCHAT, ka gjetur disa mangësi në kuadër të këtij Udhëzimi
Administrativ dhe në këtë mënyrë iCHAT kishte për qëllim që këto zbrazëti t’i plotësoj në mënyrë
urgjente para se të hyn në fuqi, pasiqë i njëjti ishte në plotësim ndryshim nga MKRS. iCHAT
kishte për qëllim që këto zbrazëti t’i plotësoj duke u bazuar edhe në rekomandimet e Bashkimit
Europian në raportin e publikuar në vitin 2010 me temën ‘Vullnetarizmi Europian’ (për më shumë
shih : Volunteering In The European Union, EAC-EA, DG-EAC, 17 February 2010) dhe për
arritjen e këtij qëllimi përcaktoi 2 objektiva :
1. Harmonizimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 10/2010 me rekomandimet e Bashkimit Evropian
në raportin e publikuar në vitin 2010 me temën “Vullnetarizmi Europian”.
2. Promovimi medial, që do të mundësonte për të rinjët të kuptojnë rëndësinë e punës vullnetare
dhe të interesohen për të drejtat e tyre rreth vullnetarizmit.
Arsyeja e përcaktimit të këtyre objektivave ishte sepse iCHAT kishte identifikuar problemin,
hulumtoi për shkaqet, i analizoi ato dhe gjeti format për arritjen e qëllimit. Në këtë mënyrë iCHAT
formuloi qëllimin e projektit : ‘Plotësim/ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr.10/2010 për
Punën Vullnetare të të Rinjëve’ sepse në këtë mënyrë, duke rregulluar legjislacionin do të ndikonte
direkt në zgjerimin e pjesëmarrjes së të rinjëve.

3. Rezultatet e arritura
Rezultatet që pritej të arrihen nëpërmjet këtij projekti ishin:
9



Harmonizimi i infrastrukturës ligjore, përkatësisht i Udhëzimit Administrativ Nr.

10/2010, me rekomandimet dhe opinionet e Bashkimit Evropian, me qëllim që të rinjve në
përgjithësi, e sidomos atyre që janë të angazhuar në kryerjen e punëve vullnetare, t’u jepet
dhe krijohet një ambient më i përshtatshëm.


Diskutimi publik i plotësim ndryshimit të udhëzimit administrativ.



Zgjerimi i kapaciteteve të departamenteve rinore dhe organizatave lokale, me

zgjerim të rrjetit të aktiviteteve duke shtuar numrin e pjesmarrësve vullnetarë dhe duke
ngritur nivelin e barazisë gjinore në strukturat e tyre.


Krijimi i një pasqyreje të qartë dhe të detajuar të nevojave të vullnetarëve të cilat me kujdes
të shtuar do të trajtohen në punëtoritë e organizuara nga iCHAT.



Prezantimi, shkëmbimi dhe përmbledhja e praktikave dhe ideve në punëtori.
Përmes aktiviteteteve të zhvilluara iCHAT arriti të realizoj me sukses këto rezultate:
1.Në kuadër të Udhëzimit Administrativ Nr. 10/2010 u shtua, përkatësisht u ndryshua
NENI



Siguria dhe konfidencialiteti, pasi që kjo çështje është përcaktuar edhe me Rekomandimet
dhe Opinionet e Institucioneve të Bashkimit Evropian.



Gjithashtu në kuadër të Udhëzimit Administrativ Nr. 10/2010 në nenin 2, pika 2 është
përcaktuar përkufizimi “Puna vullnetare e të rinjëve” është plotësuar edhe me këtë
ndryshim : “Puna vullnetare nënkupton një aktivitet rinor ku të rinjtë vullnetarisht pa
detyrim ofrojnë kohën, punën, njohuritë, aftësitë e tyre në shërbim të komunitetit për të
mirën e shoqërisë pa pagesë”.



Sipas Kartës Evropiane të Vullnetarizmit lidhur me të drejtat dhe përgjegjësitë e
vullnetarëve, përcaktohen të drejtat e vullnetarëve. Andaj, iCHAT konsideroi të
rëndësishme të shtohej një NEN i veçantë, përkatësisht para nenit 4 të Udhëzimit
Administrativ që u titullua: Të drejtat e vullnetarit/es. Neni 3 me të cilin përcaktohen
obligimet e organizuesit të punës vullnetare, u shtua një nen i veçantë: Të drejtat e
organizuesit të punës vullnetare. Po ashtu në Nenin 4, paragrafi 5 u largua plotësisht nga
ky Udhëzim.
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Është e nevojshme në paragrafin 2 të nenit 6 të Udhëzimit Administrativ Nr. 10/2010 u
shtua një paragraf si vijon:



Puna e vullnetarëve nuk duhet të përdoret si zëvendësim i të punësuarve



NENI 3 përkatësisht u riformulua pika 1, në këtë mënyrë : 1. T’i trajtoj të gjithë të rinjtë
pa diskriminim, dhe t’i ofroj një udhëzues praktik për trajtimin e vullnetarëve, gjithashtu
në kuadër të nenit 3, në pikën 2 u përfshi edhe kjo pikë: “Organizuesi i punës vullnetare t’i
pajisë vullnetarët me një librezë në të cilën do të renditen nivelet përkatëse të arritshmërisë
prej nga vullnetarët çertifikohen”.

4. Mbulueshmëria gjeografike
Duke marrë parasysh studimet dhe hulumtimet e bëra nga ana e iCHAT vlerësuam se duhet të
bëheshin këto plotësime dhe ndryshime, duke përfshirë kryerjen e aktiviteteve me të rinjë dhe
vullnetarë në territorin e Republikës së Kosovës.
Pastaj, edhe mosbarazimi i punës vullnetare me punësim dhe përcaktimi se puna vullnetare duhet
të kryhet duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet e vullnetarit/es dhe të organizuesit, iCHAT shihte
të nevojshme se kjo punë duhet të kryhej duke vënë në veprim fokusgrupet tona, por që është e
nevojshme që ky planprojekt të zbatohet edhe në shtatë (7) regjionet e Kosovës, në mënyrë që të
kemi një rezultat sa më objektiv dhe të mos ketë diskriminim në mundësitë e informimit dhe
integrimit që iCHAT do të iu mundësojë gjithë të rinjëve përkatësisht vullnetarëve dhe shoqërisë
në përgjithësi.

5. Udhëzimi administrativ Nr. 10/2010 dhe Nr. /2015 për punën vullnetare të të rinjëve

5.1. Neni 2 –Përkufizimet
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Nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, ka pasur kërkesa për ndryshimin e limitit për grupmoshën që
është caktuar nga Udhëzimi administrativ nr. 10/2010, me ç’rast u kërkua që ky limit të rishikohet,
ngase mosha 24 vjeç është parë si kufizim shumë i ngushtë për ushtruesit e punës vullnetare, sepse
shumë të rinjë të tjerë përjashtohen nga mundësia e ushtrimit të punës vullnetare. Me gjithatë, për
shkak se ky Udhëzim Administrativ derivon nga Ligji 03/L-145 për fuqizim dhe pjesëmarrje të
rinisë, dhe me këtë Ligj është përcaktuar kufiri i moshës, kjo moshë nuk mund të ndryshohet, sepse
ligji e përcakton një gjë të tillë në mënyrë shprehimore.
Konsulentët e iCHAT rekomanduan që të ndryshohet përkufizimi i punës vullnetare, për arsye se
përkufizimi paraprak kishte gabime në përkufizimin e punës vullnetare. Ky rekomandim u
diskutua në punëtori dhe u vendos që përkufizimi i punës vullnetare të riformulohet kështu:
“Puna vullnetare, nënkupton një aktivitet rinor, ku të rinjtë vullnetarisht pa detyrim ofrojnë
kohën, punën, njohuritë, aftësitë e tyre në shërbim të komunitetit për të mirën e shoqërisë pa
pagesë.”.
Për formulimin e këtij përkufizimi u morën parasyshë edhe mendimet e të anketuarëve për qëllimin
e punës vullnetare, të cilat tregohen në tabelën në vijim. Me ç’rast nga numri i përgjithshëm i të
anketuarëve në pyetjen se cili është qëllimi i punës vullnetare, 54.9% deklaruan se puna vullnetare
ka qëllim dhënien e kontributit për të mirën e komunitetit apo shoqërisë.

Cili është qëllimi i punës vullnetare?
Frequency
Referenca për punë

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

89

12.7

12.7

12.7

Zhvillimi personal

208

29.7

29.7

42.4

Kontribut për komunitetin

384

54.9

54.9

97.3

19

2.7

2.7

100.0

700

100.0

100.0

Të tjera
Total

Në pikën 3 të nenit 2, të udhëzimit administratv, u diskutua për (mos)largimin e termit ‘religjoze’,
nga përkufizimi i organizuesit të punës vullnetare.
Organizuesi i punës vullnetare – mund të jetë çdo person juridik, OJQ jo-fitimprurëse, institucione
publike, private, religjioze, qendrat rinore dhe ndërmarrjet private, të cilat rekrutojnë vullnetar të rinj për
të kryer aktivitete joprofitabile për të mirën e komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi.
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Shumica e pjesëmarrësve ishin kundër largimit të këtij termi.

Foto:Hulumtimi në terren për punën vullnetare të të rinjëve.
Sqarim: Ekspertet nga iCHAT, rekomanduan që nuk duhet të largohet termi “religjioze”, si e drejtë
për të organizuar punë vullnetare nga ana e këtyre subjekteve juridike, me arsyetim se ky është
diskriminim, poashtu theksuan se religjioni duhet të mbetet tek përkufizimet, si formë edukuese,
për shkak të autoritetit që kanë prijësit fetar. Lidhur me këtë çështje, zonja Fazile Bungu nga
HENDIFER tha se organizatat religjioze duhet të lejohen të japin kontribut në punën vullnetare,
por që duhet të kontrollohen nga organet kompetente dhe Arben Fetoshi nga PACH, po ashtu
deklaroi se ky term nuk duhet të largohet nga ky Udhëzim, për shkak se është diskriminim i hapur
i bërë ndaj kësaj kategorie të subjekteve juridike.
Nga gjithë ky diskutim për riformulimin e pikës 3 të nenit 2 të këtij Udhëzimi, u arrit te ky
përkufizim: “Organizues i punës vullnetare mund të jetë çdo person fizik apo juridik, Organizatat
jo-fitimprurëse, institucione publike, private, religjioze, qendrat rinore dhe ndërmarrjet private,
të cilat rekrutojnë vullnetar të rinj për të kryer aktivitete joprofitabile për të mirën e komunitetit
dhe shoqërisë në përgjithësi”.
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Neni 2, Pika 5, Paisja me çertifikata e njohjes së punës vullnetare është parë nga shumica e
pjesëmarrësve si hap shumë i nevojshëm dhe i rëndësishëm, për shkak se i shërben eliminimit të
abuzimeve me vullnetarët nga organizuesit e punës vullnetare.
Nga rezultatet e marra nga hulumtimi i organizuar nga iCHAT, 49.9% e respodentëve janë
deklaruar se nuk janë paisur me çertifikata të njohjes apo evidentimit të punës vullnetare, në
krahësim me vetëm 31% e të cilëve janë deklaruar se ishin paisur me këto çertifikata. Nga ana
tjetër 13% e respodentëve për arsye të tyre personale kanë cekur se refuzojnë të përgjigjen, 5.3%
janë përgjigjur me nuk e di, dhe 0.3% nuk janë përgjigjur fare.

A jeni pajisur me certifikatë në fund të angazhimit tuaj?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Po

220

31.4

31.4

31.4

Jo

349

49.9

49.9

81.3

Nuk e di

37

5.3

5.3

86.6

Refuzoj të përgjigjem

92

13.1

13.1

99.7

Nuk është përgjigjur

2

.3

.3

100.0

700

100.0

100.0

Valid

Total

5.2. Neni 3- Të drejtat dhe Obligimet e Organizuesit të Punës Vullnetare
Grupi hulumtues dhe konsulentët e iCHAT, kanë propozuar që lidhur me nenin 3 të Udhëzimit
administrativ, në të cilin parashikohen Obligimet e Organizuesit të Punës Vullnetare, të bëhen
ndryshime konkrete. Përkatësisht, nenit 3, krahas obligimeve, t’i shtohen edhe të drejtat, dhe të
emërtohet ‘Të drejtat dhe Obligimet e Organizuesit të Punës Vullnetare’, në të cilin përpos
obligimeve që janë përcaktuar, duhet përfshihen edhe këto të drejta për organizuesin e punës
vullnetare:
1. Çdo subjekt juridik që ofron mundësi për punë vullnetare, ka të drejtë të ketë statusin e
organizuesit të punës vullnetare;
2. Ofruesit vullnetar kanë të drejtë që të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes politike, në
kuadër të të cilave përfaqësohen interesat dhe nevojat e vullnetarëve dhe
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3. Organizuesit e punës vullnetare, do të zgjedhin vullnetarë sipas misionit dhe vizionit të tyre dhe
duke marrë parasysh aftësitë specifike dhe profilin e vullnetarëve.
Këtë grupi hulumtues dhe konsulentët e iCHAT e bazuan në këto argumente: Fillimisht qëllimi i
këtij Udhëzimi administrativ përcakton dhe rregullon të drejtat, obligimet dhe procedurën e punës
vullnetare dhe do të ishte në përputhje me këtë qëllim ndryshimi i kërkuar; të drejtat dhe obligimet
janë paraparë në mënyrë të ndarë dhe të veçantë me Kartën Evropiane për të drejtat dhe
përgjegjësitë e punës vullnetare dhe se kjo është më e drejtë dhe më e qëlluar që të përfshihen edhe
të drejtat e organizuesit të punës vullnetare në kuadër të nenit 3 të Udhëzimit administrativ.
Pavarësisht obligimeve të organizuesit të punës vullnetare të përcaktuara edhe me Udhëzimin e
vjetër administrativ, shpeshherë trajtimi i vullnetarëve nga ana e këtyre subjekteve nuk ishte në
nivelin e duhur dhe si pasojë e kësaj vullnetarët u shprehën mesatarisht të kënaqur me trajtimin
(51.7%).

Si ka qenë trajtimi juaj gjatë punës?
Frequency
Aspak mirë

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

3.0

3.0

3.0

Mesatarisht mirë

129

18.4

18.4

21.4

Mirë

233

33.3

33.3

54.7

Shumë mirë

179

25.6

25.6

80.3

Nuk është përgjigjur

138

19.7

19.7

100.0

Total

700

100.0

100.0

Valid

Pasi që në kuadër të obligimeve të organizuesit të punës vullnetare hyjnë edhe pajisja e
vullnetarëve me certifikatë që kryejnë aktivitet vullnetar dhe respektimi i të drejtave të tyre nga
ana e organizuesit të punës vullnetare.

Çka duhet të ofrojë organizuesi i punës vullnetare, për vullnetarët?
Frequency
Certifikatë
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

311

44.4

44.4

44.4

Nuk e di

41

5.9

5.9

50.3

Nuk është përgjigjur

62

8.9

8.9

59.1

15

Respektim i të drejtave

286

40.9

40.9

Total

700

100.0

100.0

100.0

Sipas hulumtimit të kryer me vullnetarë në shtatë (7) rajonet e Kosovës del se ndër kërkesat më të
shpeshta të vullnetarëve janë: pajisja me certifikatë për punën e kryer, kompensimi i shpenzimeve
të bëra gjatë punës vullnetare, garantimi i sigurisë gjatë kryerjes së punës, respektim i të drejtave
nga ana e organizuesit të punës vullnetare që parashihen me Udhëzimin administrativ.
Po ashtu, me anë të pyetësorit të administruar nga Departamenti i Hulumtimit të iCHAT, janë
matur qëndrimet e vullnetarëve në rast të shkeljes së të drejtave të lartpërmendura. Nga rezultatet
e hulumtimit ka dalë se 36.4% e vullnetarëve mendojnë se shkelësi i të drejtave të tyre duhet të
sanksionohet, 29.3% thanë se në raste të tilla vullnetari duhet të dëmshpërblehet, 19.1% e
respodentëve deklaruan se në rast të shkeljes së të drejtave të vullnetarëve nga ana e organizuesit
të punës vullnetare, këtij të fundit duhet t’i heqet e drejta për angazhimin e vullnetarëve
përkohësisht, dhe 15.1% deklaruan se nuk e dinin se çfarë masash duhet ndërrmarrë nëse shkelen
të drejtat e vullnetarëve.

Në rast të shkeljës së të drejtave të vullnetarëve, çfarë masash duhet ndërmarrë?
Frequency
Shkelësi duhet të sanksionohet

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

255

36.4

36.4

36.4

205

29.3

29.3

65.7

134

19.1

19.1

84.9

Nuk e di

106

15.1

15.1

100.0

Total

700

100.0

100.0

Vullnetari duhet të
dëmshpërblehet
Hiqet e drejta e organizatës për
Valid

angazhimin e vullnetarëve
përkohësisht

Gjithashtu, obligim i organizuesit të punës vullnetare është edhe kompensimi i shpenzimeve të
vullnetarëve, përgjatë kryerjes së aktiviteteve vullnetare. Kryerja e këtij obligimi nga ana e
organizuesit të punës vullnetare është edhe kërkesë e vullnetarëve, të cilën ata e kanë shprehur
gjatë anketimit, në hulumtimin që kanë bërë hulumtuesit e iCHAT. Pyetjes se a u janë kompenzuar
shpenzimet për punën e kryer, respodentët në pyetësor i janë përgjigjur kështu: 55.9% kanë
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deklaruar se shpenzimet që kanë bërë përgjatë kryerjes së aktiviteteve vullnetare nuk iu janë
kompensuar, 24.4% kanë thënë se i’u janë kompensuar shpenzimet.

A u janë kompensuar në fund shpenzimet për punën e kryer?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Po

171

24.4

24.4

24.4

Jo

391

55.9

55.9

80.3

Nuk e di

40

5.7

5.7

86.0

Refuzoj të përgjgijem

98

14

14

100.0

700

100.0

100.0

100.0

Total

Po ashtu, grupi hulumtues dhe konsulentët e iCHAT rekomanduan që në kuadër të obligimeve të
organizuesit të punës vullnetare, të parashihet edhe obligimi i ruajtjes së të dhënave konfidenciale
nga organizuesi i punës vullnetare ndaj vullnetarit/es. Kështu, “Të dhënat e vullnetarit mbesin
konfidenciale, brenda insititucionit përkatës, pra organizuesit të punës vullnetare pëderisa ato nuk
kërkohen nga organet kompetente, për interesat e përgjithshme shoqërore”. Lidhur me këtë
çështje, kryesuesi i grupit punues të MKRS-së u dakordua që në kuadër të obligimeve të
organizuesit të punës vullnetare të përfshihet dhe parashihet edhe obligimi i këtij subjekti për
ruajtjen e të dhënave të vullnetarit, sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
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Pastaj, në kuadër të obligimeve të këtij subjekti duhet të parashihet edhe obligimi i organizuesit të
punës

vullnetare

që

të

ofroj

një

udhëzim

praktik

për

trajtim

të

vullnetarit/es.

Foto: Zhvillimi i punëtorive
Në pyetjen se kush mund të ketë çasje në të dhënat e vullnetarëve, e që lidhet me sigurinë e
vullnetarëve, 40.6% e të anketuarëve u deklaruan se vetëm organizuesi i punës vulnetare mund të
ketë çasje në të dhënat e tyre, ndërsa me një dallim shumë të vogël në përqindje, 40.3% e
respodentëve deklaruan se të dhënat e tyre duhet të jenë të çasshme vetëm për organet kompetente.
Ndërkaq, 9.9% e tyre ishin shumë të hapur në raport me këtë çështje dhe deklaruan se në të dhënat
e tyre mund të kenë çasje të gjithë, për dallim prej 9.3% e të cilëve ishin shumë skeptikë në raport
me mbrojtjen e të dhënave të tyre dhe deklaruan se në të dhënat e tyre nuk mund të ketë çasje
askush.
Sipas jush, kush mund të ketë çasje në të dhënat e juaja si vullnetarë?
Frequency
Vetëm organizuesi i punës

Valid Percent

Cumulative Percent

284

40.6

40.6

40.6

282

40.3

40.3

80.9

Askush

65

9.3

9.3

90.1

Të gjithë

69

9.9

9.9

100.0

700

100.0

100.0

vullnetare
Organet kompetente
Valid

Percent

Total
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5.3. Neni 4 - Të Drejtat dhe Obligimet e Vullnetarit/es
Gjithashtu, në nenin 4 të Udhëzimit administrative nr. 10/2010, janë përcaktuar Obligimet e
Vullnetarit/es. Grupi hulumtues dhe konsulentët e iCHAT propozuan të ndryshohet emërtimi i
këtij neni si vijon: Të Drejtat dhe Obligimet e Vullnetarit/es. Në kuadër të këtij neni duhet të
shtohen këto të drejta lidhur me vullnetarin/en:
1. E drejta që të ketë status të vullnetarit;
2. Vullnetarët kanë të drejtë të kenë mbrotje të plotë nga trajtimi i organizuesit të punës vullnetare
dhe
3. Çdo vullnetar ka të drejtë që punën vullnetare ta ushtrojë edhe jashtë vendlindjes së tij.
Në këtë drejtim, grupi i konsulentëve të iCHAT, vlerëson se edhe me rastin e obligimeve të
vullnetarit/es, duhet të futen edhe të drejtat e tyre, ashtu që të parashihen të drejtat dhe obligimet e
tyre në kuadër të nenit 4. Kjo duke u bazuar në atë se do të ishte në përputhje me qëllimin e këtij
Udhëzimi, pastaj me Kartën Evropiane për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Vullnetarëve, të drejtat
dhe obligimet e vullnetarëve janë përcaktuar në mënyrë konkrete dhe specifike, e po ashtu kjo do
të ishte më logjike dhe më e drejtë në qoftë se do të veprohej në këtë mënyrë.
Një prej të drejtave elementare të vullnetarit/es, është rregullimi dhe përcaktimi me ligj i të drejtave
dhe obligimeve të tij. Kështu, sipas hulumtimit të realizuar nga ana e departamentit të hulumtimit
të iCHAT, shihet se në 39.9% e respondentëve të anketuar deklaruan se puna vullnetare nuk është
e rregulluar me ligj. Më tutje, vetëm 29.4% të respondetëve u përgjigjën se ishin të informuar se
puna vullnetare është e rregulluar me ligj. Pastaj, përqindje e njejtë, përkatësisht 29.4% e
respondentëve tjerë deklaruan se nuk e dinin nëse puna vullnetare është e rregulluar me ligj. Në
fund, vetëm 1.3% refuzuan që të përgjigjen në pytjen konkrete të parashtruar.

A jeni të informuar se puna vullnetare është e rregulluar me ligj?
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Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Po

206

29.4

29.4

29.4

Jo

279

39.9

39.9

69.3

Nuk e di

206

29.4

29.4

98.7

9

1.3

1.3

100.0

700

100.0

100.0

Refuzoj të përgjigjem
Total

Prandaj, nga statistikat e prezantuara, vërehet se një numër shumë i vogël i vullnetarëve ka njohuri
për rregullimin e punës vullnetare me ligj. Kjo për shkak se ka mungesë të promovimit të
Udhëzimit administrativ për punë vullnetare të të rinjëve, por edhe për shkak të moskryerjes së
përgjegjësisë nga ana e organizuesit të punës vullnetare.
iCHAT vlerëson se mosinformimi i vullnetarëve, për rregullimin e punës vullnetare me ligj, krijon
hapsirë për abuzim me vullnetarët dhe punën të cilën ata e kryejnë në kuadër të këtyre subjekteve
juridike.

5.4. Neni 5- Regjistrimi i Vullnetarëve
Çështja e regjistrimit të vullnetarëve ka një rëndësi dhe vlerë të madhe jo vetëm për vullnetarin/en,
por edhe për organizuesin e punës vullnetare. Kjo për arsye se në qoftë se një kryerës i punës
vullnetare nuk regjistrohet si vullnetar, atëherë mund të krijohet hapsirë për keqpërdorim me të
drejtat dhe përgjegjësitë e tyre. Po ashtu, si pasojë e mosregjistrimit të vullnetarëve, do të ndikonte
në numrin jo të saktë të vullnetarëve, të cilët ushtrojnë punë vullnetare.
Konsulentët propozuan që për vullnetarët që i përkasin moshës 15-18 vjeç, lidhja e marrëveshjes
në mes organizuesit të punës vullnetare dhe vullnetarëve, duhet të bëhet me pëlqimin me shkrim
nga ana e prindit, arsimtarit apo kujdestarit ligjor.

A ekziston një procedurë për regjistrimin e vullnetarëve?
Frequency

Percent

20

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Po

312

44.6

44.6

44.6

Jo

53

7.6

7.6

52.1

320

45.7

45.7

97.9

15

2.1

2.1

100.0

700

100.0

100.0

Nuk e di
Refuzoj të përgjigjem
Total

Në hulumtimin e iCHAT, vërehet se 45.7% të respondentëve deklaruan se nuk kishin njohuri nëse
ekzistonjë një procedurë për regjistrim të vullnetarëve apo jo. Ndërkaq, 44.6% deklaruan se ishin
të informuar se ekziston një procedurë për regjistrim të tyre. Pastaj, 7.6% e respondentëve u
shprehën se nuk ka procedurë për regjistrimin e vullnetarëve. Ndërsa, 2.1% refuzuan të përgjigjen.

5.5. Neni 6- Lidhja e marrëveshjes për punë vullnetare
Marrëveshja për punë vullnetare duhet të përpilohet me shkrim ndërmjet organizuesit të punës
vullnetare dhe vullnetarit/es. Në këtë marrëveshje përcaktohen të dhënat kryesore të palëve
kontraktuese, gjegjësisht të organizuesit të punës vullnetare dhe vullnetarit/es. Rëndësia e
marrëveshjes për punë vullnetare ndërmjet subjekteve përkatëse është se me të përcaktohet që puna
vullnetare njihet si përvojë pune. Një segment tjetër me rëndësi dhe që u përkrah edhe nga grupi i
konsulentëve të iCHAT dhe shoqëria civile është se mentori i vullnetarit/es caktohet qysh me rastin
e lidhjes së marrëveshjes. Pra, lidhja e marrëveshjes për punë vullnetare në mes të palëve
kontraktuese është obligim fundamental dhe mosrespektimi i saj nga ana e subjekteve
kontraktuese, sjellë pasoja juridike.

5.6. Neni 7- Mbajtja e regjistrave dhe lëshimi i çertifikatave për vullnetarët
Në punëtoritë e organizuara nga iCHAT, u theksua se për vullnetarët do të mbahen regjistra të
veçantë, në të cilën do të evidentohen aspektet thelbësore lidhur me punën vullnetare të të rinjëve.
Kështu, në këta regjistra do të përfshihen orët e punës vullnetare, aktivitetet e kryera dhe rëndësia
e këtyre aktiviteteve.
Po ashtu, vlen të theksohet se të rinjtë e moshës 15-18 vjet, mund të çertifikohen pasi t’i kryejnë
minimum 26 orë punë vullnetare, ndërsa të rinjtë e moshës 18-24 vjet, kanë të drejtë të çertifikohen
pasi që t’i kryejnë 36 orë punë vullnetare.
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Cilat duhet të jenë kriteret e vlerësimit për nivelizim të punës vullnetare?
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Mosha

160

22.9

22.9

22.9

Orët e punës vullnetare

301

43.0

43.0

65.9

Kualifikimi akademik

51

7.3

7.3

73.1

Rëndësia e aktivitetit

188

26.9

26.9

100.0

Total

700

100.0

100.0

Në hulumtimin e kryer me vullnetarët, rezulton se 43% e të anketuarve e shihnin të arsyeshme që
nivelizimi i punës vullnetare të ketë për kriter kryesor orët e punës së kryer. Një përqindje
pothuajse përgjysmë më e vogël 26.9% deklaruan se si kriter kryesor për nivelizimin e punës
vullnetare duhet të merret rëndësia e aktivitetit të cilin ata e kryejnë. Pastaj, 22.9% e të rinjëve
vullnetarë të anketuar, thanë se kriter i rëndësishëm për nivelizimin e punës vullnetare është mosha
dhe vetëm 7.3% u përgjigjën se nivelizimi i punës vullnetare duhet të bazohet në kualifikimin
akademik të vullnetarëve.

5.7. Neni 8- Kompensimi i Dëmit
Me Udhëzimin e vjetër administrativ nr. 10/2010 përcaktohej se vullnetari obligohej që ta
kompesoj dëmin vetëm nëse e ka shkaktuar me qëllim. Grupi i konsulentëve të iCHAT dhe
pjesëmarrësit e shoqërisë civile gjatë punëtorive të mbajtura, rekomanduan që vullnetari është i
obliguar që t’ia kompenzoj dëmin organizuesit të punës vullnetare, nëse dëmin e ka shkaktuar me
fajin e tij, që nënkupton se dëmi duhet të kompensohet edhe nëse është shkaktuar nga pakujdesia.
Kjo për shkak se nuk ekziston ndonjë mjet matës për qëllimin dhe mospërfshirja e kompensimit të
dëmit të shkaktuar nga pakujdesia e vullnetarit, në Udhëzimin administrativ, i krijon vullnetarit
mundësi për të ikur nga përgjegjësia.
Nga rezultatet e hulumtimit, të prezantuara në tabelën 1.1. ka dalë se 36.4% e vullnetarëve
mendojnë se shkelësi i të drejtave të tyre duhet të sanksionohet.
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Gjithashtu, organizuesit të punës vullnetare do t’i heqet e drejta që të angazhojë vullnetar/e, nëse
nuk i ka regjistruar vullnetarët në sistemin elektronik të Platformës dhe Databazës për
Vullnetarizëm (PDV) ose regjistron vullnetarët pa dëshmi përkatëse. Kjo pikë nuk ka qenë
paraparë në Udhëzimin e vjetër administrativ, ndërsa është përcaktuar në kuadër të
plotësim/ndryshimit të këtij Udhëzimi.
Gjatë hulumtimit, 19.1% e të anketuarve u deklaruan se organizuesit të punës vullnetare duhet t’i
heqet e drejta që të angazhojë vullnetar/e në punë vullnetare, nëse nuk i respektojnë të drejtat dhe
obligimet e përcaktuara me Udhëzimin administrativ nr. 10/2010.

5.8. Neni 9- Përfundimi i punës vullnetare
Nga punëtoritë e organizuara, konsulentët e iCHAT vlerësuan se pika 1.4., 1.5. dhe 1.6. e
Udhëzimit të mëparshëm adminsitrativ kanë të bëjnë me detyrimet apo obligimet e subjekteve të
punës vullnetare dhe se ato duhej përfshihen në një pikë të vetme, pasi që nuk është e drejtë që të
përcaktohen në pika të ndara.

5.9. Neni 10- Sistemi elektronik PDV
Në Udhëzimin e vjetër administrativ, nuk është paraparë sistemi elektronik PDV, pra të rinjtë
vullnetar regjistroheshin përmes Drejtoratit të Rinisë në komunat përkatëse, të cilët më pastaj
dërgonin të dhënat në Departamentin e Rinisë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe
Sportit.
Gjatë hulumtimit të organizuar nga ana e iCHAT, të rinjtë vullnetarë të pyetur lidhur me nevojën
për ndryshimin e procedurës për regjistrim të punës vullnetare, një përqindje e madhe theksuan se
kjo procedurë duhej ndryshuar dhe lehtësuar.

A është procesi i regjistrimit i mundimshëm?
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Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Po

179

25.6

25.6

25.6

Jo

193

27.6

27.6

53.1

Nuk e di

274

39.1

39.1

92.3

54

7.7

7.7

100.0

700

100.0

100.0

Refuzoj të përgjigjem
Total

Sipas hulumtimit të bërë, 39.1% e respondentëve theksuan se nuk e dinin nëse procesi i regjistrimit
të vullnetarëve është i mundimshëm. Pastaj, 25.6% e respondentëve u përgjigjën që procesi i
regjistrimit është i mundimshëm dhe i ndërlikuar. Ndërsa, nga numri i përgjithshëm i të anketuarve,
vetëm 27.6% u deklaruan se ky proces është i mirë dhe jo shumë i mundimshëm. Në fund, 7.7% e
të anketuarve refuzuan që të përgjigjen nëse procesi i regjistrimit të vullnetarëve është i
mundimshëm.
Pastaj, në hulumtimin e organizuar nga Departamenti i Hulumtimit në iCHAT, subjektëve të
anketuar iu është kërkuar të propozojnë mënyra për lehtësimin e procesit të regjistrimit të
vullnetarëve.

Sipas jush, çka do ta lehtësonte procedurën e regjistrimit të vullnetarëve?
Frequency
Regjistrimi online
Regjistrimi nëpër qendra lokale
Regjistrimi në një qendër kryesore
Valid

për vullnetarizëm
Regjistrimi në OJQ-të ku janë të
antarësuar
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

479

68.4

68.4

68.4

70

10.0

10.0

78.4

99

14.1

14.1

92.6

52

7.4

7.4

100.0

700

100.0

100.0

Nga të dhënat e dala gjatë hulumtimit, 68.4% e respondentëve deklaruan se regjistrimi online është
procedura më e lehtë për regjistrimin e vullnetarëve. Në vijim, 14.1% theksuan se regjistrimi në
një qendër kryesore për vullnetarizëm do ta lehtësonte procesin e regjistrimit të vullnetarëve.
Pastaj, 10% e të anketuarve u deklaruan se regjistrimi nëpër qendra lokale do ta lehtësonte
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procedurën e regjistrimit. Ndërsa, 7.4% u përgjigjën se regjistrimi në OJQ ku janë të anëtarësuar
është mënyra më e lehtë për regjistrim të vullnetarëve në punë vullnetare.
Sipas statistikave të paraqitura, shihet se shumica absolute e të anketuarve, përkatësisht 2/3 e tyre
deklaruan se regjistrimi online është procedura më e lehtë për regjistrimin e vullnetarëve.
Në kuadër të Udhëzimit të ri administrativ, përcaktohet sistemi elektronik (PDV), ku përfshihet
baza e të dhënave në mënyrë elektronike për vullnetarët.

5.10. Neni 11- Komisioni i ankesave për punë vullnetare të të rinjve
Fillimisht, me Udhëzimin e ri administrativ është ndryshuar emërtimi i këtij mekanizmi nga
Komisioni i përhershëm për punë vullnetare, në Komisioni i ankesave për punë vullnetare.
Në punëtoritë e organizuara nga iCHAT, u diskutua rëndësia që ka pjesëmarrja në këtë Komision
e një anëtari nga KQVR-ja.

6. Promovimi i Udhëzimit administrativ Nr. 10/2010 për punë vullnetare të të rinjve
Sipas të dhënave të dala nga hulumtimi i bërë nga ana e iCHAT për njohuritë e të rinjve vullnetarë
për rregullimin e punës vullnetare me ligj, ku 69.3% deklaruan se nuk kanë pasur njohuri apo nuk
është e rregulluar fare me ligj dhe nga gjendja faktike që ekziston momentalisht për punën
vullnetare të të rinjve në vendin tonë, shihet se është nevojë imanente promovimi dhe organizimi
i kampanjave vetëdijësuese për ekzistimin e një akti të veçantë juridik me të cilin rregullohet puna
vullnetare (Udhëzimi administrativ për punë vullnetare të të rinjve).
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Foto: Shpërndarja e broshurave në ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit
Kështu, iCHAT me rastin e zhvillimit të aktiviteteve për realizimin e projektit “Plotësim/ndryshimi
i Udhëzimit administrativ Nr. 10/2010 për punë vullnetare të të rinjve”, rëndësi dhe hapsirë të
veçantë i ka kushtuar edhe promovimit të këtij Udhëzimi, duke prezantuar atë nëpër medie të
shkruar dhe elektronike.

Foto: Promovimi medial për punën vullnetare
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7. Balancimi gjinor dhe etnik gjatë hulumtimit në ushtrimin e punës vullnetare
Sipas hulumtimit te zhvilluar nga Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime janë
përfëshirë anketues nga të dy gjinitë, në mënyrë që të masim nevojën e përfshirjes së personave të
gjinisë femërore, në raport me punën vullnetare. Nga 700 e te anketuarve, 374 e tyre kanë qenë
femra (53.4%), kurse 326 e të anketuarve kanë qenë meshkuj (46.6%).
Gjinia

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Femër

374

53.4

53.4

53.4

Mashkull

326

46.6

46.6

100.0

Total

700

100.0

100.0

Mirëpo, edhe pse në hulumtimin e organizuar nga ana e jonë, përqindje më e madhe ishin
pjesëmarrësit e gjinisë femërore (53.4%), kjo pjesëmarrje e vullnetarëve femra ka nevojë për
ngritje në nivel të numrit të përgjithshëm.

Foto: Hulumtimi në terren
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Gjithashtu, është parë e nevojshme pjesmarrje e gjithë komuniteteve që jetojnë në Kosovë, duke e
ditur rëndësinë që kanë vullnetarët e të gjitha komuniteteve për plotësim/ndryshim të këtij
udhëzimi administrativ. Nga ky hulumtim, 10.5% e pjesëmarrësve ishin joshqiptar, përkatësisht
5.3% Ashkali, 2.0% Serb, 1.5% Boshnjak, 0.9% Romë, 0.4% Egjiptas, 0.3% Turk.

Përkatësia Etnike?
Frequency
Shqiptar

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

627

89.6

89.6

89.6

Serb

14

2.0

2.0

91.6

Rom

6

.9

.9

92.4

Ashkali

37

5.3

5.3

97.7

Egjiptas

3

.4

.4

98.1

Boshnjak

11

1.6

1.6

99.7

Turk

2

.3

.3

100.0

Total

700

100.0

100.0

Nga këto të dhëna, iCHAT e ka parë të nevojshme promovimin dhe përfshirjen e komuniteteve
pakicë në Kosovë dhe me theks të veçantë përfshirjen e grupeve të margjinalizuara nga këto
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komunitete.

Foto: konferenca e mbajtur për ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit.
Si aktivitet përmbyllës për publikim të të dhënave dhe promovim të rezultateve të arritura gjatë
këtij projekti , Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime pikërisht në ditën
ndërkombëtare të vullnetarizmit organizoi Konferencën në Swiss Diamond Hotel Prishtina, ku
morën pjesë përfaqësues nga Shoqëria Civile, Partnerët e projketit dhe mysafir ndërkombëtarë të
ftuar nga iCHAT. Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit është vendosur më 5 dhjetorë të vitit 1985
dhe organizmi i saj është përgjithësisht rezultat i një partneriteti në mes të sistemit të OKB,
qeveritë, organizatat vullnetare, që përfshinë dhe individë të përkushtuar. Përgjatë viteve, Dita
Ndërkombëtare e Vullnetarëve ka qenë e përdorur në mënyrë strategjike: shumë vende janë
përqendruar në kontributet e vullnetarëve për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit,
një sërë objektivash të kufizuara në kohë për të luftuar varfërinë, urinë, sëmundjet, analfabetizmin,
degradimin e mjedisit dhe diskriminimit ndaj grave .
Organizimi i Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit është përgjithësisht rezultat i një partneriteti
në mes të sistemit të OKB, qeveritë, organizatat vullnetare, që përfshin dhe individëve të
përkushtuar. Përfaqësues nga media apo akademike, fondacione, sektorin privat, grupet fetare, dhe
sportive dhe organizatat rekreative shpesh janë të përfshirë shumë.
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Foto: Konferenca e mbajtur për ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit.
Për të ndjekur këtë traditë të vendeve të zhvilluara dhe për t’i dhënë vendin meritor vullenatrëve dhe
kontributit të tyre, iCHAT ka organizuar Konferencën si aktivitet përmbyllës për të shënuar Ditën
Ndërkombëtare të Vullnetarizmit . iCHAT pastaj organizon një ngjarje për publikimin e strategjisë së
hartuar. Të gjithë pjesëmarrësit në hulumtim, si dhe aktorë të tjerë kyç dhe partnerët ftohen për të shqyrtuar
dhe diskutuar gjetjet. iCHAT gjithmonë kërkon të sigurojë pjesëmarrjen e vendimmarrësve kryesorë në
drejtim të avokimit për rekomandimet politike. Zakonisht, aktivitet, gjetjet dhe rekomandimet, tryezat e
rrumbullakëta, diskutimet publike, të dhënat e shpërndara në hapësira publike, mbulohen nga mediet.
Ndërsa materialet e tjera për marrëdhënie me publikun, publikohen përmes teknologjive të komunikimit
si: faqja në Facebook. iCHAT pastaj kryen avokimin për rekomandimet e hulumtimit përmes takimeve me
vendimmarrësit dhe përdorimin e medias. Përveç kësaj, iCHAT avokon për ndryshime të politikave (ku
nevojiten) nga takimi me deputetë të ndryshëm dhe grupet parlamentare. iCHAT monitoron gjatë gjithë
kohës nëse janë zbatuar rekomandimet e tij.
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