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QENDRA E KËSHILLIMIT TË GRAVE DHE 
SHËRBIMEVE SOCIALE KUKËS - është një 
organizatë jofitimprurëse (OJQ), me seli në 
Kukës themeluar më 05.02.2007 e cila synon të 
promovojë programe dhe shërbime komunitare 
në mbështetje të grupeve vulnerabël, veçanërisht 
vajzave dhe grave, të rrisë ndërgjegjësimin për 
dhunën në familje dhe të drejtat e grave në veri të 
Shqipërisë. Kjo organizatë ka eksperiencë të gjerë 
na zbatimin e projekteve me në fokus të drejtat e 
njeriut dhe kryesisht gratë e vajzat, projekte të 
financuara nga donatorë të ndryshëm vendas e të 
huaj. Misioni I saj Është promovimi i barazisë 
gjinore, mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe shër-
bime me qëllim përmirësim jetën në komunitet.

PARTNERËT

QENDRA YOUTH ACT - është një organizatë 
jofitimprurëse (OJQ), me seli në Tiranë – 
Shqipëri, e themeluar dhe e regjistruar ligjërisht 
në korrik 2013, në të cilën synon të fuqizojë të 
rinjtë nga mosha 14 deri në 30 vjeç për të marrë 
një rol aktiv në jetën e tyre, familjen. dhe 
shoqërinë. Vizioni i Qendrës është fuqizimi i 
rinisë si “motori” i zhvillimit të vendit dhe misio-
ni është të mbështesë pesë I-të: Nisma Rinore, 
Integrimi i të Rinjve, Përfshirja e të Rinjve, 
Frymëzimi Rinor dhe Ndërlidhja Rinore. Qendra 
udhëhiqet nga të rinjtë për të rinjtë. Youth Act 
ofron një qendër për të mbështetur individë, 
organizata dhe iniciativa që fokusohen në 
punësimin e të rinjve në Shqipëri. Youth Act 
udhëhiqet nga kreativiteti, prosperiteti, sipër-
marrja dhe integriteti dhe fokusohet në shtatë 
fusha kryesore: Kulturë, Art dhe Sport; Qytetari 
dhe Demokracia; Arsimi dhe trajnimi; Karriera 
dhe Punësimi; Globalizimi; Inovacioni, Mjedisi 
dhe Multimedia.
Youth Act është anëtare e Agjencisë Evropiane të 
Informacionit dhe Këshillimit për Rininë), e 
themeluar në vitin 1986, me seli në Luksemburg. 
EYCA u themelua në vitin 1987 me qendër në 
Bruksel, duke përfaqësuar një rrjet prej 41 
organizatash degësh në 38 vende evropiane, me 
mbi 6 milionë mbajtës të rinj karte dhe 60,000 
kompani zbritjeje. Roli i ERYICA është të nxisë 
bashkëpunimin në fushën e shërbimeve dhe 
shërbimeve të informacionit për të rinjtë.
Aktivitetet e Youth Act bazohen në 3 shtylla krye-
sore: Projektet Rinore, Shërbimet e Vullnetariz-
mit dhe Shpërndarja Evropiane e Kartave 
Rinore.

QENDRA INFORMATIVE AARHUS - është një 
organizatë jofitimprurëse (OJQ), me seli në 
Shkodër e themeluar më 05.03.2009 e cila synon 
të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe 
mjedisin e shëndetshëm nëpërmjet promovimit 
të zbatimit të Konventës së Aarhusit nga pushteti 
vendor në Shqipërinë e Veriut. Në këtë kuadër, 
ne ofrojmë shërbime dhe konsulencë të ndrys-
hme në çështjet mjedisore për palët e interesuara 
si institucionet publike, OJQ-të, komunitetin, 
biznesin, etj.) dhe kemi fokusin në ndërgjeg-
jësimin e qytetarëve nëpërmjet përfshirjes së 
drejtpërdrejtë në proceset vendimmarrëse që 
lidhen me mjedisin dhe mjedisin dhe mbrojtjen e 
shëndetit. 
AIC Shkodra është pjesë e 3 rrjeteve mjedisore 
kombëtare dhe ndërkombëtare
Në nivel kombëtar, Është  pjesë e rrjetit “Një sy 
për mjedisin”, rrjeti i parë kombëtar që punon në 
vigjilencën dhe mbikëqyrjen mjedisore, duke 
lobuar në politikat mjedisore në nivel lokal dhe 
kombëtar dhe ndërgjegjësimin e palëve të 
interesuara në fusha të ndryshme.
Në nivel rajonal, Është pjesë e rrjeteve “Ekono-
mia e Gjelbër” dhe “Qendrat e Informacionit 
Aarhus në Ballkanin Perëndimor”.



Projekti YOUth ACTING ka një qasje mbarëkom-
bëtare dhe i vjen në ndihmë nxitjes, promovimit, 
mbështetjes dhe institucionalizimit të vullnetar-
izimit në 4 qytete të Shqipërisë të lokalizuar në 4 
pikat e orientimit:

Vlora – jugperëndim me 1 universitet, 1 
Këshill Rinor dhe 12 gjimnaze.
Shkodra – në veriperëndim me 1 universitet, 
1 Këshill Rinor dhe 9 gjimnaze.
Kukësi – në verilindje me 1 Këshill Rinor dhe 
1 gjimnaz.
Korça – juglindje me 1 universitet, 1 Këshill 
Rinor dhe 6 gjimnaze.

Projekti YOUth ACTING shtrihet në 3 drejtime 
themelore

Maratona vullnetare rinore e cila synohet të 
kthehet në traditë vjetore duke ndikuar në 
rritjen e ndërgjegjësimit dhe të aktivizimit 
rinor.
Volunteer Info Points të stabilizuara pranë 
ambienteve të qeverisjes vendore apo struk-
turave të tjera të lidhura me të. 
Best Practise Model - prezantimi i kësaj 
nisme për t’u promovuar e përfshirë në 
objektivat e angazhimit rinor edhe në bashki 
të tjera që qarqeve.

Projekti YOUth ACTING ka një qasje gjithë përf-
shirje rinore me target 400 të rinj që përfaqëso-
jnë:

Studentë të universiteteve Korçë, Vlorë dhe 
Shkodër.
Gjimnazistë të qyteteve Kukës, Korçë, Vlorë 
dhe Shkodër.
Përfaqësues të Këshillit Rinor të qyteteve 
Kukës, Korçë, Vlorë dhe Shkodër.

Projekti YOUth ACTING  ka për qëllim të rrisë 
dhe fuqizojë rolin e të rinjve në vullnetarizëm si 
dhe të forcojë bashkëpunimin institucional për 
njohjen dhe mbështetjen e vullnetarizmit dhe 
konkretisht:

Ndërgjegjësimin e të rinjve mbi përfitimet e 
angazhimit në vullnetarizëm.
Forcimin e bashkëpunimit afatgjatë me 
aktorët lokalë.
Promovimin e aktivizimit vullnetar me 
impakt social dhe jo vetëm.

Projekti YOUth ACTING  mbështetet në një qasje 
evropiane e cila lidhet me ekspertizën dhe 
angazhimin në European Solidarity Corps që 
mbështetet shërbimin vullnetar ndërkombëtar të 
të rinjve.
Ky program aspiron të zhvillojë solidaritetin dhe 
të promovojë tolerancën midis të rinjve, kryesisht 
për të forcuar kohezionin social në Bashkimin 
Evropian. Ai promovon qytetarinë aktive dhe rrit 
mirëkuptimin e ndërsjellë midis të rinjve.  

Projekti YOUth ACTING  siguron jo vetëm rritje 
të pjesëmarrësve të rinj në aktivitete vullnetare, 
por siguron edhe monitorim dhe institucional-
izim të vullnetarizmit me qëllim të qenit më pranë 
njerëzve në nevojë e grupeve të margjinaliuzra si 
dhe për të krijuar një rini aktive e me vizion për të 
ardhmen e punësimin.

YOUth ACTING



Gjatë muajit Mars u zhvillua 1 aktivitet rrjetëzi-
mi rinor virtual ku të rinj nga 4 qytetet e përfshi-
ra u njohën më njëri-tjetrin si dhe prezantuan idetë 
e tyre lidhur me aktivitetet e zhvilluara si dhe 
pritshmëritë në vijim. Nga ana tjetër, ky aktivitet 
ofroi mundësi për zhvillimin e kompetencës sociale 
të të rinjve. 10 përfitimet e të rinjve nga ky 
angazhim janë:

Ky aktivitet do të pasohet edhe nga 2 aktivitete të 
tjera virtuale ku do të diskutohet mbi ngritjen e 
platformave të përbashkëta e të njësuara të aktivi-
teteve maratonë.

Zgjerojnë rrjetin shoqëror;
Marrin informacion më shpejt dhe në kohë 
reale;
Krijojnë lidhje të ngushta me të rinj të intere-
save të përbashkëta;
Përfitojnë nga eksperiencat dhe modelet që 
zbatojnë të rinjtë e tjerë;

Gjatë muajve Shkurt, Mars dhe Prill janë zhvillu-
ar takime me përfaqësues të shkollave dhe 6 
aktivitete ndërgjegjësuese me të rinj të qytet-
eve Kukës, Korçë, Shkodër dhe Vlorë, me qëllim 
ndërgjegjësimin e të rinjve në aktivitete vullne-
tare dhe cilat do të jenë përfitimet që do të kenë 
nga këto aktivitete. Në kuadër të projektit, dhe 
konkretisht Maratonës 24 orëshe, nxënësit u 
nxitën të krijonin miniprojekte vullnetare e të 
jepnin disa ide se si mund të maksimalizohej 
efekti dhe rezultatet e këtyre aktiviteteve në 
komunitet. Në grupe pune, nxënësit punuan 
tema të ndryshme aktivitetesh vullnetare. Ky 
cikël aktivitetesh, jo vetëm nxit imagjinatën, por 
promovon edhe tolerancën, frymën e grupit si 
dhe i drejton të rinjtë drejt marrjes së përgjegjë-
sive e të përmbushjes së detyrave të caktuara në 
një grup pune.
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Në kuadër të institucionalizimit të projektit 
YOUth ACTING, deri në  këtë fazë janë zhvilluar 
2 takime me qeverisjen vendore dhe konk-
retisht me përfaqësues të Bashkisë Korçë dhe 
Kukës. Qeveritë vendore luajnë një rol kritik në 
formësimin dhe zhvillimin e jetës shoqërore 
dhe ekonomike të territoreve të tyre, duke i 
sjellë komunitetet më pranë njëri-tjetrit dhe 
duke ofruar zgjidhje vendore për probleme 
vendore.
Edhe në këtë rast është më se i nevojshëm bash-
këpunimi me pushtetin vendor dhe sigurimi i 

mbështetjes nga autoritetet lokale për të krijuar 
hapësira të nevojshme për zbatimin e projektit si 
dhe për t’u bërë pjesë e aktiviteteve, diskutimeve 
dhe bashkëpunimeve të përbashkëta.  Gjithashtu, 
u diskutua dhe u kërkua bashkëpunim i thelluar 
në  krijimin e kulturës së traditës së maratonës 
24- orëshe duke siguruar në këtë mënyrë 
qëndrueshmërinë e projektit dhe kthimin e tij në 
një best practise që mund të përshtatet edhe nga 
bashki të tjera të vendit.

TAKIME ME PËRFAQËSUES 
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NDIHMË NË NJË MENSË PËR PERSONAT NË NEVOJË.

ANGAZHIM NË KAMPE VEROR.

NDIHMONI SHKOLLËN TUAJ.

NDIHMONI NXËNËSIT QË KANË MANGËSI NË TË NXËNË.

KALONI KOHË ME NJË FËMIJË.

ORGANIZONI NJË PROGRAM LEXIMI VEROR.

DHURONI LIBRA.

NDIHMONI TË PASTREHËT.

VIZITONI TË MOSHUARIT.

NDIHMONI NË NJË KLINIKË VETERINARE APO STREHË PËR KAFSHËT.

TRAJNONI NJË EKIP SPORTIV TË TË RINJVE.

DHURONI PËR FESTA.

NDIHMONI NË RUAJTJEN E MJEDISIT.

NDIHMONI PERSONAT NË NEVOJË ME PLATFORMAT ONLINE.

NDIHMONI NË BIBLIOTEKËN E SHKOLLËS APO TË QYTETIT.

NDIHMONI TË MOSHUARIT OSE FËMIJËT NË KALIMIN E RRUGËS.

ANGAZHOHUNI NË ORGANIZATA VULLNETARE LOKALE.

INICIATIVA VULLNETARE 

NDIHMONI NË QENDRA SHËNDETËSORE.

DHURONI MJETE E SENDE QË NUK JU NEVOJITEN MË.


