
NËNSHKRUHET MEMORANDUMI MES MINISTRIT TË SHTETIT 
PËR RININË DHE FËMIJËT DHE UNICEF ALBANIA PËR MBËSHTETJEN 
E PROJEKT-PROPOZIMEVE RINORE

Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi dhe drejtuesi i UNICEF-it 
në Shqipëri, Roberto De Bernardi, kanë nënshkruar memorandumin e mirëkup-
timit për mbështetjen e projekt-propozimeve nga organizatat rinore 
dhe/ose për të rinjtë në Thirrjen e Dytë të shpallur nga Agjencia Kombëtare e 
Rinisë (AKR). 
Kjo vjen pas rimodelimit të mekanizmave për financimin e projektet-propozimeve 
rinore, duke afruar një nga praktikat më të suksesshme të Bashkimit Evropian (BE) 
për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, metodologjisë LOD, si dhe duke 
rritur transparencën për të gjithë procesin dhe hapur rrugën edhe për donatorë 
të tjerë në thirrjet e ardhshme. Gjithashtu, ata ishin  pjesë e Komisionit të Vlerë-
simit të projekt-propozimeve në Thirrjen e II, duke e rritur akoma më shume nivelin 
e paanshmërisë, transparencës dhe profesionalizmit në shqyrtimin e çdo 
projekt-propozimi.

FILLOJNË STËRVITJET PËR VAJZAT DHE DJEMTË NË KUADËR TË PROGRAMIT TË EKIPEVE SPORTIVE

Janë krijuar 559 ekipe sportive në disiplinat volejboll dhe basketboll, për vajza dhe djem të arsimit parauniversitar dhe mbi 36 ekipe në atë 
universitar, dhe kanë filluar trajnimet në kuadër të Programit të Ekipeve Sportive nën drejtimin e Komitetit Olimpik Shqiptar me 
mbështetjen e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët. Ky program ka si qëllim të promovojë jetën e shëndetshme sportive, të largojë të 
rinjtë nga zakonet jo të mira që sjellin pasivitet në jetën e tyre sociale, si dhe t’i ndihmojnë ata që të shpenzojnë kohën pas orarit mësimor në 
mënyrë cilësore. 
Rreth 8500 vajza dhe djem, të cilët aktualisht ndjekin studimet në shkollat 9-vjeçare, gjimnaze dhe universitete janë përfshirë në ekipet 
sportive, si dhe janë angazhuar rreth 300 trajnerë të këtyre disiplinave. Gjithashtu janë parashikuar të realizohen kampionate në 12 qarqe të 
vendit dhe kampionate kombëtare në vitin 2023. 

MIRATOHET STRATEGJIA E PARË KOMBËTARE E RINISË 
2022-2029

Qeveria Shqiptare, miratoi të parën Strategji Kombëtare të 
Rinisë 2022-2029 dhe Planin e Veprimit, që synon përm-
bushjen e 3 qëllimeve madhore: fuqizimin e zërit të të rinjve 
shqiptarë, nxitjen e novacionit rinor dhe promovimin e mirëqe-
nies së shëndetshme, fizike, sociale dhe mendore të tyre.

Kjo strategji është hartuar pas shumë takimeve konsultuese me 
të rinjtë dhe me organizatat rinore/ për të rinjtë në çdo qark e 
bashki te vendit, si dhe dakordësimit me 20 institucione 
shtetërore, si dhe Këshillin Konsultativ mes Qeverisjes Qendrore 
dhe Vetëqeverisjes Vendore. Duke u kthyer më tej në një doku-
ment strategjik me masa dhe direktiva konkrete, që iu jep të 
rinjve më shumë mundësi angazhimi dhe mbi te gjitha, iu ofron 
një të ardhme më të mirë e më të sigurt në Shqipëri.

Ministri i Shtetit 
për Rininë dhe Fëmijët

10DITARI MUJOR
Tetor 2022



ORGANIZOHET KONFERENCA E PËRMASAVE TË MËDHA 
“YOUTH4HEALTH” PËR SHËNDETIN E TË RINJVE
               
Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në bashkëpunim me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkinë Tiranë, UNFPA, dhe me Organi-
zatën Botërore të Shëndetësisë,  mblodhën në Tiranë të rinj nga 43 
vende të ndryshme të botës, ekspertë të shëndetit publik dhe partnerë të 
tjerë në konferencën e përmasave të mëdha “Youth4Health”, përgjatë 
datave 25-27 tetor. Gjatë konferencës u diskutua mbi fuqizimin e të rinjve jo 
vetëm në adoleshencë, por nga vetë fëmijëria, përmes mundësive për të 
mësuar, për t'u rritur dhe udhëhequr.

Kjo konferencë u zhvillua me qëllim diskutimin e çështjeve që përfshijnë 
shëndetin dhe mirëqenien e të rinjve në rajon, mobilizimin për angazhimin 
e të rinjve në nivele rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

MBYLLET FAZA E VLERËSIMIT  TË PROJEKT-PROPOZIMEVE RINORE NË THIRRJEN E II  TË AGJENCISË KOMBËTARE TË RINISË 

Agjencia Kombëtare e Rinisë përmbylli fazën e vlerësimit për projekt-propozime rinore në Thirrjen e II që Ministri i Shtetit për Rininë dhe 
Fëmijët ka hapur, me qëllim mbështetjen e organizatave rinore/ për të rinjtë dhe bashkitë e vendit. Si risi, këtë vit është dyfishuar granti për rininë 
dhe siguruar efektivitet i lartë dhe transparencë në menaxhimin e thirrjeve për projekt-propozimet rinore, nëpërmjet metodologjisë LOD.

Përkatësisht, mbi 100 projekt-propozime i janë përgjigjur kësaj thirrjeje, që mbështet organizatat  rinore deri në 1.5 milionë lekë dhe ato nga 
organizatat për të rinjtë me 3.5 milionë lekë. Ndërsa, për projekt-propozimet e ardhura nga bashkitë e vendit është siguruar një fond prej 50 
milionë lekësh në total, për të mbështetur infrastrukturë rinore si qendra rinore, biblioteka apo hapësira për të rinjtë.

PËRMBYLLET PROGRAMI RINOR UPSHIFT PËR SIPËRMARRJEN 
SOCIALE ME SHKOLLAT PROFESIONALE

Me në fokus sipërmarrjet sociale, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmi-
jët, bashkë me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, morën pjesë në 
programin rinor treditor UPSHIFT, organizuar nga ICTSlab, në 
Durrës. Përgjatë 3 ditëve, 50 të rinj përfituan nga mundësia për t’u 
trajnuar dhe mbështetur mbi zgjidhjen e problematikave të komunitetit 
ku ata jetojnë dhe mendimin kritik.  

Pas prezantimit të ideve të të rinjve, në mbyllje të këtij programi, i cili 
ndihmon në aftësimin dhe angazhimin e tyre drejt zgjidhjeve më të mira, 
u përzgjodhën dhe grupet fituese, të cilët do kenë mundësi të vënë në 
zbatim projekt-propozimet e tyre.

MBAHET CEREMONIA E NDARJES SË CERTIFIKATAVE PËR 
PROFESIONISTËT E LEAD ALBANIA

Më 13 tetor, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi, mori 
pjesë në ceremoninë e ndarjes së certifikatave për profesion-
istët e rinj të programit LEAD Albania, nga Fondacioni Shqipta-
ro-Amerikan për Zhvillim, ku Kryeministria u vlerësua me çmimin 
“Host Institution of the Year.  

Programi “LEAD Albania”, që ka si qëllim t’u sigurojë profesionistëve të 
rinj dhe të talentuar shqiptarë, përvoja të drejtpërdrejta në procesin e 
qeverisjes së Shqipërisë. Pjesëmarrësve u ofrohet mundësia për të 
punuar në pozicione të larta në stafet drejtuese të institucioneve 
shtetërore. 

NË KUADËR TË “TETORIT TË LIBRIT”, MINISTRI I SHTETIT PËR 
RININË DHE FËMIJËT TAKON NXËNËSIT E SHKOLLËS “LIDHJA E 
PRIZRENIT”
               
Për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë dhe domethënien e librit në 
krijimin e një shoqërie më të shëndoshë, më 20 tetor, Ministri i Shtetit 
për Rininë dhe Fëmijët, takoi nxënësit e shkollës “Lidhja e Prizrenit”. Në 
muzeun “Shtëpia Studio Kadare”, në kuadër të nismës “Tetori i 
Librit”, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët lexoi disa nga poezitë e 
kolosit të letërsisë shqipe, Ismail Kadare, në librin “Princesha Argjiro”, 
bashkë me fëmijët e klasës së dytë të kësaj shkolle. Kjo edhe me 
motivin madhor për të inkurajuar brezat e rinj që ti përqasen 
librit dhe gjithë botës që ai ofron!
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