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Ministri i Shtetit
për Rininë dhe Fëmijët

ZHVILLOHET BASHKËBISEDIMI PËR KËSHILLIMIN E KARRIERËS ME TË RINJTË E KAMZËS
Me fokusin te këshillimi i karrierës, si mekanizmi i duhur për të lidhur punëkërkuesit me tregun e punës, sipas aftësive,
nevojave dhe interesave që ata kanë, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët ka marrë pjesë në bashkëbisedimin e zhvilluar me të
rinjtë e Kamzës. Ky takim, i cili u zhvillua nga Shoqata për Integrimin e Zonave Informale (SHIZI) dhe organizata “ESN-Tirana”, bëri bashkë
të rinj nga gjimnazi “Ibrahim Rugova”, “Elez Isuf Ndreu” dhe “Gramoz Palushi” dhe profesionistë të fushave të ndryshme të cilët ndanë me
të rinjtë eksperiencën e tyre në karrierën profesionale.

TË RINJTË E PATOSIT SJELLIN SHEMBULLIN E SUKSESIT TË NGRITJES SË KËSHILLIT
VENDOR RINOR
Ministri i Shteti për Rininë dhe Fëmijët ka ndjekur nga afër një tjetër shembull suksesi gjatë
këtij muaji, atë të ngritjes së Këshillit Vendor Rinor me të rinjtë e Patosit. I cili do të
shërbejë si mekanizëm ndërlidhës ndërmjet bashkisë dhe komunitetit rinor, për të evidentuar problematikat dhe sfidat që hasen nga të rinjtë në territorin ku jetojnë, njëkohësisht
edhe për të rritur përfshirjen e tyre në politikëbërje. Gjatë këtij eventi, të rinjtë e Patosit
bashkëbiseduan me ministren e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët rreth sfidave me të cilat
përballen në qytet, si dhe prezantuan punimet e tyre e performancat artistike në Panairin e
Talenteve që kishin zhvilluar fëmijët dhe të rinjtë e talentuar të 10 shkollave të Patosit.

Këshillat Vendor Rinor do t’i ndihmojnë të rinjtë të ndërtojnë një të ardhme më
të sigurt dhe të zhvillojnë qëndrueshmërinë e komuniteteve të tyre, nëpërmjet promovi-

mit të praktikave më të mira demokratike. Angazhimi i tyre në grupe formale, apo
joformale rinore, përfshirja në strukturat e qëndrueshme si Këshillat Vendor të Rinisë dhe
në Këshillin Kombëtar të Rinisë do të jetë një shtysë e fortë për një qeverisje më të mirë.

KONSOLIDOHEN HAPAT KONKRETE PËR BASHKËPUNIMIN MES TË RINJVE TË
SHQIPËRISË DHE RAJONIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR NËPËRMJET RYCO

Takimi i radhës i Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) u
mbajt në Beograd, ku mori pjesë Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, bashkë
me përfaqësuesit e qeverive dhe delegatëve rinor të RYCO-s. Çështjet kryesore të
diskutuara në këtë takim ishin me fokus kryesor te ndërlidhja mes të rinjve të
rajonit, si një nga prioritetet kryesore të RYCO-s, si dhe tek adresimi i problematikave e sfidave kryesore të të rinjve në rajon.
Gjithashtu, me qëllimin madhor të përforcimit të bashkëpunimin rinor në
rajonin e Ballkanit Perëndimor, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në
Shqipëri, zhvilloi një takim dypalësh edhe me ministrin e Rinisë dhe Sportit të
Republikës së Serbisë, më 19 korrik.
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HAPET THIRRJA E 7 E PRAKTIKAVE TË PUNËS ME PLOT RISI
Ministri i Shteti për Rininë dhe Fëmijët, më 1 korrik, ka hapur Thirrjen e 7 të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, për të gjithë të rinjtë e
moshës 21-26 vjeç, të cilët kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve “Bachelor” dhe nuk kanë qenë pjesë e programit në thirrjet e mëparshme.
Këtë vit, kjo mundësi vjen si një risi e cila do të përfshijë organizatat jofitimprurëse dhe më shumë shoqëri tregtare, si pjesë e ofertave për
praktikën e punës, duke iu ofruar mundësinë të rinjve të diplomuar, për t’u njohur me tregun e punës dhe për të fituar eksperiencën fillestare. Përveçse
një përvojë shumë e vlefshme për zhvillimin e aftësive profesionale, akademike dhe personale, praktika e punës iu vlen të rinjve pjesëmarrës edhe si eksperiencë e
njohur pune në çdo aplikim të mëtejshëm.
Procesi i aplikimit në platformën online praktika.riniafemijet.gov.al do të qëndrojë i hapur nga data 1 korrik deri më 10 gusht 2022, ndërsa praktikat e
punës do të zhvillohen nga data 12 shtator deri më 12 dhjetor 2022.

ZHVILLOHET KAMPIONATI KOMBËTAR I DEBATIT
“REDEBATE” I MBËSHTETUR NGA AGJENCIA
KOMBËTARE E RINISË
Organizata Liburnetik zhvilloi finalen e Kampionatit Kombëtar të Debatit “Redebate”, i cili synon të edukojë te

të rinjtë të menduarit kritik, fuqizimin e tyre për të qenë
qytetarë pro-aktivë, si dhe të zhvillojë aftësitë e të folurit
në publik duke marrë pjesë në proceset vendimmarrëse në
komunitetin e tyre si dhe në jetën publike. Një projekt ky që po
zhvillohet për të 5-tin vit radhazi, duke bërë bashkë të rinj gjimnazistë nga 100 shkolla të Shqipërisë, me mbështetjen edhe të
Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nëpërmjet Agjencisë
Kombëtare të Rinisë.
Një tjetër projekt që po zhvillohet me mbështetjen e AKR-së
është dhe projekti i Fondacionit Qendra Europiane dhe
qendra “Be the Change”, nëpërmjet të cilit u zhvilluan
trajnime dy ditore në Bashkinë e Vlorës. Temat e trajtuara lidhen me
planifikimin e së ardhmes dhe dinamikat e tregut të punës,
fuqizimin e aspektit psiko-emocional tek të rinjtë dhe përgatitjen
përmes simulimit për një intervistë pune.

PËRMBYLLET CIKLI I PARË I PROJEKTIT TË
SHKËMBIMIT “SUPERSHKOLLAT” KU TË RINJTË
SHQIPTARË MIKPRITËN TË RINJTË E RAJONIT
Ceremonia përmbyllëse e ciklit të parë të projektit
“Supershkollat”, falë të cilit u zhvilluan shkëm-

bime rinore mes nxënësve dhe mësuesve
të Ballkanit Perëndimor, u mbajt më 5 korrik, ne

Strugë të Maqedonisë së Veriut. Pjesë e këtij eventi
ishin përfaqësues të stafit dhe nxënës nga 60 shkolla
pjesëmarrëse në projekt, mësuesit koordinatorë,
përfaqësues nga Ministritë e Arsimit në rajon, zyrtarë
të lartë dhe stafi i Zyrës Rajonale për Bashkëpunimin
Rinor (RYCO). Gjatë këtij muaji u zhvillua Kampi Veror
i të rinjve, takimi i mësuesve mbi praktikat e mira të
ciklit të parë, si dhe takimet me përfaqësinë e
ministrive respektive në Ballkanin Perëndimor.
“Supershkollat” është një nismë e Zyrës Rajonale
për Bashkëpunimin Rinor (RYCO), mbështetur nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët,
që përfshin një skemë shkëmbimesh të nxënësve
dhe mësuesve midis shkollave të rajonit dhe iu jep
atyre mundësinë të udhëtojnë në gjashtë vendet e
Ballkanit Perëndimor, të fitojnë njohuri shtesë dhe të
ndërtojnë bashkëpunime dhe miqësi të reja.

MINISTRI I SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT TAKON PËRFAQËSUESIN E DELEGACIONIT DIPLOMATIK TË LËVIZJES KUNDËR ANTISEMITIZMIT, ROBERT SINGER
Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, më 14 korrik, u takua me përfaqësuesin e delegacionit
diplomatik të Lëvizjes Kundër Antisemitizmit, Robert Singer, duke vijuar kështu me

konkretizimin e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes Izraelit dhe
Shqipërisë, në të mirë të fëmijëve dhe të rinjve.

Gjatë bashkëbisedimit Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në Shqipëri prezantoi zhvillimet e
programeve të ngjashme që ka me Qeverinë Izraelite, për të përmirësuar jetesën e
fëmijëve dhe të rinjve. Gjithashtu, një nga tematikat kryesore që u diskutua gjatë takimit ishte dhe
mirëfunksionimi dhe produktiviteti i lartë i Këshillave Rinorë të Izraelit, duke i bërë të rinjtë pjesë
aktive të vendimmarrjes.

