Plani kosovar i veprimit për rini 2010 - 2012
Tematikat

2010

2011

2012

Totali për tematikë

1.

Pjesëmarrja e të rinjve

303.000

180.500

203.500

€ 687.000,00

2.

Arsimimi

126.000,00€

111.000,00€

101.000,00€

€ 338.000,00

3.

Punësimi

234.000,00€

193.000,00€

193.000,00€

€ 620.000,00

4.

Shëndetësia

103.500,00€

103.500,00€

103.500,00€

€ 310.500,00

5.

Siguria njerëzore

128.000,00€

117.000,00€

121.700,00€

€ 366.700,00

Kultura, sporti dhe
rekreacioni

153.000,00€

523.000,00€

523.000,00€

€ 1.199.000,00

Ëë
6.

Totali i PKVR-së për vit

1.047.000.00

1.230.500.00

1.245.700.00
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TOTALI i përgjithshëm i Planit kosovar të veprimit për rini 2010 – 2012

€ 3.493.200,00

Tematika 1: Pjesëmarrja e të rinjve
Objektiv
at e
politikës

Aktiviteti

Rezultatet e pritshme

Institucionet
përgjegjëse

Institucioni
partner

Buxheti

Afati kohor
2010
2011
2012
303.000

180.500

203.500

687.000

Sektori i rinisë,
niveli lokal

3.000

3.000

20.000

26.000

Drejtoria
komunale për
KRS - Sektori për
rini (DKRS),,
OJQ-të rinore

3.000

3.000

3.000

9.000

Një pikënisje në situatën e të rinjve e
përcaktuar në bazë të kërkimit të
realizuar në fillim të vitit 2009.
Hulumtimi i situatës së të
rinjve dhe vlerësimi në
mënyrë periodike e
implementimit të planit

Të organizohen fushata
për ngritjen e vetëdijes së
të rinjve dhe shërbyesve
civilë për rolin e të rinjve
si pjesëmarrës

Vlerësime të përmbushjes së planit të
realizuar në fund të secilit vit.

Ministra e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Një studim përfundimtar për
ndikimin e rezultateve të planit të
realizuar dhe të publikuar në fund të
vitit 2012.
Fushata të organizuara.
Të rinjtë dhe shërbyesit civilë të
përfshirë në fushatë.

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Kostoja e buxhetuar

Këshilli i veprimit rinor komunal i
themeluar dhe funksional në çdo
komunë.

Drejtoritë e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit
(DKRS)

Kuvendi
komunal

90.000

60.000

60.000

210.000

Një konferencë vjetore e të rinjve e
organizuar në çdo komunë.

Drejtoritë e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Kuvendi
komunal

15.000

15.000

15.000

45.000
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Të përkrahen këshillat e
nxënësve në shkollat e
mesme
Të mundësohet
pjesëmarrja e të rinjve në
zhvillimin e politikave
sektoriale

1.2 Të sigurohet përkrahje për
sektorin e rinisë në nivel lokal.

Të përpilohet një bazë
qendrore e të dhënave
për informata që kanë të
bëjnë me të rinj,
Të ngritet kapaciteti i
zyrtarëve komunalë të
rinisë dhe e
përfaqësuesve të të rinjve
si dhe të stimulohet
bashkëpunimi ndërmjet
tyre

Të asistohet në procesin e
hartimit të politikave
rinore lokale dhe e planit
lokal të veprimit për rini.

Këshilli i veprimit rinor kosovar në
nivel qendror i themeluar dhe
funksional

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

10.000

10.000

10.000

30.000

Një konferencë vjetore e të rinjve e
organizuar në nivelin qendror

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

3.000

3.000

3.000

9.000

Këshillat e nxënësve janë të
themeluara dhe funksionale në të
gjitha shkollat e mesme publike

MASHT, MKRS

15.000

15.000

15.000

Të rinjtë të inkuadruar në zhvillimin e
politikave që ndërlidhen me të rinj.

Qeveria

Portali rinor në shërbim të të rinjve

MKRS
DiR
Organizatat
Rinore

Së paku 1 punëtori e organizuar për
çdo vjet për çdo rajon të Kosovës.

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Trajnime dyditore dhe takime
punuese dyditore për draftimin e
politikës dhe të planit lokal të
veprimit për rini në çdo komunë me
pjesëmarrjen e së paku 30 zyrtarëve
rinorë dhe deri 300 aktivistëve rinorë.

DKA

Komisioni
parlamentar për
rini

OJQ-të rinore

45.000

Kostoja e buxhetuar

15.000

3.000

3.000

21.000

15.000

15.000

15.000

45.000

60.000

60.000

Politikat rinore lokale dhe plani lokal
i veprimit për rini të hartuara dhe të
miratuara.
Buxheti i nevojshëm i alokuar për
zbatimin e planit.
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1.3 Të përkrahet rrjetëzimi dhe
bashkëpunimi i të rinjve në aktivitete rinore
rajonale dhe evropiane.
1.4 Të ngritet kapaciteti i organizatave rinore.

Të mbështet rrjetëzimi
dhe bashkëpunimi
ndërmjet organizmave
përfaqësuese të të rinjve
kosovarë dhe
ndërkombëtarë.

Të sigurohet kualiteti i
trajnimeve dhe të
themelohet një grup i
trajnerëve të kualifikuar
për rini.
Të jepen shpërblimet për
projektet ose programet
rinore me iniciativa
kreative.
Ngritja e kapaciteteve të
organizatave rinore dhe e
rrjeteve për të zhvilluar
programe dhe shërbime
më kualitative për të rinj.

Përkrahja dhe fuqizimi i
qendrave rinore.

Pjesëmarrje në vizita apo organizimi i
së paku 2 vizitave studimore /
shkëmbimeve/seminareve për çdo
vjet.

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Pjesëmarrja e të rinjve në aktivitete
rinore në nivel ndërkombëtar çdo vit.

Sistemi i certifikimit për edukimin
joformal i zhvilluar.
Së paku 20 trajnerë për rini janë
identifikuar dhe kualifikuar përmes
programit të certifikuar të trajnimit të
trajnerëve.
3 shpërblime të ndara për projektet
më të mira rinore në vit.
Së paku 30 përfaqësues të
organizatave dhe rrjeteve rinore të
trajnuara për çdo vjet për të zhvilluar
dhe zbatuar më shumë programe dhe
shërbime të bazuara në nevojat e të
rinjve dhe me pjesëmarrje aktive të
tyre.
Së paku 15 qendra rinore të
qëndrueshme dhe funksionale në
nivel komunal.

Departamenti i
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit
(DKRS), KK

10.000

KVRK, këshillat
rinorë lokalë
(KRL), dhe OJQtë rinore

15.000

10.000

30.000

10.000

MASHT

MKRS

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit
Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve

Kuvendi
komunal
Drejtoria
komunale për
KRS

Kuvendi
komunal

15.000

1.500

1.500

1.500

4.500

3.000

3.000

3.000

9.000

45.000

45.000

45.000

135.000

303.000

180.500

203.500

687.000
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Tematika 2: Edukimi

2.2 Krijimi
i një
sistemi
fleksibil

Aktiviteti

Rezultatet e pritshme

Koordinimi për
shfrytëzim hapësirash
për zhvillimin e
aktiviteteve në shkolla, në
qendra rinore, qendra të
trajnimit profesionalë dhe
qendra të komunitetit për
aktivitete të edukimit
formal dhe joformal.
Përfshirja e organizatave
studentore në hartimin e
programeve, strategjive
dhe organizimin e
aktiviteteve edukative
për të rijn.
Të ngritet bashkëpunimi
ndërmjet universiteteve
dhe shoqërisë civile duke
ofruar hapësira
universitare për ngjarje
dhe aktivitete rinore.

Institucionet
përgjegjëse

Së paku 50% e shkollave, qendrave të
aftësimit profesionalë, qendrave rinore
dhe e atyre të komunitetit zhvillojnë
aktivitete të përbashkëta në shërbim të
të rinjve.

Ndërlidhja dhe bashkëpunimi i
ngritur ndërmjet institucioneve
edukuese të arsimit të lartë dhe të
rinjve.
Studentët e përfshirë në projektet për
bashkëmoshatarët e tyre.
Hapësirat e universitetit publik të
ofruara për shfrytëzim shoqërisë civile
dhe komunitetit.

Institucioni partner

Afati kohor
2010
2011
2012

Buxheti

126.000

111.000

101.000

338.000

10.000

10.000

10.000

30.000

MKRS/DKR
S

25.000

25.000

25.000

75.000

DKA

30.000

30.000

30.000

90.000

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë;
Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Ministria e
Punës dhe e
Mirëqenies
Sociale
(MPMS),
MKRS, DKA

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë

Universiteti i
Prishtinës,
Organizatat
Rinore,
DKRS

Kostoja e buxhetuar

2.1 Të forcohet bashkëpunimi në mes të institucioneve qeveritare dhe organizatave
jo qeveritare dhe biznesit për të krijuar mundësi në fushën e edukimit formal dhe
joformal.

Objektivat
e politikës

Rritje e përfshirjes së komunitetit dhe
e shoqërinë civile në aktivitetet e
universitetit publik, si p.sh. në
aktivitetet jashtëprogramore për të
rinjtë, etj.

Të alokohet një fond për
përkrahje dhe stimulim të
aktiviteteve-programeve
të edukimit joformal në
nivelin lokal.

Fondet e alokuara dhe së paku një
aktivitetet - program i edukimit
joforma i realizuar në vjet në të gjitha
komunat.
Së paku 1500 palë të interesuara
marrin pjesë në këto aktivitete çdo vit.

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë

Të mbështeten aktivitetet
e edukimit joformal për
të rinjtë të cilët e kanë
braktisur shkollën e
mesme.

Së paku 300 të rinj të moshës madhore
kanë përfunduar trajnimet në fushat e
caktuara .

MASHT, MKRS,
MPMS
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2.3 Të harmonizohet edukimi me kërkesat e
tregut të punës në rrethanat socioekonomike.

Organizimi i ngjarjeve
vjetore për promovimin e
të mësuarit gjatë gjithë
jetës, duke i bashkuar të
gjithë bartësit në fushën e
edukimit formal, joformal dhe informal.

Së paku një ngjarje gjithëpërfshirëse
për ngritjen e vetëdijes mbi rëndësinë
e edukimit dhe për krijimin e një
bashkëpunimi më të organizuar.

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë

Të promovohen,
organizohen dhe
përkrahen projektet
edukuese joformale për
shkathtësi jetësore

Rritja e pjesëmarrësve të përfshirë në
edukim për shkathtësi jetësore nga
3000 në 5000 të rinj të rritur.
Ngjarje promovuese vjetore për
edukimin joformal për shkathtësi
jetësore të realizuara.

Departamenti i
Rinisë (DiR)

Të mbështeten femrat e
reja, që janë në gjendje të
pafavorshme, duke iu
ofruar qasje në arsimin e
lartë përmes ofrimit të
bursave.

Së paku 15 bursa në vjet të ndara për
vajzat e reja në gjendje të
pafavorshme.

Hulumtimi dhe
identifikimi i nevojave të
tregut dhe i trendeve të
zhvillimit socioekonomik.
Modifikim i strategjisë
dhe i programeve
edukuese në bazë të
rekomandimeve të
hulumtimit të tregut.
Promovimi i shkathtësive
dhe i shpirtit ndërmarrës
te nxënësit në të gjitha
nivelet e edukimit në
harmoni me Kartën
evropiane të
ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme.

1.000

1.000

1.000

3.000

MASHT,
DAK, OJQ
rinore, KK,
Sektori privat

10.000

10.000

10.000

30.000

MASHT
MPMS

Universiteti i
Prishtinës,
Kuvendet
komunale

15.000

15.000

15.000

45.000

Rekomandimet nga hulumtimi të
përdorura për reformat e mundshme
në sistemin e edukimit.

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë, Enti i
Statistikave

Ministritë
tjera, KK,
Banka
Botërore,
AER, UNDP,
etj.

25.000

Sistemi i edukimit është në
përputhshmëri dhe i harmonizuar me
nevojat e tregut

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë

Aktivitetet jashtëprogramore
edukuese për ndërmarrësi të ofruara si
pjesë ekstraprogramore në shkolla.
“Kompanitë hipotetike-virtuale” të
përdorueshme nga nxënësit-studentët
në të gjitha shkollat e mesme dhe në
UP.

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë

MKRS

25.000

10.000

10.000

MTI, OEK

10.000

10.000

30.000

10.000
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Tematika 3: Punësimi
Objektivat
e politikës

Aktiviteti

Rezultatet e pritshme

Institucionet
përgjegjëse

Institucioni
partner

3.2 Të
mbështetet rritja
e punësimit

3.1. Të përmirësohen mundësitë e punësimit për të rinjtë.

Total:
1. Organizimi i programeve
për kualifikim dhe rikualifikim.. Vërejtje:Prioritet
t'u jepet të rinjve (15-24)
2. Perkrahje për zhvillimin
dhe zbatimin e programit të
praktikës jashtë vendit për
studentët dhe profesionistët
e rinj.
3. Krijimi i skemës për
praktikë obligative për
nxënësit e të gjitha
shkollave të mesme.
4. Hartimi dhe aprovimi i
udhëzimit administrativ për
të rregulluar punën
vullnetare
5. Zhvillimi i bashkëpunimit
ndërmjet sektorit privat dhe
institucioneve edukative për
rritjen e punësimit të të
rinjve

Afati kohor
2010
2011
2012

Buxheti

234.000

193.000

193.000

620.000

Së paku 500 të rinj trajnohen nga
QAP në 8 komuna.

MPMS

MKRS,
MASHT

25.000

25.000

25.000

75.000

Së paku 100 të rinj perfitojnë nga
ky program.

MKRS, MPMS,

MASHT/
MBPZHR

3.000

3.000

3.000

9.000

Skema e hartuar dhe e aprovuar.

Udhëzimi administrativ i miratuar

Përpilimi i marrëveshjes së
mirëkuptimit.

MASHT

MKRS

MTI, MKRS,
MASHT

MTI,
MPMS
(MKRS )

MPMS, MD

MD

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Organizimi i panaireve për
punësim në çdo komunë.
6. Formimi i një programi
për orientimin e të rinjve për
tregun e punës.

Publikimi i doracakut të
standardizuar për punësim

MKRS, MPMS

MASHT/
MTI

15.000

15.000

15.000

45.000

Organizimi i punëtorive me të rinj
në çdo komunë.
1. Analizimi i mundësive
për subvencionimin e
kredive bankare për të rinjtë
që fillojnë me biznesin e
tyre.

Raport i shkruar

2. Dizajnimi dhe
implementimi i fondit

Dizajnimi i politikave të fondit dhe
alokimi i fondit.

MTI, MEF, MPMS

MPMS / MTI
/MBPZHR

MASHT

MEF,
MASHT,

3.000

3.000

50.000

50.000

50.000

150.000
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3.3 Të përmirësohet bashkëpunimi i
institucioneve në politikat e tyre për
punësimin e të rinjve

garantues për të rinjtë që
vetëpunësohen dhe
gjithashtu për NVM-të të
cilat investojnë dhe
punësojnë të rinj
3. Ngritja e kapaciteteve të
ndërmarrësve të rinj dhe
kultivimi i një shpirti
ndërmarrës te të rinjtë.
(Trajnimi dhe shpërblime
për inovacione)

MKRS
100 përfitues të mbështeten.

Zhvillimi dhe zbatimi i
programeve për fillimin e biznesit.
Së paku 20 ndërmarrje të reja të
themeluara dhe funksionale

MTI, MPMS,
MKRS

4. Përpilimi i programit
subvencionues për
punësimin sezonal të të
rinjve

Programet e kombinuara me
trajnime profesionale dhe
informata për tregun e punës të
përpiluara dhe të zbatuara – së
paku 1000 të rinj përfitojnë nga
këto programe.
Themelimi i ekipit I monitorues
dhe ofrimi një trajnimi të
përshtatshëm për vëzhgimin e të
subvencionuarve.

MPMS, MTI

1. Avokimi për lehtësimin e
sistemit të taksave për të
rinjtë e punesuar

Përpilimi i një raporti.
Lehtësirat fiskale për të rinj të
punësuar

2. Zbatimi i një hulumtimi
mbarëkosovar për të
identifikuar nevojat e tregut
të punës dhe trendet
socioekonomike
3. Themelimi i YES (Youth
Employment Skills) nëpër
komuna si pikë referuese
për të zhvilluar aktivitete të
koordinuara për
promovimin e punësimit të
të rinjve

Raporti nga hulumtimi i publikuar

Së paku 6 YES qendra të
themeluara dhe funksionale në 6
komuna

MEF, MTI

MASHT

MKRS/MEF

MD,
MPMS ,
MKRS

MLPMS, MTI,
MKRS, MASHT,
MMPZHR, MSHP
(SOK)

MKRS

MPMS,
MASHT,
MTI

20.000

20.000

20.000

60.000

20.000

20.000

20.000

60.000

2.000

2.000

30.000

30.000

60.000

60.000

60.000

180.000
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Tematika 4: Shëndetësia
Aktiviteti

Rezultatet e pritshme

Të përkahen projektet e
OJQ-ve që promovojnë
jetën e shëndetshme të të
rinjve
Të përkrahen dhe
organizohen fushata
mediale vetëdijësuese për
shëndetin e të rinjve
Të mbështeten dhe
organizohen fushata
periodike vetëdijësuese për
ushqim të shëndetshëm
dhe organik
Të organizohen forume
ndërmjet sektorit publik
dhe atij privat lidhur me
shëndetin dhe të ushqyerit
e të rinjve
Të ofrohen shërbime
shëndetësore mike për të
rinj në institucionet
shëndetësore publike dhe
jashtë tyre (parakusht që
MSH të ketë krijuar
shërbime mike në
institucionet shëndetësore).

Hartimi dhe zhvillimi i
programeve për ngritje të
vetëdijes së të rinjve lidhur
me shëndetin e tyre

Hartimi dhe zhvillimi i

Institucionet
përgjegjëse

Institucioni partner

Afati kohor Buxheti
2010
2011
2012
103.500

103.500

103.500

310.500

MSH, DKA,
DKSH,
MASHT, MAPH

30.000

30.000

30.000

90.000

MKRS/Depart
amenti i Rinisë

MSH, DKA,
DKSH, DiR,
MASHT, MAPH

20.000

20.000

20.000

60.000

Së paku një fushatë periodike
vjetore për ushqim të shëndetshëm
është realizuar - së paku 30% e të
rinjve të informuar për ushqimin e
shëndetshëm.

MKRS/Depart
amenti i Rinisë

MSH, MBPZHR,
MKRS, MASHT,
Organizatat
rinore,
prodhuesit/tregtu
esit e ushqimit

5.000

5.000

5.000

15.000

Së paku një forum i organizuara
brenda vitit për shëndetin dhe të
ushqyerit për të rinj

MKRS/Depart
amenti i Rinisë

MSH, MBPZHR,
MASHT, IKSHPK,
IPS, OJQ

500

500

500

1.500

MSH/DSHK

MKRS, Drejtoratet
për arsim, DKSh,
OJQ, QKMF,
IKSHP, IPS,
Policia e
komunitetit

20.000

20.000

20.000

60.000

0

0

0

20.000

20.000

20.000

Së paku 10 projekte të realizuara
nga OJQ-të për çdo vit.. Së paku
3000 të rinj në vit janë përfshirë.
Së paku 50% e të rinjve janë
informuar përmes fushatave
vetëdijësuese.

Shërbimet shëndetësore mike për
të rinj në sektorin publik ekzistojnë
në 7 komuna - 75 punëtorë
shëndetësor të trajnuar për shërbim
miqësor për të rinjtë
1) Standardet dhe materialet e
hartuara.për trajnimin e
bashkëmoshatarve; 2). Së paku 3500
të rinj në vit janë përshirë, prej të
cilëve 10% nga të rinjtë e rrezikuar;
3) Së paku 150 edukatorë
bashkëmoshatarë të trajnuar çdo vit
për edukim - këshillim shëndetësor
(600 veta)
Në shkolla të mesme të ulëta dhe të

Departamenti i
Rinisë

DiR

MASHT

MSH, DKA,
DKSH, MASHT,
MAPH, OJQ,
IPKSH,

MSH, DKA,

Kostoja e buxhetuar

4 .2 Të rinjtë realizojnë mbrojtjen
shëndetësore përmes shërbimeve
shëndetësore mike

4.1 Promovimi i jetës së shëndetshme te të rinjtë

Objektivat e
politikës

60.000

9

4.3 Të sigurohet
bashkëpunimi ndërinstitucional për çështjet
shëndetësore të të rinjve

programeve shkollore për
shëndetin riprodheus, IST,
sjelljet e rrezikshme dhe
parandalimi i përdorimit të
drogave

Formimi i komisionit
ndërministror për çështjet e
shëndetit të të rinjve

Avokimi për punësimin e
një zyrtari për shëndetin e
të rinjve në MSH.

larta ofrohen lëndë zgjedhore nga
lëmi i edukimit shëndetësor. 500
mësimëdhënës të trajnuar për
çështje të shëndetit të të rinjve.
Së paku pesë projekte të këshillave
rinor të mbështetura në vit.

Programi i edukimit shëndetësor në
ministritë përkatëse

Një zyrtar i punësuar për shëndetin
e të rinjve në MSH

DKSH, DiR,
MAPH, Këshillat
rinore, të
konsultohet strat.
SHPSH, OJQ

MKRS/Depart
amenti i Rinisë

MSH

MSH, MASHT,
MAPH, MPMS,
MFSK, IKSHPK,
IPS, OJQ,
donatorët
MKRS/Departam
enti i Rinisë

500

500

500

1.500

3.000

3.000

3.000

9.000
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Tematika 5: Siguria njerëzore
Aktiviteti

Të përkrahen projektet, fushata dhe
aktivitetet e edukimit joformal për
çështjet mjedisore

Rezultatet e pritshme

Ngritja e kapaciteteve të OJQ-ve
rinore për të zhvilluar projekte
mjedisore

Përkrahja e aktiviteteve vullnetare
për mbrojtje - pastrim të mjedisit.

Institucioni partner

Afati kohor
2010
2011

Buxheti

2012

128.000

117.000

121.700

366.700

25.000

25.000

75.000

Së paku 1 fushatë
vetëdijësuese - mediale për
çdo vit.
Së paku 50.000 të rinj
përfitojnë nga fushatat
mediale.
Së paku 10 projekte joformale
për edukim mjedisor zbatohen
çdo vit.
Së paku 3000 të rinj përfitojnë
nga këto projekte.

Integrimi i çështjeve mjedisore në
programet edukative në të gjitha
nivelet shkollore

Institucionet
përgjegjëse

Çështjet mjedisore të
integruara dhe të aplikueshme
në programet shkollore.
Së paku 30 përfaqësues të
organizatave rinore të trajnuar
në vit për të adresuar çështje
mjedisore te të rinjtë dhe
komuniteti.
Së paku nga 1 aktivitet vjetor
për ambientin – pastrimin e
mjedisit në çdo komunë;
Së paku 5000 të rinj të
inkuadruar si vullnetarë.

Përkrahja e vizitave dhe e
bashkëpunimit të zyrtarëve rinorë
lokalë në komunitetet minoritare

Komunikimi i përmirësuar
ndërmjet zyrtarëve lokalë të
rinisë dhe të komunitetit
minoritar.
Janë kontaktuar së paku 1000
të rinj pjesëtarë të
minoriteteve.

Përkrahja e aktiviteteve rinore
ndërkulturore.

Ngjarjet, aktivitetet rinore
ndërkulturore dhe vizitat

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit
(MKRS)

MASHT,
MAPH, MSH,
OJQ, MPMS

25.000

Ministria e
Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë
(MASHT)

MMPH, MDE,
OJQ-të: rinore,
medicinale
dhe të grave

5.000

MMPH,
Komunat
(ndër-sektoriale),
OJQ-të e të rinjve
dhe mjedisore

2.000

2.000

2.000

6.000

30.000

30.000

30.000

90.000

5.000

5.000

5.000

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

Kuvendi
komunal (KK)

OJQ-të rinore,
Shoqëria civile,
FSK

Kuvendi
komunal (KK)

Zyrat e
komunitetit,
zyrtarët për rini,
QR,
OJQ-të rinore,
përfaqësuesit e
minoriteteve,
MKK

Departamenti i
Kulturës, Rinisë

OJQ, Organizatat
rinore

5.000

0.00 Kostoja e
buxhetuar €

5.2 Rritja e
bashkëpunimit
ndëretnik në mes të

5.1. Të ngritet vetëdijësimi dhe përgjegjsia te të rinjtë për rëndësinë
dhe ruajtjen e mjedisit jetësor.

Objektivat
e politikës

15.000

11

Të përkrahen dhe promovohen
iniciativat e dialogut rinor
ndërkufitar.

5.4. Të krijohet një mjedis
gjithëpërfshirës për të rinjtë
me nevoja të veçanta.

5.3 Të lehtësohet lëvizja e të
rinjve.

Të përkrahen projektet për
ndërtimin e paqes ndërmjet të rinjve
të komuniteteve të ndryshme.

Të avokohet për hartimin e
politikave për lehtësimin e
transportit të të rinjve dhe për
qasjen në shërbime.

Të përkrahen pilotprojektet për
lehtësimin e transportit të të rinjve

dhe Sportit
vendeve religjioze të
(DKRS)
realizuara.
Së paku 500 të rinj nga
komunitetet e ndryshme
përfitojnë për çdo vit.
Së paku një konferencë vjetore
- vizitë studimore, shkëmbim
Ministria e
eksperiencash të të rinjve të
Kulturës, Rinisë
realizuara.
dhe Sportit
Së paku 50 të rinj dhe liderë të
komunitetit përfitojnë çdo vit.
Së paku 5 projekte në vit të
realizuara bashkërisht nga
Ministria e
grupet e ndryshme etnike.
Kulturës, Rinisë
Së paku 500 të rinj nga
dhe Sportit
komunitetet e ndryshme
përfitojnë për çdo vit.
Grupi ndërministror është
Ministria e
funksional.
Transportit dhe
Miratimi i politikave të
Postfavorshme për transport të
Telekomunikaci
rinisë dhe qasjen e tyre në
onit (MTPT)
shërbime.
Së paku 3 pilotprojekte për çdo vit të përkrahura.
Së paku 1000 të rinj të lënduar a të cenuar (femra,
rinia rurale dhe minoritare) kanë qasje në
shkolla, qendra rinore dhe shërbime sociale në
kuadër të këtyre projekteve për çdo vit.

10.000

5.000

10.000

25.000

12.500

12.500

12.500

37.500

Misnitria e
Transportit
dhe
PostTelekomunikacio
nit

10.000

10.000

10.000

30.000

15.000

15.000

15.000

45.000

1.500

1.500

1.500

4..500

KK

MKRS, MPMS

Përkrahja e aktiviteteve rinore për të
rinjtë me nevoja të veçanta.

Së paku 10 projekte të
realizuara në vit për përkrahje
të të rinjve me nevoja të
veçanta.
Së paku 500 të rinj me nevoja
të veçanta përfitojnë çdo vit.

Ministria e
Kulturës, Rinisë
dhe Sportit

KK, OJQ-të
rinore.

Të përkrahet rrjetëzimi ndërmjet
qendrave rinore dhe OJQ-ve për

Bashkëpunim dhe rrjetëzimi
ndërmjet akterëve të

Ministria e
Kulturës, Rinisë

MPMS, OJQ
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5.5 Të ngritet vetëdija te të
rinjtë për dhunën familjare
dhe seksuale.

mobilizimin e vullnetarëve për të
ofruar shërbime për të rinj me
nevoja të veçanta.
Të përkrahen fushatat mediale
vetëdijësuese për parandalimin e
dhunës familjare dhe seksuale.

ndryshëm është realizuar
përmes së paku 3 takimeve aktiviteteve në vit.
Së paku 50.000 të rinj të
përfshirë çdo vit

dhe Sportit

Ministria e
Punës dhe
Mirëqenies
Sociale

6.000

6.000

6.000

18.000

Ministria e
Punës dhe
Mirëqenies
Sociale

5.000

5.000

5.000

15.000

Së paku 10 këshilltarë të
trajnuar
Ofrimi i shërbimeve të këshillimeve
për të rinjtë viktima të dhunës
familjare

Linja SOS e krijuar dhe
funksionale.
T’u ofrohet ndihma së paku
30% të të rinjve-viktima deri
në fund të vitit 3.
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Tematika 6: Kultura, sporti, rekreacioni
Objektivat e
politikës

Aktiviteti

Rezultatet e pritshme

6.1 Të mbështeten dhe promovohen vlerat dhe aktivitetet kulturore të të rinjve.

Të mbështeten aktivitetet
kulturore rinore që përdorin
artin si një mjet gjithëpërfshirës
për fuqizimin dhe pjesëmarrjen
e të rinjve.

Institucionet
përgjegjëse

Institucioni partner

Afati kohor
2010
2011
2012

Buxheti

153.000

523.000

523.000

1.199.000

Së paku 5 projekte të
përkrahura në vit.
Së paku 5.000 të rinj përfitojnë.

Ministria e
Kulturës,
Rinisë dhe
Sportit(MKRS)

10.000

10.000

10.000

30.000

Të ofrohen informata për të rinj
për zhvillimet në fushën e artit
në nivel vendor dhe
ndërkombëtar.

Së paku 25.000 të rinj janë
përfshirë.

Ministria e
Kulturës,
Rinisë dhe
Sportit Departamenti i
Kulturës

3.000

3.000

3.000

9.000

Të mbështeten komunat për të
siguruar hapësira të
mjaftueshme për aktivitete
kulturore rinore (galeri, salla).

Ndarja e së paku një hapësire të
përshtatshme për aktivitete
kulturore të rinisë në tri
komuna.

Departamenti i
Rinisë (DiR)

K.K, DKRS,
shoqatat e
artistëve,
Departamenti i
Kulturës

10.000

10.000

10.000

30.000

Departamenti i
Rinisë

DKRS, QKR,
Qendrat e
fëmijëve, OJQtë rinore.

12.000

12.000

12.000

36.000

Departamenti i
Rinisë

MKRS, KK,
DKRS,
organizatat
kulturore

10.000

10.000

10.000

30.000

DiR, DKRS,
OR, KK, klubet
rinore vendore
dhe
ndërkombëtare

15.000

15.000

15.000

45.000

Të mbështeten shkëmbimet e
eksperiencave në nivel
ndërkombëtar të artistëve të rinj
amatorë dhe profesionistë.

Të përkrahen aktivitetet
kulturore rinore në kuadër të
Muajit të Rinisë.

Të mbështeten aktivitetet
kulturore ekstraprogramore në
shkolla, në qendra rinore dhe të
komunitetit, duke përfshirë të
rinjtë nga të gjitha komunitetet
dhe ata të margjinalizuar..

Së paku 3 vizita studimore apo
seminare, festivale, punëtori,
etj. të realizuara në vit, brenda
apo jashtë Kosovës.
Së paku 30 artist të rinj
përfitojnë çdo vit.
Në të gjitha komunat aktivitete
kulturore rinore të realizuara në
kuadër të Muajit të Rinisë.
Të rinjtë janë të inkuadruar si
organizatorë të ngjarjeve
kulturore.
Së paku 5000 të rinj përfitojnë
çdo vit.
Cdo vit në çdo komunë
zbatohet së paku një aktivitet
gjithëpërfshirës kulturor në
shkolla dhe në qendra të rinisë
apo të komunitetit.
Së paku 20.000 të rinj në vit
përfitojnë.

Ministria e
Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë
(MASHT)
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Të mbështeten aktivitetet
sportive jogaruese dhe
rekreative të të rinjve.
Të alokohen fondet speciale për
talentët e rinj në fushën e
kulturës (duke përfshirë këtu
edhe prezantimin e tyre jashtë
vendit)

Departamenti i
Rinisë

Së paku një i ri i talentuar nga
çdo komunë përfiton nga fondi
i alokuar për çdo vit.

Departamenti i
Rinisë

Së paku dy programe mediale
emitohen dy herë në vit për të
prezantuar talentët e rinj në
lëmin e kulturës.
Së paku 20 talent ë të rinj të
prezantuar çdo vit.

15.000

15.000

15.000

45.000

DKRS, MKRS.

15.000

15.000

15.000

45.000

Departamenti i
Rinisë

Media,
shoqatat e
artistëve të lirë,
etj.

3.000

3.000

3.000

9.000

Departamenti i
Kulturës,
Rinisë dhe
Sportit (DKRS)

MKRS

225.000

225.000

450.000

5.000

5.000

22.500

150.000

150.000

300.000

6.2 Të përmirësohet infrastruktura për aktivitetet sportive
rekreative për të rinj amatorë.

Po ajo

Të promovohen talentët e rinj
në fushën e kulturës në media.

Së paku 10 projekte të zbatuara
për çdo vit.
Së paku 2000 të rinj përfitojnë.

Të alokohen fonde për
përmirësimin e infrastrukturës
sportive.

Të përfshihen vullnetarët e rinj
në rehabilitimin dhe
mirëmbajtjen e infrastrukturës
sportive për të rinj.

Të mbështetet ngritja e Fshatit
Rinor Kosovar.

Një kompleks sportiv
funksional për çdo komunë që
siguron qasje të të rinjve,
përfshirë të rinjtë me nevoja të
veçanta.
Së paku 20 vullnetarë për çdo
komunë të përfshirë në
aktivitete që kanë të bëjnë me
rregullimin dhe mirëmbajtjen e
infrastrukturës sportive për të
rinj.
Fshati Rinor Kosovar i ngritur
dhe funksional.
Së paku 5000 të rinj në vit nga
të gjitha komunitetet, përfshirë
të rinjtë me nevoja të veçanta që
përfitojnë nga aktivitetet
kulturore, sportive dhe
rekreative të realizuara.

Ministria e
Kulturës,
Rinisë dhe
Sportit

Grupet
vullnetare
rinore, OJQ,
DKS,

Ministria e
Kulturës,
Rinisë dhe
Sportit

DKRS (KK)

5.000
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6.3 Të promovohet dhe kultivohet edukimi fizik dhe të gjitha sportet e të rinjve.

Të mbështetet prodhimi dhe
emitimi i programeve mediale
për rëndësinë e edukimit fizik
Të organizohen lojërat e para
olimpike për të rinjtë me nevoja
të veçanta

Mbështetja e aktiviteteve
sportive ekstraprogramore në
shkolla, qendra rinore dhe
komunite, duke përfshirë të
rinjtë minoritarë dhe të
margjinalizuar.

Të alokohen fonde për
mbështetjen e talentëve të rinj
sportivë.

Programet televizive të
emituara në RTK, së paku një
herë në muaj
Lojërat e para olimpike të
organizuara për çdo vit.
Së paku 100 të rinj me nevoja të
veçanta janë inkuadruar dhe
marrin pjesë çdo vit.
Në nivel qendror çdo vit
përmbushet së paku një
aktivitet gjithëpërfshirës sportiv
nëpër shkolla të mesme dhe
universitete.
Së paku 10 projekte - aktivitete
të implementuara çdo vit.
Së paku 10.000 të rinj marrin
pjesë.
Së paku 1 i ri talent sportiv për
çdo komunë përfiton nga fondi
i alokuar për çdo vit.

Të rishikohet dhe përmirësohet
plan-programi për edukatën
fizike.

Plan-programi i përmirësuar
dhe në përdorim.

Të trajnohen dhe aftësohen
mësimdhënësit e edukatës
fizike

Së paku 100 mësimdhënës të
edukatës fizike janë trajnuar
për çdo vit.

Departamenti i
Rinisë

RTK

Departamenti i
Sportit

5.000

5.000

5.000

15.000

MKRS, DiR,
HANDIKOS

10.000

10.000

10.000

30.000

Departamenti i
Rinisë

DKRS

15.000

15.000

15.000

45.000

Departamenti i
Sportit

Federatat
sportive, klube
sportive,
iniciativat
private
sportive etj.

15.000

15.000

15.000

45.000

DKA

5.000

DKA, federata
sportive,
Fakulteti i
Kulturës Fizike

5.000

Ministria e
Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë
(MASHT)
Ministria e
Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë

5.000

5.000

15.000

5.000
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