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ABSTRAKT 

 

Pandemia KOVID-19 ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë mbi jetën në shumë mënyra negative. 

Globalisht, që nga 1 qershori 2021, ka pasur më shumë se 170 milion raste të konfirmuara me 

KOVID-19, duke përfshirë më shumë se 3.5 milion vdekje. Në Maqedoninë e Veriut, nga 3 janari 

2020 deri më 31 maj 2021, ka pasur 155,272 raste të konfirmuara me KOVID-19 dhe 5,413 vdekje.  

Megjithëse të rinjtë nuk kanë qenë grupi kryesor i rrezikut i infektimit nga virusi, që nga fillimi i 

pandemisë ata kanë qenë në vijën e frontit kur bëhet fjalë për pranimin e sulmeve të rënda nga 

natyra sociale, arsimore dhe të natyrës financiare, dhe me shëndetin e tyre fizik dhe mendor 

qartë kanë qenë të ekspozuar ndaj rrezikut më të lartë. 

Mund të gjenden disa analiza fillestare si përgjigje ndaj KOVID-19 në Maqedoninë e Veriut, ndërsa 

deri më tani nuk është dhënë ndonjë vlerësim i tërthortë mbi efektet e pandemisë tek të rinjtë. 

Këtu bën pjesë edhe studimi ynë. Ne ofrojmë një hetim ndër-sektorial që synon të kuptojë se si 

të rinjtë në Maqedoninë e Veriut po përballen me pandeminë. Cilat janë mekanizmat elastike për 

të rinjtë? Cilat janë nevojat, sfidat dhe pasojat me të cilat përballen të rinjtë gjatë pandemisë me 

KOVID-19? Shumë aspekte të jetës së të rinjve duhet të analizohen: arsimimi, gjendja sociale dhe 

ekonomike, shëndeti emocional, pjesëmarrja e të rinjve dhe përfshirja e grupeve të 

margjinalizuara. Disa nën-pyetje të adresuara në këtë studim janë komunikimi dhe socializimi i 

të rinjve, ndjeshmëria dhe solidariteti me grupet e ndjeshme, aktivizmi dhe praktikat vullnetare, 

dhuna gjinore dhe familja dhe përfshirja e të rinjve që jetojnë në zonat rurale. Përgjigja 

institucionale ndaj pandemisë është analizuar gjithashtu.  

Kjo analizë mbështetet në katër mjete të ndryshme metodologjike. Një analizë dytësore cilësore 

e të dhënave përmes 'hulumtimit në byro', të grupeve të fokusit me 14 OSHC që punojnë me të 

rinjtë ose grupe specifike me interes për studimin tonë, 8 intervista me përfaqësues nga 

institucionet përkatëse dhe analiza empirike e të dhënave që vijnë nga një sondazh në të gjithë 

vendin me 1002 të rinj të moshës 15 deri 29 vjeç.  

Ndër të tjera, ne argumentojmë se të rinjtë vlerësojnë se masat qeveritare janë joefikase, 

mësimi online është një sfidë për nxënësit, si dhe për prindërit, pandemia ka efekt 

jashtëzakonisht negativ në bilancin e punës dhe detyrave të shtëpisë të të rinjve, veçanërisht 

për gratë, dhe situatës së tyre ekonomike në përgjithësi. Për më tepër, ne tregojmë se si të 

rinjtë zakonisht kalojnë kohën e tyre të lirë duke parë TV dhe duke bërë surf në internet / 

socializim, në vend se të paraqiten vullnetarë dhe të marrin pjesë në aktivitete të shoqërisë 

civile. Ne theksojmë ndikimin negativ të krizës KOVID-19 edhe mbi shëndetin mendor. Kriza 

shëndetësore ndryshoi ndjeshëm mënyrën e komunikimit dhe koordinimit midis OSHC-ve dhe të 

rinjve, ndërsa legjislacioni për rininë është vetëm në fillimet e tij, me institucionet që përpiqen 

të gjejnë një institucion udhëheqës dhe koordinues në çështjet e të rinjve.  

 

Fjalët kyçe: rinia. pandemi, KOVID-19, Maqedonia e Veriut, masa ekonomike qeveritare, 

organizata të shoqërisë civile, pjesëmarrje qytetare, vullnetarizëm, të rinj në rrezik. 
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"Më lejoni të paraqes disa fjalë të tjera që kanë më shumë rëndësi, që janë shumë më të zbatueshme. Parandalim. 
Gatishmëria. Shëndetësia publike. Udhëheqja politike. Dhe mbi të gjitha, njerëz. Ne jemi në këtë së bashku, për të bërë 
gjërat e duhura me qetësi dhe për të mbrojtur qytetarët e botës. Është e mundur." 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Fjalët hyrëse të Drejtorit të Përgjithshëm të OBSH-së 

në konferencën për media mbi KOVID-19 - 11 mars 2020 
 
 
 

 

Më 11 mars 2020, pasi koronavirusi i ri u përhap globalisht 

nga Wuhan në Kinë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 

shpalli pandeminë KOVID-19. Globalisht, që nga 1 qershori 

2021, ka pasur më shumë se 170 milion raste të 

konfirmuara me KOVID-19, duke përfshirë më shumë se 

3.5 milion vdekje, raportoi OBSH. Që nga 1 qershori 2021, 

janë administruar gati 1.6 miliardë doza vaksinash dhe 

bota vazhdon të luftojë përhapjen e virusit përmes 

masave të sigurisë, lokdaunit, kufizimeve për udhëtim dhe 

vaksinim.  

Në Maqedoninë e Veriut, nga 3 janari 2020 deri më 31 maj 

2021, ka pasur 155,272 raste të konfirmuara të KOVID-19 i 

pari i regjistruar në 26 shkurt 2020) dhe 5,413 vdekje. Dy 

kulmet e vendit në të dy rastet me infeksione dhe numrat 

e vdekjeve ishin në nëntor 2020 dhe mars 2021. 

Asnjë aspekt i jetës në Tokë nuk është kursyer në një 

vit me pandeminë KOVID-19. Pasojat negative të 

pandemisë, së bashku me shqetësimin emocional për 

shkak të humbjes së njerëzve të afërt, janë të shumta. 

Të rinjtë duket se janë përballur me të gjitha këto efekte 

negative në një shkallë më të lartë. Jeta private (familja 

dhe miqtë), arsimi, puna, komunikimi, koha e lirë, 

aktivizmi, shëndeti (mendor dhe fizik), mjedisi politik, janë 

disa nga aspektet në të cilat ata u prekën. Asnjë shtresë 

shoqërore nuk ka qenë imune ndaj bllokimeve, 

distancimeve fizike dhe sociale, mangësive financiare dhe 

humbjeve të njerëzve.  

Për shkak të kësaj trazire thelbësore, disa studime të 

reagimit të menjëhershëm u shfaqën disa muaj pas 

pandemisë në Maqedoninë e Veriut. "Vlerësimi i shpejtë 

gjinor: Ndikimi i KOVID-19 mbbi gratë dhe burrat në 

Maqedoninë e Veriut" (Bashevska 2020) adresoi shumë 

implikime negative të pandemisë mbi barazinë gjinore për 

shkak të mundësisë për thellimin e mëtejshëm të 

pabarazive ekzistuese. Ndër konkluzione të tjera, raporti 

thekson nevojën për një fokus më specifik tek gratë në 

masat qeveritare. Raporti i Reactor mbi "Punën e 

papaguar dhe të paguar, diskriminimi mbi baza gjinore 

dhe të drejtat e punës në kohën e KOVID-19" shton se 

masave të Qeverisë u mungonte vlerësimi i ndjeshëm ndaj 

gjinisë, një pikë e përmendur edhe një herë në studimin e 

Reactor në dhjetor 2020 (Ivanova, 2020). Petkovska 

(2020) ofron analizë cilësore të ndikimit që masat 

qeveritare patën në të drejtat e punëtorëve në përgjithësi. 

Një studim i ri mbi "Ndikimin e krizës KOVID-19 mbi Romët 

dhe Gratë e tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut", 

u publikua gjithashtu në prill 2021. (Pavlovski, Antiq, 

Frishçiq 2021) 

Studim mbarëkombëtar "KOVID-19 në Maqedoni. Frika, 

pritjet dhe shpresat një vjeçare për t'u kthyer në 

normalitet "(Jakovlevska, Ivanovska, Veliçkovska), është 

botuar në mars 2021, për të krahasuar ndryshimin e 

qëndrimeve ndaj pandemisë nga publiku maqedonas në 

vitin e kaluar. Raporti i këtij studimi mbarëkombëtar 

trajton, ndër të tjera, arsimin në internet, shëndetin 

mendor, marrëdhëniet familjare, masat qeveritare, etj. 

Shkurtimisht rreth politikave publike "Pabarazia në kohën 

e Korona. Efektet e pandemisë në ekonominë maqedonase 

"(Jovanovikj, Jovanovikj, Mitevski, Stojkovski 2020), 

efektet vërehen gjithashtu nga perspektiva e moshës, 

përfshirë efektin e fortë negativ që pandemia ka pasur në 

karrierën dhe mirëqenien ekonomike të të rinjve.  

Një grup i OShC-ve, në prill 2020, kanë publikuar raport 

"Perspektiva: Të rinjtë në kriza - Rekomandime të 
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menjëhershme për kapërcimin e efekteve negative të 

krizës KOVID-19 mbi të rinjtë", sepse ata vlerësojnë se 

pasojat negative të pandemisë për të rinjtë do të kenë një 

efekt afatgjatë. Raporti trajton papunësinë dhe efektet 

ekonomike, arsimin, efektet psiko-sociale dhe 

shëndetësore, dhe angazhimin dhe vullnetarizmin e të 

rinjve. "Raporti Rinia në krizë 2.0" është botuar një vit pas 

shfaqjes së pandemisë, me disa gjetje dhe rekomandime 

të reja. Gjorgjiev dhe Barlakovski (2020) shkruajnë mbi 

"Përpjekjet e Krizave të Institucioneve të Arsimit të Lartë 

për Digjitalizimin në akademi 2019/20",  

Nga analiza e literaturës mund të gjenden disa analiza 

fillestare si përgjigje ndaj KOVID-19 në Maqedoninë e 

Veriut, ndërsa deri më tani nuk është dhënë ndonjë 

vlerësim i tërthortë mbi efektet e pandemisë tek të rinjtë. 

Këtu është vendi ky hyn studimi ynë. Ne ofrojmë një hetim 

ndër-sektorial që synon të kuptojë se si të rinjtë në 

Maqedoninë e Veriut po përballen me pandeminë. Cilat 

janë mekanizmat elastike për të rinjtë? Cilat janë nevojat, 

sfidat dhe pasojat me të cilat përballen të rinjtë gjatë 

pandemisë me KOVID-19? Shumë aspekte të jetës së të 

rinjve duhet të analizohen: arsimimi, gjendja sociale dhe 

ekonomike, shëndeti emocional, pjesëmarrja e të rinjve 

dhe përfshirja e grupeve të margjinalizuara. Disa nën-

pyetje të adresuara në këtë studim janë komunikimi dhe 

socializimi i të rinjve, ndjeshmëria dhe solidariteti me 

grupet e ndjeshme, aktivizmi dhe praktikat vullnetare, 

dhuna gjinore dhe familjare dhe përfshirja e të rinjve që 

jetojnë në zonat rurale. Reagimi institucional ndaj 

pandemisë vihet gjithashtu nën vëzhgim.  

Kjo analizë ndër sektoriale mbështetet në katër mjete të 

ndryshme metodologjike. Një analizë dytësore cilësore e 

të dhënave përmes 'hulumtimit në byro', të grupeve të 

fokusit me OSHC që punojnë me të rinjtë ose grupe 

specifike me interes për studimin tonë, intervista me 

përfaqësues nga institucionet përkatëse dhe analiza 

empirike e të dhënave që vijnë nga një sondazh në të gjithë 

vendin me të rinj të moshës 15 deri 29 vjeç.  

Ndër të tjera, ne argumentojmë se të rinjtë vlerësojnë se 

masat qeveritare janë joefikase, mësimi online është një 

sfidë për nxënësit, si dhe për prindërit, pandemia ka efekt 

jashtëzakonisht negativ në bilancin e punës dhe detyrave 

të shtëpisë të të rinjve, veçanërisht për gratë, dhe 

situatës së tyre ekonomike në përgjithësi. Për më tepër, 

ne tregojmë se si të rinjtë zakonisht kalojnë kohën e tyre 

të lirë duke parë TV dhe duke bërë surf në internet / 

socializim, në vend se të paraqiten vullnetarë dhe të 

marrin pjesë në aktivitete të shoqërisë civile. Ne 

theksojmë ndikimin negativ të krizës KOVID-19 edhe mbi 

shëndetin mendor. Kriza shëndetësore ndryshoi ndjeshëm 

mënyrën e komunikimit dhe koordinimit midis OSHC-ve 

dhe të rinjve, ndërsa legjislacioni për rininë është vetëm 

në fillimet e tij, me institucionet që përpiqen të gjejnë një 

institucion udhëheqës dhe koordinues për çështjet rinore.  
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Në këtë studim kemi aplikuar katër metoda të ndryshme të 

mbledhjes së të dhënave: desk analiza cilësore, intervista 

me përfaqësues të institucioneve përkatëse shtetërore, 

fokus grupe me OSHC dhe anketa me të rinjtë. 

Metoda e parë ishte "desk analizë" në lidhje me dokumentet 

përkatëse dhe të fundit të sektorit të rinisë (të dyja të 

prodhuara nga qeveria, organizatat ndërkombëtare dhe 

vendore joqeveritare). Kjo është për të vlerësuar nevojën 

urgjente të vendit për rregullimin e mbështetjes 

shtetërore për të rinjtë në Maqedoninë e Veriut në 

periudhën pas KOVID-19 në lidhje me rregullimin e tregut të 

punës, arsimit dhe përfshirjes sociale. Ne fokusohemi në 

katër lloje të të dhënave.  

• Metoda e parë është mbledhja dhe analizimi 

sekondar i të dhënave. Së pari, u mblodhën dhe u 

analizuan të dhënat mbi kornizën legjislative që rezultuan 

nga pandemia, dhe masat e marra për të luftuar efektet 

negative nga pandemia për rininë (dhe qytetarët e 

Maqedonisë së Veriut në përgjithësi). Së dyti, sigurohet 

struktura institucionale në të cilën po ndodhin këto 

ndryshime, së bashku me institucionet përgjegjëse. Së 

treti, studimet e fundit mbi efektet e pandemisë tek të 

rinjtë janë mbledhur, analizuar dhe përdorur si 

referenca në studimin tonë. Më në fund, puna e sektorit 

të shoqërisë civile në lidhje me KOVID-19 dhe të rinjtë 

është analizuar dhe ky vlerësim bazë është përdorur për 

hartimin e pyetësorëve të grupeve të fokusit dhe disa 

informacione janë referuar gjithashtu në studim. 

• Qasja e dytë metodologjike ishte kryerja e 

katër “online grupe të fokusit”. Ne kemi kryer fokus 

grupe me gjithsej 14 përfaqësues nga Organizatat e 

Shoqërisë Civile (OSHC). Qëllimi kryesor për këtë është 

të kuptojmë grupin e përgjithshëm të nevojave dhe 

sfidave me të cilat rinia përballet dhe do të përballet 

për shkak të pandemisë nga organizatat themelore 

rinore. Përfaqësuesit diskutuan pyetje të hapura, me 

mundësinë që disa pyetje të përmbajnë përgjigje 

ndihmëse të cilat ishin vetëm një diskutim, jo një 

përgjigje përfundimtare. Përzgjedhja e OSHC-ve 

përkatëse u bë gjatë fazës së desk hulumtimit dhe ishte 

gjithëpërfshirëse për jo vetëm OShC-të e të rinjve, por 

gjithashtu edhe për OShC-të që punojnë me persona me 

aftësi të kufizuara, grupe të margjinalizuara dhe pakica 

(veçanërisht romët). 

• Metoda e tretë e përdorur është intervista me 

përfaqësues nga institucionet përkatëse, të kryera për 

të kuptuar më mirë sesi janë projektuar dhe realizuar 

masat ekzistuese, dhe sesi vlerësohet nga autoritetet 

që këto masa ndihmojnë të rinjtë të kalojnë pandeminë. 

Çfarë tjetër mund të bëhet? A ka ndonjë masë të 

planifikuar për periudhën vijuese? Intervistat u 

zhvilluan në internet në përputhje me masat dhe 

kufizimet kundër KOVID-19. Deri në çfarë mase këto 

masa u përgjigjen nevojave reale dhe sfidave të të 

rinjve? Disa institucione kanë dhënë përgjigje në një 

formë të shkruar, ndërsa disa na kanë ofruar gjithashtu 

të dhëna për çështjet përkatëse të diskutuara gjatë 

intervistave. Institucionet e përfshira në këto intervista 

gjysmë të strukturuara janë: Këshilltari Special për rini 

dhe sport, Agjencia për të Rinj dhe Sport, Ministria e 

Arsimit dhe Shkencës, Agjencia Kombëtare e 

Programeve Evropiane të Arsimit, Ministria e Punës dhe 

Politikës Sociale, Agjencia e Punësimit, ndërsa Byroja 

për Zhvillimin e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë u 

përgjigjën se ata nuk kanë kompetenca për adresimin e 

çështjeve të të rinjve.  

• Më në fund, një sondazh në internet me 1,002 

të rinj të moshës 15-29 nga Maqedonia e Veriut u krye 

në prill 2021, me synimin për të mbledhur të dhëna 

sasiore nga të rinjtë në lidhje me qëndrueshmërinë, 

nevojat dhe sfidat e tyre me të cilat janë përballur gjatë 

pandemisë. Këto të dhëna na lejojnë të shohim variabla 

të ndryshëm faktorësh, siç janë gjinia, arsimi, statusi i 

punës, nevoja të veçanta, jetesa në zona rurale, 

prejardhja etnike, etj. Për shkak të pandemisë dhe 

gjatësisë së sondazhit, pyetësori u shpërnda në të dy 

gjuhë maqedonase dhe shqipe, në internet. Mjeti 

fillestar për shpërndarjen ishte reklamimi në media 

sociale dhe përmes ndihmës së OSHC-ve që punojnë me 

të rinjtë dhe grupet e margjinalizuara.  

Sidoqoftë, ne konsiderojmë se ekziston një kufizim në 

fuqinë e këtij studimi për të pasqyruar plotësisht situatën 

me të gjitha grupet e ndjeshme / të margjinalizuara, sepse 

ekziston mungesë e të dhënave zyrtare mbi pjesëmarrjen 

e këtyre grupeve nga e gjithë popullsia (disa nga këto 

kufizime vijnë nga legjislacioni, i cili nuk kërkon regjistrim 

për shumë nga këto kategori). 

Karakteristikat demografike të mostrës janë paraqitur në 

vazhdim.  
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Për të filluar, kampioni pasqyron nga afër shpërndarjen e 

popullsisë në tetë rajonet planore në Maqedoninë e Veriut 

(sipas vlerësimeve të Entit Shtetëror të Statistikës për 

popullsinë) (Grafiku 1). Pjesa më e madhe e të anketuarve 

(38%) e mostrës numëron zërat e të rinjve nga rajoni i 

Shkupit, i cili është disi më i lartë se statistikat zyrtare, por 

ndoshta reflekton imazhin real, pasi ekziston një pjesë e 

madhe e njerëzve të paregjistruar që jetojnë në kryeqytet. 

Përqindja më e vogël (6,9%) është nga rajoni Juglindor.  

 

Grafiku 1. Rajoni ku jetoni 

 

 

Për më tepër, 15% e mostrës përfaqëson të rinjtë që 

jetojnë në zonat rurale (Grafiku 2).II Mostra përfshin 64% 

vajza dhe 36% djem (Grafiku 3).III Për sa i përket moshës, 

kampioni përfshin të rinj nga 15 deri në 29 vjeç (Grafiku 

4). Lidhur me përkatësinë etnike, 79% e mostrës janë 

maqedonas etnikë, 15% shqiptarë etnikë dhe 6% janë të 

tjerë (bashkësi më të vogla etnike (Grafiku 5). Për 82% 

maqedonishtja është gjuha amtare, dhe për 15% është 

gjuha shqipe (Grafiku 6). 

Grafiku 2. Vendi i banimit (Rural ose Urban))                                                                Grafiku 3 Gjinia  
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Grafiku 4. Mosha                                                                                                     Grafiku 5. Përkatësia etnike 

  

 

                                                 

Shumica e të anketuarve flasin rrjedhshëm ose përdorin në 

mënyrë aktive një gjuhë përveç gjuhës së tyre amtare 

(35%), dhe 33% flasin dy gjuhë të tjera (Grafiku 7).  

Gjuha që flitet më gjerësisht përveç gjuhës amtare është 

anglishtja (85%), e ndjekur nga serbishtja (41%), 

kroatishtja (18%) dhe gjermanishtja (15%) dhe 

maqedonishtja (14%) (grafiku 8) .  

 

Grafiku 6. Gjuha amtare                                                    Grafiku 7 Numri i gjuhëve që të rinjtë flasin rrjedhshëm 

përveç gjuhës së tyre amtare  

        

Pothuajse 52% e të anketuarve kanë përfunduar arsimin 

e mesëm, ndërsa 27% kanë diplomë universitare (Grafiku 

9) Shumica e të anketuarve janë në proces arsimi ose 

ndonjë trajnim profesional (40%), 27% janë punonjës me 

kohë të plotë dhe 11% janë të rinj të papunë që kërkojnë 

punë në mënyrë aktive (Grafiku 10).  
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Grafiku 8. Lista e gjuhëve që përdorin të rinjtë përveç gjuhës së tyre amtare                          Grafiku 9. Edukimi  

 

Grafiku 10. Statusi profesional 
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Përqindja më e lartë e të anketuarve e identifikojnë veten 

si "Beqar" (43%) dhe "Tjetër" (21%), ndërsa 13% janë të 

martuar (Grafiku 11). Shumica e të anketuarve tanë jetojnë 

në familje me katër anëtarë (33%), 20% në familje me 

tre, dhe vetëm 2.5% në familje me një anëtar të vetëm 

(Grafiku 12).  

 

Grafiku 11. Statusi martesor                                                                      Grafiku 12 Numri i personave që jetojnë në familje  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

4.7% e të anketuarve jetojnë në familje ku ka një person me 

aftësi të kufizuar fizike, ndërsa 1.3% e tyre janë person me 

aftësi të kufizuara; 4.2% e të anketuarve e identifikojnë 

veten si LGBT +; 2.4% jetojnë në familje ku ka një person 

me zhvillim atipik dhe 0.8% janë ai person, dhe së fundmi, 

1.3% janë prindër të vetëm (Grafiku 13). 

Grafiku 13. Personat me aftësi të kufizuara, zhvillim atipik, prindërit e vetëm dhe LGBT + 
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Kuadri institucional që rregullon aspekte të ndryshme të 

nevojave të të rinjve në Maqedoninë e Veriut përbëhet nga 

disa institucione jetësore: Qeveria / Këshilltar special për 

rini dhe sport; Agjencia për Rini dhe Sport, Ministria e 

Arsimit dhe Shkencës, 

 Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Ministria e Punës dhe 

Politikës Sociale, Agjencia e Shërbimit të Punësimit, etj. 
Më poshtë (Tabela 1) ofron përmbledhje të kompetencave 

dhe detyrave të institucioneve përgjegjëse: 

 

Tabela 1. Rregullimi institucional dhe politik  

Rregullimi institucional dhe politik 

Institucioni Përshkrim i shkurtër 

Qeveria / Këshilltar 
special për rini dhe sport 

Qeveria e Maqedonisë së Veriut është politikëbërësi kryesor përgjegjës për zhvillimin e politikës, 
reformave dhe masave në lidhje me rininë. Angazhimet e saj mbështeten me prezantuar 
këshilltarin special të qeverisë për rini dhe sport në vitin 2018 që koordinon dhe merr pjesë në 
zbatimin e aktiviteteve të përqendruara tek të rinjtë në emër të qeverisë: ngjarjet, koordinimin 
dhe pjesëmarrjen në takime me të rinjtë, organizatat e shoqërisë civile dhe institucione të tjera. 
Këshilltari gjithashtu merr pjesë në grupe pune, jep mendime dhe përgatit materiale në lidhje 
me çështjet dhe iniciativat e të rinjve. 

Agjencia për Rini dhe 
Sport 

Midis qeverisë, agjencia është organi kryesor përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e politikave 
rinore. Agjencia miratoi strategjinë e përgjithshme kombëtare për të rinjtëIV dhe është 
përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e tij. Për më tepër, agjencia është përgjegjëse për 
kryerjen e analizave të sektorit rinor dhe sigurimin e informacionit në lidhje me të rinjtë. 
Sidoqoftë, Agjencia përqendrohet kryesisht në sport dhe përmirësimin e infrastrukturës 
sportive ndërsa sektori i rinisë është lënë mënjanë. 

Klubi për Çështje dhe 
Politika RinoreV 

Klubi për Çështje dhe Politika Rinore është organ joformal në Parlament, i përbërë nga anëtarë 
të të gjitha partive parlamentare që synojnë të arrijnë interesat e të rinjve në vend, në 
bashkëpunim me organizatat rinore, grupet informale rinore dhe të rinj anëtarë të partive 
politike. 

Edukimi 

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës 
 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për aktivitetet në lidhje me arsimin dhe 
mësimdhënien e të gjitha llojeve dhe në të gjitha nivelet, organizimin, financimin, zhvillimin dhe 
përmirësimin e mësimdhënies, arsimit dhe shkencës, etj. Ministria punëson disa projekte për 
përgatitjen e të rinjve për punësim, parandalimin e braktisjes së shkollës, programe për arsimin 
e të rriturve dhe përfshirjen e grupeve të cenueshme në arsim. Për më tepër, zbaton programe 
për mentorimin e të rinjve romë dhe përfshirjen e të rinjve me aftësi të kufizuara në arsimin e 
rregullt. 

Byroja për Zhvillimin e 
Arsimit 
 

Byroja është një organ drejtues brenda Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që kryen veprimtari 
profesionale me rëndësi për zhvillimin dhe promovimin e arsimit dhe edukimit. Aktiviteti i Byrosë 
përfshin komponentë që përcaktojnë qëllimin dhe përmbajtjen e punës arsimore në fushën e 
arsimit parashkollor, fillor, të mesëm, arsimit të mesëm profesional dhe post-të mesëm, arsimit 
të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore, arsimit të të rriturve, konvikteve studentore, si dhe 
sa i përket arsimimit të fëmijëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë 
vendit për mësimin e gjuhës dhe kulturës amtare. Në kohën e krizës shëndetësore në lidhje me 
KOVID-19, Byroja përgatiti disa dokumente / udhëzime për realizimin e procesit arsimor në 
internet.VI 

Agjencia Kombëtare e 
Programeve Arsimore 
Evropiane dhe Mobilitet 

Agjencia Kombëtare e Programeve Arsimore Evropiane dhe Mobilitet është një Institucion publik 
që punon në promovimin dhe zbatimin e programeve Evropiane në fushën e arsimit, trajnimit, 
të rinjve dhe sporteve. Duke zbatuar këto programe, Agjencia kontribuon në zhvillimin e 
komunitetit si një shoqëri e bazuar në njohuri të përparuara, me zhvillim të qëndrueshëm 
ekonomik, më shumë punë dhe punë më të mira dhe kohezion më të madh shoqëror, duke 
siguruar mbrojtje mjedisore për brezat e ardhshëm dhe veçanërisht shkëmbimin, 
bashkëpunimin, dhe mobilitet në fushën e arsimit dhe trajnimit. 

Socio-ekonomike 
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Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është institucioni qendror përgjegjës për personat e 
papunë. Brenda Ministrisë, sektorët e punës dhe punësimit janë përgjegjës për planifikimin dhe 
zbatimin e politikave të punësimit, ligjit të punës dhe marrëdhënieve të punës. Brenda këtij 
sektori, ekziston një njësi e veçantë për tregun e punës që është përgjegjëse për planifikimin, 
monitorimin dhe vlerësimin e politikës së punësimit dhe planit kombëtar të veprimit, analizën e 
trendeve të tregut të punës, veçanërisht në lidhje me grupet në rrezik përjashtimi nga tregu i 
punës, si dhe monitorimin dhe vlerësimin e politikave aktive të tregut të punës. 

Agjencia për Punësim 
 

Agjencia për Punësim është përgjegjëse për mbledhjen dhe shpërndarjen e informacionit mbi 
tregun e punës, këshillimin për punësim dhe udhëzimet për karrierën, krijimin e vendit të punës 
për punëkërkuesit aktivë dhe administrimin e programeve pasive dhe aktive në tregun e punës. 
Si e tillë, Agjencia përfshihet në krijimin e strategjive, veprimeve dhe planeve operacionale, që 
e bën institucionin kryesor në zbatimin e Planit Operacional. 

Fondi për Inovacion dhe 
Zhvillim Teknologjik 

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik mbështet (bashkëfinancim dhe financim) mikro 
ndërmarrje inovative, të vogla dhe të mesme. Ajo synon talentet e të rinjve, siguron mentorim 
për sipërmarrjen dhe jep grante për inovacione dhe biznese. Në shtator 2018, FIZHT nënshkroi 
marrëveshje për mbështetjen financiare për hapjen e tre përshpejtuesve të biznesit për 
kompanitë fillestare të themeluara nga sipërmarrës të rinj dhe inovatorë.  
 

Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë është një institucion qendror përgjegjës për mbrojtjen shëndetësore 
të popullatës, organizimin dhe zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe monitorimin e gjendjes 
shëndetësore. Ndër dokumentet e tjera strategjike, Ministria miraton strategjinë Kombëtare për 
promovimin e shëndetit mendor (2018-2025). 
 

Pjesëmarrja e të rinjve 

Këshillat / Zyrtarët lokalë 
për të rinjtë në secilën 
komunë 

Ligji për pjesëmarrjen e të rinjve parashikonte krijimin e këshillave rinorë brenda një viti dhe 
zyrtarëve për të rinjtë në secilën komunë në vend. Sidoqoftë, deri në fund të vitit 2020, vetëm 
12 komuna kanë pasur këshilla aktivë për të rinjtë dhe vetëm 17 kanë emëruar zyrtarë për të 
rinjtë. 

Organ këshillues për të 
rinjtë 

Ligji për pjesëmarrjen e të rinjve gjithashtu parashikonte krijimin e një organi kombëtar 
këshillimor për të rinjtë që përbëhej nga institucione dhe të rinj. Për më tepër, një asamble 
kombëtare e të rinjve që supozohet të caktojë dhe zgjedhë përfaqësues që do të marrin pjesë 
në atë organ këshillimor nuk është formuar. 

 

Gjetjet kryesore për sfidat me të cilat janë 

ballafaquar institucionet në trajtimin e çështjeve 

rinore: analizë kualitative e intervistave me palët e 

interesit 

Për hulumtimin, tetë institucione qeveritare u 

intervistuan në prill dhe maj 2021.VII Ne përdorëm një 

pyetësor gjysmë të strukturuar, për të pasur një pasqyrë 

për punën dhe praktikat e institucioneve dhe mënyrën se 

si ato adresojnë çështjet e të rinjve. Pas legjislacionit dhe 

intervistave, Agjencia për Rini dhe Sport, si dhe këshilltari 

special i qeverisë për rininë dhe sportin janë / duhet të 

jenë pikat kryesore për adresimin e çështjeve të rinisë në 

përgjithësi, ndërsa institucionet e tjera si Ministria e 

Arsimit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe 

Agjencia për Punësim kanë qasje të specializuara / që 

synojnë çështje të ndryshme të të rinjve.  

Kuadri ligjor dhe politika që adresojnë pozicionet dhe 

çështjet e të rinjve 

Kur analizojmë legjislacionin për të rinjtë, u përqendruam 

në identifikimin e legjislacionit më të rëndësishëm në këtë 

fushë, si dhe më të fundit dhe më të rëndësishmet: 

legjislacioni për të rinjtë, strategjitë dhe planet e veprimit. 

Në pyetjen "A mendoni se korniza ligjore ekzistuese mbron 

dhe garanton mjaftueshëm të drejtat e të rinjve dhe 

zbatohet në mënyrë të vazhdueshme", përfaqësuesit 

hezituan të ofrojnë një përgjigje të prerë, pasi ata 

konsideruan se legjislacioni në mbështetje të punësimit të 

të rinjve është relativisht i ri dhe në progres. Gjatë kësaj, 

ata pranuan rëndësinë e Ligjit për pjesëmarrjen rinore 

dhe politika rinore, Garancinë e të Rinjve dhe Ligjin për 

standardin e studentëve. Të pyetur 'Si i krijon politikat 

institucioni juaj' përfaqësuesit e institucionit thanë se 

ndryshimet e reja në legjislacion dhe politika bazohen në 

studime, kërkime dhe dialog të hapur me të gjithë aktorët. 
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Për sa i përket mbledhjes së të dhënave, përfaqësuesit e 

institucioneve kryesisht marrin të dhëna nga ESHS, 

Agjencia për Punësim, raporte ndërkombëtare, studime të 

OSHC-ve dhe nga disa procese të brendshme të mbledhjes 

së të dhënave. Më poshtë ofrojmë një përshkrim të 

shkurtër të kornizës aktuale, si dhe të dhëna statistikore. 

Ligji për pjesëmarrjen e të rinjve dhe politika rinore 

është Ligj i ri për të rinjtë i miratuar në fillim të vitit 2020 

dhe i pari që nga viti 1991. Ligji aktualisht është ligj 

themelor dhe i vetëm i përqendruar në çështjet e të rinjve, 

dhe rregullon kryesisht organizimin dhe pjesëmarrjen e 

të rinjve në vendimmarrje. Në pyetjen 'A mendoni se Ligji 

mbron dhe garanton mjaftueshëm të drejtat e të rinjve 

dhe zbatohet në mënyrë të vazhdueshme', përfaqësuesit 

e intervistuar deklaruan se janë të kënaqur me miratimin 

e këtij ligji, por ata përballen me çështje me disa aspekte 

të zbatimit për shkak të politikave paqëndrueshmëria dhe 

për shkak të pandemisë globale. Si pasojë, shumë 

dispozita mbeten të pazbatuara dhe ndoshta joreale për 

zbatim në periudhën vijuese dhe disa prej tyre janë në 

fazat fillestare. Sipas përfaqësuesve të intervistuar, 

mund të pritet që emërimi i zyrtarëve rinor do të bëhet 

deri në qershor nga të gjitha institucionet dhe shumë 

shpejt do të formohet nga këshillat lokale të rinisë. Nuk 

mund të presim alokimin e fondeve buxhetore të paktën 

0.3% të buxhetit të përgjithshëm të shtetit dhe 0,1% nga 

buxhetet e komunave lokale për çështjet rinore. Për më 

tepër, ky ligj parashikon krijimin e një qendre kërkimore 

brenda Agjencisë për Rini dhe Sport. Kjo qendër nuk është 

krijuar, dhe nga intervista, jemi të vetëdijshëm se 

procedurat kanë ngecur, kryesisht për shkak të 

zgjedhjeve të përgjithshme dhe situatës me Kovid-19. 

Ndërsa kjo qendër kërkimore nuk është themeluar, baza 

ligjore ekziston dhe është një hap i rëndësishëm përpara 

për të kuptuar trendet e të rinjve në të ardhmen, sa i 

përket suksesit të saj në adresimin e çështjes së 

mungesës së të dhënave për të rinjtë, të cilat nuk do t'i 

shohim në vitet në vijim. 

Ligji për punë praktike u miratua në maj të vitit 2019 dhe 

sipas këtij ligji, praktikant është personi deri në 34 vjeç i 

rregulluar / punësuar për një periudhë deri në 6 muaj. 

Kushtet për të bërë punë praktike përcaktohen me 

kontratë dhe nga stafi tjetër, punëdhënësi duhet të 

caktojë mentor për praktikantin, të përcaktojë 

rimbursimin dhe të lëshojë konfirmim për punë praktike 

të kryer. Deri më 31.03.2021, 41 punëdhënës raportuan 58 

praktikantë në Agjencinë për Punësim. Për më tepër, 

brenda programit për punë praktike të Agjencisë, 859 nga 

945 praktikantë që aplikuan janë të moshës deri në 29 vjet 

dhe në kuadër të trajnimit të programit për punëdhënës 

të njohur - 23 nga 48 të papunë që aplikuan janë të 

moshës deri në 29 vjet.  

Ligji për vullnetarizëm u miratua në vitin 2007 dhe nuk 

ka asnjë kufizim në lidhje me atë se kush mund të jetë 

organizator i punës vullnetare dhe vullnetar. Kushtet 

përcaktohen me ligj dhe kontratë. Tre përfaqësues të 

institucioneve të intervistuara treguan se institucioni i 

tyre përfshinte praktikantë / vullnetarë në punën e tyre, 

por jo rregullisht. Pandemia solli disa ndryshime në 

kryerjen e praktikës, veçanërisht në rrjedhën e 

përgjegjësive dhe vështirësive të tyre në koordinimin dhe 

mësimin e ngushtë në vendin e punës duke pasur 

parasysh që kishte periudha kur administrata punonte 

nga shtëpia. Për më tepër, u përmend se me programin e 

arsimit dhe trajnimit profesional dual, shumë nxënës të 

shkollave të mesme ishin të përfshirë në punën e 

kompanive dhe arritën të zhvillojnë aftësi praktike me 

cilësi të lartë që kërkohen në tregun e punës. VIII  

Në shtator 2020, Kuvendi miratoi ndryshimet e Ligjit për 

arsimin fillor dhe të mesëm, që sigurojnë organizimin e 

papenguar të mësimdhënies në vend dhe në kohë 

emergjence, siç është rasti me pandeminë Kovid-19. 

Ndryshimet ligjore, për herë të parë në vend, ofrojnë 

përjashtime nga procesi i rregullt arsimor në disa raste: 

në kushtet kur ekziston krizë, epidemi, pandemi, zjarre, 

përmbytje ose katastrofa të tjera të mëdha natyrore. 

Ndryshimet ligjore bëjnë përjashtime në lidhje me fillimin 

dhe mbarimin e vitit shkollor gjatë rrethanave të 

jashtëzakonshme në mënyrë që viti shkollor të fillojë dhe 

të mbarojë në një kohë të ndryshme nga koha kur fillon viti 

shkollor zakonisht, i cili do të vendoset nga Qeveria. Në 

kushte të jashtëzakonshme, me këto ndryshime ligjore, 

mësimi në shkollën fillore dhe të mesme do të mund të 

organizohet me praninë fizike të nxënësve, ose në 

distancë duke përdorur mjetet e komunikimit elektronik. 

Sipas ndryshimeve ligjore, organizimi i klasave me prani 

fizike të nxënësve do të jetë i mundur vetëm nëse kriteret 

dhe kushtet plotësohen sipas protokolleve dhe planit për 

mësimdhënie për shkollat fillore dhe të mesme, të 

miratuar nga Qeveria. Ndryshimet në dy ligjet 

parashikojnë që ora të zgjasë më pak se 40 minuta, për 

mbrojtje më të madhe të nxënësve që do të ndjekin 
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mësimet me prani fizike. Ndryshimet ligjore ofrojnë 

gjithashtu mundësinë e zvogëlimit të ditëve të 

mësimdhënies në vitin shkollor nga 180 në të paktën 100. 

Ligji për shtesat rinore është një masë e re e 

prezantuar në vitin 2020 si një përgjigje ndaj efekteve të 

Kovid-19 në punësimin e të rinjve. Për më tepër, u 

prezantua për të stimuluar regjistrimin në shkollat e 

mesme profesionale dhe për të inkurajuar punësimin pas 

diplomimit; lindi nevoja për të rregulluar ligjërisht masë 

për të siguruar shtesë për të rinjtë deri në moshën 23 

vjeç të cilët do të punësohen ose janë të punësuar 

kryesisht në prodhimtari. Në mars të vitit 2021, u janë 

paguar 3519 të rinjve të drejta për ndihmë rinore në vlerë 

prej 3000 denarë dhe janë paguar më shumë se 11 milion 

denarë.IX 

Ligji për Standardin e Studentit rregullon krijimin, 

organizimin, funksionimin, menaxhimin e institucioneve 

standarde të studentëve dhe bursat e studentëve. 

Sidoqoftë, ekziston një ligj i ri, i përqendruar në 

Standardin e të Rinjve, që synon të përfshijë studentë të 

universitetit dhe nxënës të shkollave të mesme, si dhe 

strehim e studentëve nën një ligj ombrellë. Ky ligj dhe 

krijimi i tij kanë ngecur gjithashtu për shkak të zgjedhjeve 

dhe kufizimeve të pandemisë me Kovid-19. 

Ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara 

është i vetmi ligj që adresoi nevojat për punësimin e 

personave me aftësi të kufizuara. Por ai nuk ofron trajtim 

të veçantë për të rinjtë, pasi siguron një qasje 

gjithëpërfshirëse për personat me aftësi të kufizuara.  

Strategjia Kombëtare Rinore (2016 - 2025) ofron 

udhëzimet kryesore në fushën e politikave rinore. 

Strategjia u krijua duke ndjekur standardet dhe udhëzimet 

ndërkombëtare dhe përfshiu 9 fusha të rëndësishme për 

të rinjtë (pjesëmarrja rinore, informacioni për të rinjtë, 

puna e të rinjve lokalë, arsimi, punësimi dhe mbështetja 

para punësimit, kultura, sporti, shëndeti dhe cilësia e 

jetës) dhe është një bazë solide për qeverinë dhe 

institucionet e tjera në drejtim të udhëzimeve dhe 

rezultateve të dëshirueshme. Sidoqoftë, Strategjisë i 

mungon implementimi dhe funksionaliteti; e njëjta nuk 

është zbatuar që nga viti 2016. Megjithëse adreson 

zyrtarisht shumicën e çështjeve me të cilat përballen të 

rinjtë, nuk është rishikuar në mënyrë thelbësore që kur u 

krijua. Gjegjësisht, Plani i Veprimit që korrespondon me 

Strategjinë Kombëtare Rinore është miratuar vetëm një 

herë në një periudhë prej dy vjetësh dhe duke pasur 

parasysh se nuk ka asnjë institucion përgjegjës në krijimin 

e monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të Strategjisë dhe 

buxhetit për të, implementimi u lihet OSHC-ve dhe 

kapaciteteve të tyre. Ndërsa krijimi i Strategjisë ishte 

thelbësor, e njëjta gjë duhet të rishikohet tërësisht në 

kohë stabiliteti, veçanërisht duke pasur parasysh natyrën 

që ndryshon shpejt trendet rinore. Sidoqoftë, ende nuk ka 

vullnet institucional për miratimin e planeve të veprimit 

ose rishikimin e strategjisë ekzistuese.X 

 Strategjia Gjithëpërfshirëse e Arsimit për 2018-25 

dhe aksionet shoqëruese përcaktojnë veprimet kryesore 

që do të ndërmerren në vitet e ardhshme për të 

përmirësuar mësimdhënien dhe të nxënit. Përparësitë 

përfshijnë zhvillimin e udhëzimeve duke vendosur në 

qendër nxënësin, matjen e të mësuarit në terma të 

rezultateve (në vend që të përqendrohemi vetëm në 

përvetësimin e njohurive) dhe prezantimin e vlerësimit 

kombëtar. Qeveria synon gjithashtu të reformojë 

programet mësimore për ta bërë mësimin më relevant 

për tregun e punës (MASH, 2018) Sidoqoftë, dokumentet 

strategjike nuk përcaktojnë ndonjë qëllim specifik për 

sektorin. Ekziston një mungesë e dukshme e synimeve për 

të rritur rezultatet e të nxënit, me gjithë performancën e 

ulët të vendit në vlerësimet ndërkombëtare të nxënësve. 

Strategjisë gjithashtu i mungon një plan zbatimi ose 

proces i përcaktuar për të monitoruar progresin. 

Koncepti për zhvillimin e sistemit të arsimit në 

distancë në shkollat fillore dhe të mesmeXI u miratua 

më 21 korrik 2020, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 

Ky dokument ofron udhëzime në krijimin e një sistemi të 

mësimit në distancë në shkollat fillore dhe të mesme në 

vend, në drejtim të politikave arsimore, organizimit dhe 

zbatimit të mësimit në distancë dhe është baza për 

krijimin e një platforme kombëtare për mësimin në 

distancë dhe zbatimin e saj në nivel kombëtar. Koncepti 

përmban udhëzime në tre fushat kryesore në të cilat do 

të zhvillohet sistemi: politikat arsimore, mbështetja 

teknike / teknologjia arsimore dhe pedagogjia.  

Strategjia për Romët (2014-2020) parashikon masa 

konkrete për të përmirësuar punësimin e romëve përmes 

udhëzimeve për punësimin e tyre në sektorë të veçantë: 

punësim, arsim, familje, shëndetësi dhe kulturë.  

Plani i veprimit për punësimin e të rinjve 2016-2020 

ofron plan më konkret mbi punësimin e të rinjve bazuar në 
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qëllimet e Strategjisë Kombëtare Rinore. Qëllimi 

përfundimtar i Planit të Veprimit është promovimi i më 

shumë punëve dhe më të mira për të rinjtë. Objektivat 

specifike të Planit të Veprimit përqendrohen kryesisht në 

fushat që janë kryesore për promovimin e punësimit të të 

rinjve: Përmirësimi i përputhjes së furnizimit të aftësive 

me kërkesat e tregut të punës; Promovimi i krijimit të 

vendeve të punës të udhëhequr nga sektori privat; 

Lehtësimi i tranzicionit të të rinjve në botën e punës. Një 

nga synimet kryesore të Planit të Veprimit është rritja e 

numrit të të rinjve që punojnë në përputhje me kualifikimet 

e tyre. Në fakt, Plani thekson që deri në vitin 2020 të 

paktën 85% e të rinjve do të punojnë në vende që 

përputhen me kualifikimet e tyre në krahasim me 64,8% 

në vitin 2014. Planet përqendrohen gjithashtu që më pak 

se 10% e fëmijëve të lënë arsimin dhe të paktën 5% e 

atyre me arsim fillor të fillojnë të ndjekin kurse për 

zhvillimin e aftësive. Këto janë vetëm disa nga synimet e 

parashikuara në Planin e Veprimit, i cili gjithashtu 

përqendrohet në punësimin e të rinjve, duke deklaruar se 

presin të paktën 20% e atyre të punësuarve përmes 

skemave qeveritare do të jenë të rinj deri në moshën 29 

vjeç. Sipas statistikave të siguruara nga Agjencia e 

Punësimit, nga 145.327 persona të papunë, 22,5% 

(32.755) janë deri në 29 vjeç, nga të cilët 230 janë 

persona me aftësi të kufizuara. Për më tepër, nga 58.334 

persona të papunë të regjistruar pasivë, 16,4% (9.561) 

janë të moshës deri në 29 vjeç. Në tremujorin e parë të 

vitit 2021, me garancinë rinore janë përfshirë 5.886 të rinj 

të papunë (2936 femra) dhe prej tyre, 1149 kanë gjetur 

punë.  

Masat ekonomike të qeverisë për tejkalimin e 

efekteve negative nga pandemia  

Pyetjet e kontekstit dhe kërkimit  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, deri më 31 

maj 2021, në faqen e saj të internetit njoftoi 106 masa për 

ballafaqim me pasojat negative të pandemisë,XII dhe 

përveç kësaj, ofron informacion mbi statusin e realizimit 

të tyre.XIII Në raportin e Komitetit të Helsinkit, Petkovska 

(2020) konkludon se asnjë nga pakot e miratuara të 

masave ekonomike nuk reflektonte nevojat e punëtorëve, 

dhe as ato nuk mundësonin mbrojtjen e të drejtave të 

punëtorëve nga abuzimi gjatë zbatimit. Në vend që të 

përdorin mbështetjen financiare të shtetit për ballafaqim 

me krizën e shkaktuar nga KOVID-19 dhe për të shpëtuar 

punëtorët, punëdhënësit kanë përfituar në mënyrë të 

paligjshme në kurriz të punonjësve të tyre. Nga aplikimet 

drejtuar Komitetit të Helsinkit nga marsi deri në qershor 

të vitit 2020, kemi njohuri për 912 punëtorë, paga e të 

cilave u ul ose nuk u pagua fare gjatë kësaj periudhe. Për 

më tepër, 1,022 punëtorë u përballën me shkelje të 

masave qeveritare për t'u dhënë punëtorëve leje për 

mungesë nga puna kur ishte e nevojshme. Në këtë mënyrë, 

masat kanë kontribuar në thellimin e pabarazive midis 

punëtorëve dhe punëdhënësve. Megjithëse u morën 

parasysh disa nga kërkesat e organizatave të shoqërisë 

civile dhe sindikatave, Petkovska (2020) argumenton se 

në përgjithësi, punëtorët nuk ishin të përfshirë në 

proceset e vendimmarrjes dhe masat për ballafaqim me 

krizën. Nga ana tjetër, qytetarët, në prill 2021, vlerësuan 

masat ekonomike të qeverisë me 2.3 (në shkallën nga 1 në 

5, ku 5 është më e mira), (Jakovlevska, Ivanovska, 

Veliçkovska 2021), që është 0.4 më pak se nota mesatare 

për masat e muajit qershor 2020 (vlerësuar me 2.7) 

"Rinia në Krizë 2" arrin në përfundimin se qasja e 

Qeverisë në fillim të krizës ishte në drejtim të "politikave 

ombrellë" ku të gjithë sektorët, vendet e punës dhe masat 

shtesë ishin vendosur nën ombrellën e masave të sheshta, 

të cilat vendosin në plan të dytë kushtet specifike në të 

cilat veprojnë punëtorët e rinj, si dhe të rinjtë e papunë 

për një kohë të gjatë. 

Prandaj, do të shohim informacionin, përdorimin dhe 

kënaqësinë e të rinjve nga këto masa. Për më tepër, do të 

shikojmë gjininë, moshën dhe vendin e jetesës për të 

kuptuar më mirë trendet midis shtresave të ndryshme 

brenda grupit të synuar - të rinjtë.  

Gjetjet  

Në pyetjen 'Si i është përgjigjur institucioni juaj sfidave të 

pandemisë në lidhje me të rinjtë?' përfaqësuesit e 

intervistuar kryesisht përmendën miratimin e 6 pakove 

ekonomike dhe theksin e vunë mbi kuponat për arsim në 

sektorin e TI-së në shumë prej 30000 denarë (47.524.080 

denarë), kuponat (3000 deri në 6000 denarë) për 

mbulimin e një pjese të participacionit për universitet 

(rreth 5.8 milion denarë të shpenzuar deri më tani), si dhe 

mbështetje financiare për mbulimin e pagës minimale 

mujore si masat më të përdorura nga të rinjtë. Edhe pse 

shumica e këtyre pakove janë të përgjithshme dhe nuk 

janë hartuar vetëm për të rinjtë, por përfshijnë të gjithë 

popullsinë, në secilën pako, ekziston një masë ekonomike 
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që synon të rinjtë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi nga 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës përmendi se përveç 

vështirësive ekonomike, nxënësit po përballen me 

vështirësi të mëdha në procesin e mësimdhënies dhe 

arsimit dhe ata përpiqen të minimizojnë efektet anësore 

duke siguruar përfshirjen e nxënësve në arsimin online 

përkatësisht ata kanë përgatitur disa protokolleXIV për 

mësimdhënie online dhe mësimdhënie praktike me prani 

fizike në shkollat e mesme profesionale si dhe kanë 

dhuruar kompjuterë / tabletë nga ndërmarrjet private, 

individë, organizata humanitare si dhe komuna lokale për 

nxënësit në mënyrë që të mund të ndjekin mësimin. Për 

më tepër, ata nuk kanë ndryshime në kontratat e 

studentëve të cilët kanë bursë për të studiuar jashtë 

vendit, dhe në përputhje me të, përfaqësuesi nga Agjencia 

Kombëtare e Programeve Evropiane të Edukimit dhe 

Mobilitetit përmend se për shkak të pandemisë, kanë 

zgjatur periudhën e implementimit të projektit të dhënë 

dhe për herë të parë lejuan që aktivitetet të bëhen në 

internet pa prani fizike.  

Në pyetjen 'A zhvillon institucioni juaj / a ka miratuar 

institucioni juaj programe të veçanta për të rinjtë nga 

grupet në nevojë', përfaqësuesit ishin në gjendje të 

identifikonin vetëm Strategjinë për Personat Romë, 

programin Një shoqëri dhe Ligjin për punësimin e 

personave me aftësi të kufizuara. Sidoqoftë, përmendën 

bursat mbështetëse për të rinjtë e margjinalizuar, siç janë 

romët, dhe programet për arsimin e moshës madhore, të 

cilat ofrohen përmes Qendrës për Arsimin e të Rriturve, 

ato synojnë të përfshijnë të rinjtë e përjashtuar në 

procesin arsimor.  

Në pyetjen 'A mendoni se alokimet e buxhetit janë të 

mjaftueshme për masa cilësore dhe politika për të rinjtë 

(përfshirë politikat për menaxhimin e pandemisë)", 

përfaqësuesit ranë dakord që fondet janë rritur dhe të 

jenë të mjaftueshme në rrethanat e dhëna. Sidoqoftë, 

komunat duhet të alokojnë 0.1% të fondeve të tyre për 

çështjet rinore, e cila tashmë është një përqindje e vogël 

që as nuk plotësohet. Në nivelin kombëtar, shuma është 

mbi 50 milion euro, që është më shumë se minimumi 

0.3%. Duhet të theksohet se ato përfshijnë fonde për 

OShC-të rinore, infrastrukturën, sportet, politikat, etj., 

dhe jo në mënyrë specifike vetëm për të rinjtë. Në të 

njëjtën kohë, Agjencia për Rini dhe Sport ndau vetëm 320 

mijë euro për të rinjtë, që paraqet shumën më të ulët në 

pesë vitet e fundit.  

Sa i përket bashkëpunimit, shumica e përfaqësuesve të 

institucioneve deklaruan se bashkëpunimi midis 

institucioneve është më i mirë dhe më i qëndrueshëm, 

gjithsesi ka gjithnjë hapësirë për përmirësim. Kur bëhet 

fjalë për bashkëpunim me OShC-të, ata gjithashtu 

shprehin kënaqësinë dhe përmendën lloje të ndryshme të 

bashkëpunimit: takime të rregullta, pjesëmarrje / 

organizim të konferencave të përbashkëta, debate dhe 

shkëmbim të të dhënave dhe përvojës. Për shembull, 

përfaqësuesi nga MPPS përmendi përfshirjen e 

organizatës rinore në zbatimin e garancisë rinore, ndërsa 

këshilltari special për rini dhe sport përmendi që OSHC-

të, dhomat dhe aktorët e tjerë qeveritarë janë të përfshirë 

në procesin e politikëbërjes dhe së fundmi në procesin e 

përgatitjes së pakove ekonomike.  

Përgjigjet e të rinjve në lidhje me masat / gjetjet e 

qeveris nga grupet e fokusit dhe anketa 

Qëndrimi i përgjithshëm i OShC-ve të përfshira në grupet 

e fokusit, në lidhje me mënyrën se si institucionet 

ndërtuan masat ekonomike për ballafaqim me pandeminë 

dhe efektiviteti i tyre është, mbi të gjitha, që të rinjtë si 

një grup nuk identifikohen, as para krizës, gjatë krizës, as 

pas krizës. Tre nga organizatat pjesëmarrëse në fokus 

grupe u konsultuan dhe / ose u përfshinë në procesin e 

përgatitjes së masave ekonomike për të rinjtë.XV Të tjerët 

deklaruan se ishin në përgjithësi të njohur me masat si 

OShC, por që ato nuk ishin konsultuar nga Qeveria. 

Opinioni i përgjithshëm është se masat nuk i mbuluan të 

gjithë të rinjtë dhe jo në të njëjtën mënyrë, se ato nuk u 

promovuan mjaftueshëm dhe se u vendosën brenda natës. 

Për më tepër, OShC-të besojnë se masat nuk kishin si 

synim aq të mirë ata të rinj që kishin vërtet nevojë për 

ndihmë dhe se nuk u morën masa të rëndësishme për të 

ofruar rrugëdalje nga pandemia në planin afatgjatë, sepse 

këto ishin ndihma të njëhershme të mbështetjes 

financiare që shumë të rinj nuk përfituan prej tyre. Një 

numër i vogël besojnë se masat ishin të mëdha në letër 

por nuk ishin zbatuar si duhet dhe se disa mund të ishin 

të përshtatshme, por gjithsesi kishte mungesë të 

mbështetjes për të rinjtë. 

Forumi Arsimor Rinor (FAR) dhe Asambleja e Studentëve 

të Universitetit Shën. Cirili dhe Metodi shpesh reagojnë 

ndaj faktit se shumë prej të rinjve për të cilët synohen 

masat, veçanërisht ata në arsimin e mesëm dhe të lartë, 

nuk i arritën si të tillë; hasën në disa pengesa teknike, ose 
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nuk kishte informacion të mjaftueshëm. Pas reagimeve të 

tyre, Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës u 

përgjigjën dhe masa u lansua përsëri, u dhanë kupona 

arsimore për të rinjtë dhe shumica e të rinjve u liruan nga 

pagesa e shkollës. 

Disa OSHC theksojnë se masat ekonomike nuk i mbulonin 

të gjithë të rinjtë - ato mbulonin të rinjtë në arsimin e lartë 

(lehtësimin e shkollimit) ose të rinjtë në shkollën e mesme 

që tu sigurimin lehtësim financiar. Dy organizata 

theksojnë se masa që siguron kupona për trajnime shtesë 

në sektorin e Ti-së, mbulonte vetëm 50% të shumës së 

kërkuar nga shkollat e TI-së, që nuk ndihmon të rinjtë e 

papunë të cilët nuk mund ta përballojnë atë trajnim as me 

gjysmë çmimi. "Ajo që duhej bërë me të vërtetë në arsimin 

e mesëm ishte t'u ofrojmë të rinjve kupona për të blerë 

internet ose një pajisje elektronike për të marrë pjesë në 

klasa dhe ne nuk kemi parë një masë të tillë," tha një 

përfaqësues i OSHC-ve. "Unë mendoj se në lidhje me 

mbështetjen për individët, institucionet kanë dështuar 

plotësisht", tha një përfaqësues tjetër i OSHC-së. 

Megjithëse ata përgjithësisht vunë re aktivitet në 

institucione, OShC-të nuk mund të veçonin se cili 

institucion ishte ai që merrej më mirë me pandeminë. 

Deklarojnë se të gjitha institucionet mund të bëjnë më 

shumë përpjekje në lidhje me këtë, veçanërisht 

institucionet e arsimit të lartë, si dhe Ministria e 

Shëndetësisë. Një përfaqësues i OSHC-së beson se Fondi 

i Inovacionit mbështet shumë të rinj në nivelin kombëtar, 

si dhe "komuna e Prilepit, e cila alokon disa fonde për 

organizatat, siguron maska dhe pajisje mbrojtëse për 

qytetarët". 

"Lidhur me procesin e decentralizimit që ka ekzistuar për 

një kohë të gjatë dhe drejtimin e kompetencave të 

qeverisë qendrore në nivelin lokal në lidhje me mbrojtjen 

sociale, në mungesë të kësaj, angazhimet e qeverisë mund 

të kenë qenë më të larta ose më aktive gjatë këtij viti të 

kaluar", tha një përfaqësues. "Unë nuk flas për buxhetet 

ose aktivitetet e programit, i referohem periudhës së 

KOVID-19, ku gjithçka mungonte" është një tjetër mendim 

nga aktivistët e shoqërisë civile. 

Të dhënat e mbledhura nga sondazhi me të rinjtë tregojnë 

se të rinjtë janë të njohur me masat e qeverisë 

përkatësisht, 23% e konsiderojnë veten shumë mirë të 

informuar, 57% mesatarisht mirë të informuar dhe vetëm 

20% besojnë se nuk janë të informuar fare në lidhje me 

ato masa. (Grafiku 14.) 

 

 

Grafiku 14. Shkalla e ndërgjegjësimit për pakot qeveritare 

me masat ekonomike për trajtimin e pandemisë.

 

Nga ana tjetër, përgjigjet e të rinjve tregojnë se masa më 

e përdorur (nga 30% e të anketuarve) është masa 

"Kartela pagesore për familje prej 3,000 denarë", e cila 

mbulonte të gjithë qytetarët e punësuar me një pagë neto 

më pak se 15,000 denarë, që nuk kanë të ardhura të tjera; 

masa e dytë më e përdorur është masa "Kupon prej 6,000 

denarë për turizmin e brendshëm", e përdorur me 12,7%; 

masa e tretë më e përdorur është "Karta e pagesës në 

vlerë prej 6,000 denarë për të rinjtë e moshës 16 deri në 

29 vjeç të cilët nuk ishin të mbuluar nga masat e 

mëparshme" (nga pakoja e katërt) nga 10.1% e të gjithë të 

anketuarve. (Tabela 2.) 

Megjithëse të anketuarit mendojnë se janë të informuar 

mirë për masat ekonomike të Qeverisë, pothuajse 48% e 

të anketuarve nuk përdorën ndonjë nga masat e Qeverisë, 

nga të cilat meshkujt e anketuar në një numër më të madh 

(52%) në krahasim me 45% të femrave të anketuara që 

nuk përdorën asnjë masë. (Grafiku 15.) Lidhur me numrin 

e masave të përdorura nga të rinjtë për person, 37% 

përdorën vetëm një, 1% përdorën dy, dhe 5% përfituan 

nga tre ose më shumë masa. (Grafiku 15) Për më tepër, 

nga Grafiku 16 mund të shohim se masat u përdorën më 

së paku në mesin e të anketuarve më të vjetër (grupi 25-

29 vjeç), pastaj midis më të rinjve (mosha 15-19 vjeç). 

Kështu, rreth 58% e të rinjve të moshës 25 deri në 29 

57%23%

20%

Si do ta vlerësonit nivelin tuaj të 
informacionit mbi masat e qeverisë?

Deri diku jam i/e
informuar

Jam shumë i/e
informuar

Nuk jam i/e
informuar
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vjeç nuk kanë përdorur ndonjë masë të pakove ekonomike 

të qeverisë për ballafaqim me pandeminë. 

Gjysma e të anketuarve i vlerësojnë këto masa si 

joefektive, 36% si disi efektive dhe 3% si efektive. 

(Grafiku 17.) Nga ata që konsiderojnë se masa të caktuara 

janë aplikuar ndaj tyre, por nuk kanë arritur të përfitojnë 

prej tyre, 20% paraqitën ankesë. (Grafiku 18.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Cila nga masat e mëposhtme keni përfituar? 

(Përgjigje të shumëfishta janë të mundshme) 

 

 

 

 

 

Cila nga masat e mëposhtme keni përfituar? % 

Asnjë nga këto masa 47.9% 

Karta vendore pagesore prej 3000 denarë (kjo 
masë mbulonte të gjithë punonjësit me pagë neto 
më pak se 15,000 që nuk kanë të ardhura të tjera.) 

30.1% 

Kupon prej 6,000 denarë për turizmin e 
brendshëm 

12.7% 

Kartelë pagesore në vlerë prej 6,000 denarë për 
të rinjtë e moshës 16 deri në 29 vjeç, të cilët nuk 
ishin të përfshirë në masat e mëparshme 

10.1% 

Mbështetje financiare deri në 6,000 denarë për të 
rinjtë për bashkëfinancim për trajnim ose për 
participacion për universitet ose akomodim në 
konvikte 

4.2% 

Paga minimale për muajt prill dhe maj, si dhe 
kontributet përmes Ministrisë së Kulturës për 
artistët e pavarur 

4.1% 

Paga mujore (përfitim parash) për qytetarët që 
kanë humbur punën për shkak të krizës, në shumën 
50% të pagës mesatare të punonjësit 

3.4% 

Kartë pagesore në vlerë prej 6,000 denarë për 
punëkërkuesit pasivë të papunë 

3.4% 

Kompensimi prej 7,000 denarë për familje për 
personat pa punë ose personat që ishin pjesë e 
ekonomisë informale 

2.4% 

Kupon prej 30,000 denarë për bashkëfinancim të 
trajnimit, trajnim për aftësi dhe njohuri të 
teknologjisë informatike për të mundësuar 
punësim më të shpejtë. 

1.5% 

Kompensimi në të holla për qytetarët që humbën 
punën nga 11 mars deri më 30 prill. 

1.4% 

Mbështetje financiare për sipërmarrësit Romë 
duke krijuar një "Fond Përputhjeje për 
Sipërmarrjen për Romët". 

1.3% 

Kartë pagesore në vlerë prej 6,000 denarë për 
prindërit e vetëm 

0.6% 

Paga minimale bruto në vlerë prej 21.776 denarë 
për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2020 për 
udhëzuesit e regjistruar turistikë 

0.3% 

Kartë pagesore në vlerë prej 6,000 denarë për 
artistë të pavarur, kineastë, punëtorë kulturorë 
dhe argëtues 

0.1% 
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Grafiku 15. Numri i masave qeveritare nga të cilat ka përfituar një i anketuar (Sipas gjinisë) 

 

 

Grafiku 16. Përqindja e të anketuarve që nuk kanë përfituar asnjë masë të qeverisë (sipas moshës).  

 

 

Grafiku 17. Si do ta vlerësonit efikasitetin e pakove 

qeveritare të masave ekonomike për ballafaqim me 

pasojat e COVID-19?  

                                        

 

Grafiku 18. A keni bërë ankesë në lidhje me mos marrjen e 

ndihmës financiare nga qeveria nga masat që ju 

konsideroni se zbatohen për ju? 
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45.4%
38.5%

11.4%
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47.8%

37.3%
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Numri i masave qeveritare nga të cilat ka përfituar një i anketuar 
SIPAS GJINISË

Mashkull Femër Total

58.5%

38.6%

45.2%

25-29

20-24

15-19

Përqindja e të anketuarve që nuk kanë përfituar asnjë masë të qeverisë
SIPAS MOSHËS

3%

36%

50%

11%

Si do ta vlerësonit efektivitetin e paketave të Qeverisë 
me masa ekonomike për ballafaqim me pasojat nga 

Kovid-19?

Janë shumë efektive

Deri diku janë
efektive

Nuk janë efektive

Nuk e di

Po
20%

Jo
30%

Nuk vlen 
për mua

50%

A keni bërë ankesë nëse nuk keni marrë 
ndihmë financiare nga Qeveria me masa që 

Ju mendoni se kanë të bëjnë me Ju?
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MOTIVIMI, CILËSIA 
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Pyetjet e kontekstit dhe kërkimit  

Kur u shpall pandemia, arsimi ka lindur si një nga sfidat e 

menjëhershme dhe më të mëdha me të cilat duhej të 

merrej bota. Pandemia KOVID-19 ka krijuar përçarjen më 

të madhe të sistemeve arsimore në histori, duke prekur 

pothuajse të gjithë nxënësit në vend. Mbylljet e shkollave 

dhe hapësirave të tjera të të nxënit kanë ndikuar në 

popullatë. Ajo preku jo vetëm nxënësit dhe studentët, por 

familjet, institucionet dhe të gjithë shoqërinë. Distanca 

fizike nga klasa (në Maqedoninë e Veriut duke filluar më 10 

mars 2020) kërkonte teknologji dhe pajisje të reja, 

mbikëqyrje të prindërve dhe mësim të metodave të reja 

të mësimdhënies për mësuesit. Nxënësit humbën 

motivimin; prindërit (sidomos nënat) u përballën me një 

ngarkesë të shtuar pune ndërsa qëndronin në shtëpi në 

mësimin në shtëpi; familjet u përballën me rrezikun e 

humbjes së punës për shkak të nevojës për t'u kujdesur 

për fëmijët e tyre; familjet u përballën me sfida për të 

siguruar pajisjet e nevojshme për shkollimin në internet. 

Në fillim të pandemisë, shumica e njerëzve ranë dakord që 

të mësuarit duhet të zhvillohet në internet, 65% e 

popullsisë nuk ishin dakord që shkollat duhet të rihapen 

(Mihajlovska, Ivanovska, Krzalovski, 2020). Ky pozicion 

ishte më i theksuar në mesin e të anketuarve nga zonat 

urbane. Në verën e vitit 2020, më shumë se gjysma e 

mësuesve konsideruan se numri i nxënësve / studentëve 

që kishin disa vështirësi me kurrikulën, dhe 77% e 

mësuesve raportuan vështirësi për të qëndruar në 

kontakt me nxënësit, në një periudhë përgjatë kohës kur 

mësonin nga shtëpia. (Hulumtimi i Reactor në veprim, 

2020) Ky raport i njëjtë përmban konkluzione se shumica 

e mësuesve kishin nevojë për trajnim të mëtejshëm për 

përdorimin e teknologjisë së re arsimore. Nxënësit e 

shkollës së mesme kishin vështirësi me motivimin dhe 

marrjen seriozisht të shkollës, dhe shumë kishin ndihmë 

nga nxënës dhe prindër të tjerë, gjë që e bëri notimin disi 

të padrejtë. Bërja e një liste për pjesëmarrje në orë ishte 

gjithashtu sfiduese për tu bërë në mënyrën e duhur, pasi 

nxënësit ishin të pranishëm vetëm përmes pajisjeve të 

tyre elektronike, por në të vërtetë jo duke ndjekur klasën. 

Më në fund, shumica e mësuesve të shkollës fillore 

preferuan mësimin në klasë në vitin 2020-2021, ndërsa 

shumica e mësuesve të shkollës së mesme zgjodhën një 

qasje të kombinuar (në klasë në internet). Qeveria zgjodhi 

të vazhdojë me mësimin në internet për të gjithë, përveç 

nxënësve të shkollës fillore deri në klasën e tretë. Një vit 

më vonë, viti arsimor 2020/21 u vlerësua me notën 2.3 

(nga 1 në 5, ku 5 është më e mira), dhe njerëzit 

demonstruan pakënaqësi më të lartë se si qeveria e ka 

udhëhequr procesin. (Jakovlevska, Ivanovska, 

Veliçkovska, 2021)  

Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Maqedonisë 

(UNSHM)XVI ka protestuar për provimin e shtetit në 2021, 

për shkak, siç argumentuan ata, të cilësisë së dobët të 

vitit shkollor dhe stresit shtesë për nxënësit e shkollave 

të mesme në kohë pandemie. Prandaj, midis disa 

ndryshimeve, provimi i shtetit u zhvendos një javë më 

vonë se zakonisht, numri i lëndëve u zvogëlua, nga tre 

provime të jashtme dhe një të brendshme në dy provime 

të jashtme dhe dy të brendshme. Për më tepër, programi 

i studimit u modifikua dhe u shkurtua për të pasqyruar 

kurrikulën në internet.XVII Sa i përket transferimit 

universitar të orëve në internet, u vlerësuan disa sfida, 

por përfundimi i përgjithshëm është se institucionet e 

arsimit të lartë po përshtaten ndjeshëm me teknologjitë e 

reja, që është një hap përpara në digjitalizim. (Gjorgjiev 

dhe Barlakovski, 2020). Më në fund, kur u pyetën nëse 

gjatë kohës së pandemisë njerëzit kanë fituar aftësi të 

reja ose kanë mësuar gjuhë të re të cilën më parë, ata nuk 

kanë pasur kohë ta bëjnë, 74% e të anketuarve të 

sondazhit kombëtar në maj 2020 thanë "jo". (Mihajlovska, 

Ivanovska, Krzalovski 2020)  

Kriza po përkeqëson pabarazitë arsimore ekzistuese duke 

zvogëluar mundësitë për shumë prej fëmijëve, të rinjve 

dhe të rriturve më të rrezikuar - ata që jetojnë në zona të 

varfra ose rurale, vajza, refugjatë, persona me aftësi të 

kufizuara dhe persona të zhvendosur me forcë - për të 

vazhduar shkollimin. Nga ana tjetër, kjo krizë ka stimuluar 

inovacionin brenda sektorit të arsimit. Ne kemi parë qasje 

inovative në mbështetje të edukimit dhe vazhdimësisë së 

trajnimit: nga radioja dhe televizioni tek paketat për 

shtëpi.XVIII Zgjidhjet e mësimit në distancë u zhvilluan falë 

përgjigjeve të shpejta nga qeveritë dhe partnerët në të 

gjithë botën që mbështesin vazhdimësinë e arsimit. 

Për shkak të të dhënave të cituara më sipër, do të shohim 

efektet (negative) të pandemisë për të rinjtë në arsim. A 

ka ndikuar pandemia në motivimin, cilësinë e arsimit, 

aksesin dhe mundësitë e mëtejshme për aktivitetet 

jashtëshkollore të të rinjve? Duam të dimë se cilat aspekte 

të të mësuarit në internet kanë qenë pjesa më sfiduese 

për të rinjtë dhe familjet e tyre për të përballuar, dhe sa i 
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kanë përdorur të rinjtë mundësitë e të mësuarit në 

internet gjatë pandemisë. Çështja e ekuilibrit midis punës 

/ studimit nga shtëpia dhe detyrave të shtëpisë është 

gjithashtu një pyetje kërkimore që duhet të analizohet (me 

theksin mbi gjininë). 

Gjetjet  

Sfida më e madhe me të cilën përballen të rinjtë për sa i 

përket arsimimit vjen nga kushti për të mësuar dhe 

punuar nga shtëpia (për 61%), ndërsa mësimi i 

teknologjive të reja është gjithashtu një sfidues i 

rëndësishëm për 36% të tyre. (Grafiku 19.)  

 

Grafiku 19. Sfidat arsimore për shkak të pandemisë 

 

 

Ndërsa 18% përballeshin me kërcënimin për të mos qenë 

në gjendje të përfundonin arsimin e tyre (Grafiku 19), 

sondazhi ynë zbulon se 11% e të anketuarve kanë ndaluar 

arsimimin e tyre për shkak të pandemisë, (Grafiku 20). Për 

më tepër, për 40% të të anketuarve që janë në shkollë, 

pandemia kishte një ndikim negativ në vazhdimësinë e 

ndjekjes së klasave dhe të qenit aktiv. (Grafiku 21.)  

Sido që të jetë, të anketuarit raportojnë efekt më të lartë 

negativ në motivimin e tyre për mësim (65%), dhe në 

aktivitetet e tyre jashtëshkollore (61%). Cilësia e procesit 

arsimor (60%), notimi i drejtë (60%) dhe aftësia për të 

mësuar (59%) kanë ndikuar negativisht në shumicën e të 

anketuarve në arsim. (Grafiku 21.) 

 

Grafiku 20. Vazhdimi i arsimit gjatë pandemisë
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Grafiku 21. Ndikimi i pandemisë në arsim 

 

 

 

Kështu, në pyetjen "Cilat sfida keni hasur në procesin 

arsimor gjatë mësimit në internet?" shumica e tyre 

theksuan mungesën e motivimit (74%), lidhjen e 

internetit (54%) dhe një kurrikulë / program të keq 

(50%). Pavarësisht përqindjeve më të ulëta (krahasuar 

me pjesën tjetër të përgjigjeve, nuk mund të 

nënvlerësojmë faktin se 21% e të rinjve nuk kanë ndihmë 

nga një i rritur, 17% nuk kanë pajisjet e nevojshme të të 

mësuarit, dhe pothuajse 14% nuk mund të përballojnë 

lidhje të rregullt interneti (Grafiku 22).  

Në kushtet e fitimit të aftësive të reja, të mësuarit diçka 

të re falë seminareve në internet, trajnimit dhe kurseve 

në dispozicion gjatë pandemisë 35% u përgjigjën me 

"disi po", 13% me "po", ndërsa 24% nuk i përdorën ato 

aktivitete në internet për shkak të mungesës së 

informacionit dhe mungesës së interesit (16%) (Grafiku 

23). 
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Grafiku 22. Sfidat për arsimin (online) për shkak të pandemisë 

 

Grafiku 23. Seminare, trajnime dhe kurse online, dhe aftësim online 
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Pyetjet e kontekstit dhe kërkimit  

Ekspertët theksojnë se efekti afatshkurtër i pandemisë në 

të ardhurat në Maqedoninë e Veriut ka për qëllim rritjen e 

pabarazisë midis grupeve më të dobëta dhe më të forta 

shoqërore (Jovanovikj, Jovanovikj, Mitevski, Stojkovski 

2020). Më të prekurit nga kriza ishin njerëzit me të 

ardhura rreth pagës minimale. Të ardhurat e grave dhe të 

rinjve u zvogëluan me një shumë dukshëm më të lartë 

krahasuar me pjesën tjetër, dhe rajonet më të pasura u 

prekën më pak, siç ishin industritë më pak intensive. 

Në "Rinia në krizë 2", organizatat e shoqërisë civile 

argumentojnë këtë efekt negativ të krizës, veçanërisht tek 

të rinjtë. Gjegjësisht, në periudhën nga shkurti deri në 

korrik 2020, ndryshimet në numrin e pagesave nuk ishin 

domethënëse nga muaji në muaj, por të ardhurat 

mesatare të të rinjve vazhdimisht janë ulur me një normë 

më të lartë të rënies së të ardhurave mesatare mujore 

neto. Pasojat për punonjësit nën moshën 29 vjeç ishin më 

të larta se efektet negative për të gjithë individët e 

punësuar në vend. Kjo ishte për shkak të ndryshimeve në 

kontratat e punës, jo humbjeve të punës (kontrata me 

orar të pjesshëm ose të përkohshme të punës). Për më 

tepër, studimi argumenton se numri i të rinjve që fitojnë 

nën pagën minimale u rrit nga 27,149 në shkurt 2020 në 

31,755 në qershor 2020, që ishte një normë e 

konsiderueshme për një periudhë kaq të shkurtër kohe. 

Diferenca në zvogëlimin e të ardhurave, sipas "Të rinjve 

në krizë 2", është shumë më e lartë në mesin e grave të 

reja krahasuar me gratë e tjera në vend (shkalla e rënies 

së të ardhurave tek gratë e reja është më e lartë me gati 

5% pikë në secilin grup të të ardhurave, përveç më të 

ulëtës, në krahasim me gratë e tjera). 

Online mësimi ndërlikon më tej ekuilibrin e punës dhe të 

shtëpisë për prindërit. Raporti i Reactor (2020b) 

identifikoi problemin e prindërve / kujdestarëve që nuk 

kanë kohë të mjaftueshme për t'i kushtuar mësimit me 

fëmijët e tyre për shkak të përgjegjësive të punës. Kjo 

është sfida më e zakonshme për ta (61%), ndërsa 41% e 

prindërve kishin vështirësi me mësimet në disa lëndë, 

kështu që nuk ishin në gjendje të ndihmonin fëmijët e tyre. 

"Abuzuesit gjithmonë punojnë nga shtëpia" është parulla 

e përdorur në të gjithë botën për të treguar rritjen e 

dhunës në familje (dhuna në familje, abuzimi i fëmijëve dhe 

abuzimi me kafshët shtëpiake). Rekomandohet "distancimi 

shoqëror" dhe "qëndrimi në shtëpi" është këshilla 

përfundimtare e sigurisë nga qeveritë dhe ekspertët. 

Viktimat e gjejnë veten të bllokuar në shtëpi me një autor 

të dhunshëm gjatë një kohe kontakti të kufizuar me botën 

e jashtme. Shumë vende tashmë po tregojnë një rritje 

dramatike të rasteve të raportuara të dhunës në familje. 

(Campbell, 2020) Në Maqedoninë e Veriut, pandemia nuk 

ndikoi në raportimin e rasteve të dhunës në familje; një e 

treta e grave që kishin nevojë për mbrojtje gjatë 

pandemisë kishin vuajtur gjithashtu dhunë në familje para 

shpërthimit të pandemisë. (Pavlovski, Antiq, Frishchiq, 

2021) Shifrat reale mund të shkojnë shumë më lart. Sipas 

këtij raporti, pandemia nuk ndikoi në angazhimin në punë 

të grave që pësuan dhunë në familje, por ajo pati një 

ndikim të rëndësishëm në aspektin e të ardhurave më të 

ulëta të fituara në familjet e tyre. Viktimat e dhunës në 

familje nuk përfituan nga llojet e tjera të mbështetjes së 

shtetit, por kartelat pagesore për blerjen e produkteve 

vendase si një masë lehtësuese shtetërore me synonim të 

adresonin pasojat e pandemisë. (Ibidem)  

Pavlovski, Antiq dhe Frishchiq (2021) argumentojnë se 

pesë muaj në pandemi, ka rënie në numrin e grave të 

punësuara në ndërmarrjet anonime shtetërore, ato që 

punojnë në sektorët e mikpritjes dhe tekstilit dhe midis 

grave të vetë punësuara. Numri i grave që kishin nevojë 

për mbështetje shtetërore u rrit me 100% krahasuar me 

periudhën para-pandemike. Nga gjithsej 1,025 gra të 

anketuara, 72 familje nuk kishin mjetet për të blerë 

ushqim të mjaftueshëm, nga të cilat 41 përjetuan uri vetëm 

si rezultat i pandemisë.  

Synojmë të zbulojmë në çfarë shkalle pandemia shkaktoi 

ndërprerje në karrierën e të rinjve, të ardhura familjare, 

aftësinë për të përballuar shpenzimet e jetesës dhe 

mbajtjen e ekuilibrit midis punës dhe detyrave të shtëpisë. 

Për më tepër, jemi të interesuar për kohën e kaluar duke 

u kujdesur për anëtarët e tjerë të familjes, e cila indirekt 

shoqërohet me punë të papaguar, shkallën e ndihmës që 

të rinjtë kishin në kujdesin për të tjerët dhe cili është roli 

gjinor në këtë drejtim. Së fundmi, tërheqim vëmendjen për 

nevojën e të rinjve për të ndryshuar vendin e tyre të 

jetesës për shkak të krizës, si dhe ndikimin që ka pasur 

pandemia në qëllimet e tyre për të emigruar nga vendi.  

Gjetjet 

Deri në 84% e të rinjve kishin më pak kontakte me miqtë, 

gjë që ishte një nga rekomandimet kryesore në të gjithë 

botën. Më shumë se gjysma (57%) e të anketuarve 
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përballen me sfidën e rritjes së përgjegjësive të 

brendshme, ndërsa më shumë se gjysma e të anketuarve 

(55%) përballen me të ardhura / buxhet të reduktuar të 

familjes, ndërsa 51% kishin problem me ruajtjen e 

ekuilibrit midis shtëpisë dhe detyrave të punës. Deri në 

40% e të rinjve kishin pengesa në karrierë, 33% e të 

rinjve kishin pengesa për të qenë me partnerët e tyre, 

24% u përballën me ndërprerjen e një marrëdhënie 

emocionale / romantike si rezultat i pandemisë. 26% e të 

anketuarve kishin ndihmë të pamjaftueshme në sigurimin 

e kujdesit për anëtarët e familjes, 4.3% përballen me 

dhunë në familje dhe 3.6% përballen me dhunë me bazë 

gjinore. (Grafiku 24.) 

 

Grafiku 24. Sfidat në familje dhe shtëpi për shkak të 

KOVID-19  

Nga Grafiku 25 mund të shohim se përqindja e atyre që 

personalisht u përballën me sfidën për të mbajtur 

ekuilibër midis punës dhe përgjegjësive në shtëpi si 

rezultat i krizës së pandemisë është më e lartë në mesin 

e grave sesa midis burrave (53% gra dhe 47% burra 

thanë se ata u përball me këtë sfidë). Diferenca midis të 

anketuarve meshkuj dhe femra sa i përket sfidës për të 

mos pasur ndihmë të mjaftueshme në sigurimin e kujdesit 

për një anëtar të familjes për shkak të pandemisë është 

pothuajse 8% më e lartë se ajo e grave. (Grafik 26) Lidhur 

me kohën e kaluar për sigurimin e kujdesit për anëtarët e 

tjerë të familjes (vëllezërit e motrat, fëmijët, të 

moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, njerëzit e 

sëmurë) deri në 44% thanë se kalojnë më shumë kohë, 

33% të njëjtën kohë, dhe 9% më pak. (Grafiku 27) Të 

anketuarat femra thanë se kaluan më shumë kohë duke 

siguruar kujdes për anëtarët e tjerë të familjes gjatë 

pandemisë me gati 6% (46% të grave dhe 40% të 

burrave). (Grafiku 27.) 

 

Grafiku 25. Ekuilibri midis punës dhe përgjegjësive në shtëpi, dhe gjinisë. 

 

Grafiku 26. Ndihma e pamjaftueshme në sigurimin e kujdesit për një anëtar të familjes, dhe gjinia 

47.4%
53.2% 51.1%
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9.7% 11.1% 10.6%

Mashkull Femër Total

A jeni ballafaquar personalisht me sfidën të balanconi ndërmjet obligimeve të 
shtëpisë dhe obligimeve të punës si rezultat i krizës OVID-19?
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Grafiku 27. A do të kishit thënë se keni kaluar pak a shumë kohë duke u kujdesur për anëtarët e tjerë të familjes (vëllezërit e motrat, 

fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, njerëzit me sëmundje) gjatë pandemisë? Sipas gjinisë 

Të konsiderueshëm 80% e të anketuarve besojnë se kanë 

mundësi për zhvillim profesional, dhe 43% e të 

anketuarve nuk shohin shumë pengesa për të arritur 

suksesin. Për 16% të të anketuarve, pandemia kishte një 

ndikim disi negativ në punë (numri i zvogëluar i orëve të 

punës, financat, vëllimi, etj.) dhe për 8% ajo kishte një 

ndikim jashtëzakonisht negativ (humbja e punës). Nga ana 

tjetër, për 13%, pandemia kishte ndikim "disi" ose "të 

konsiderueshëm pozitiv". (Grafiku 28.) 

 

Grafiku 28. Ndikimi i pandemisë në vendin e punës të të rinjve 

30.7%
23.2% 25.9%

58.2% 62.7% 61.1%

11.1%
24.9%

13.0%

Mashkull Femër Total

A jeni ballafaquar me mungesën e ndihmës për kujdesin e anëtarëve të familjes 
si rezultat i krizës KOVID-19? 

Po Yo Nuk vlen për mua

5.5% 9.0% 7.8%9.7% 8.7% 9.1%

37.4%
30.3% 32.8%

39.9%
45.9% 43.7%

7.5% 6.1% 6.6%

Mashkull Femër Total

A do të thoni se kaloni pak a shumë kohë duke u kujdesur për anëtarët e tjerë të familjes gjatë 
pandemisë? SIPAS GJINISË

Asnjëherë nuk jam kujdesur për anëtar/ë tjetër të familjes

Koha të njëjtë

Më pak kohë

Më shumë kohë

Nuk e di
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Nga ata që kanë humbur punën, 60% thanë se ndikimi i 

humbjes së punës në buxhetin e familjes ishte shumë i 

madh, dhe 6% se ishte shumë i vogël. (Grafiku 29) Për 

48% të të anketuarve të gjejnë punë gjatë pandemisë 

është më e vështirë se më parë, dhe 43% nuk e dinë sepse 

nuk vlen për ta. (Grafiku 30.)  

 

Grafiku 29. Ndikimi i humbjes së punës për shkak të 

pandemisë në buxhetin e familjes  

Grafiku 30. Gjetja e një pune / punë e re gjatë 

pandemisë 
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48.3%
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mua
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Shumica e të anketuarve (38%) përballen me vështirësi 

në pagimin e shërbimeve, 35% në pagimin e kredisë, 35% 

në pagimin e tarifave të papritura bankare, normat e 

interesit, etj., dhe 34% në sigurimin e fondeve për një 

pushim të paktën shtatë ditor. Për më tepër, 29% nuk 

kishin para për rroba, 28% nuk kishin mjete për të 

siguruar ushqim dhe 22% nuk mund të siguronin para për 

transport dhe, së fundmi, 11% nuk kishin asnjë mënyrë se 

si të paguanin qiranë. (Grafiku 31.) Rreth 83% nuk e 

ndryshuan vendbanimin e tyre gjatë pandemisë, por 4% u 

kthyen te familja / prindërit e tyre për shkak të mungesës 

së financave, 2.6% u zhvendosën nga shtëpia e tyre për 

shkak të mungesës së hapësirës, dhe 2% u kthyen nga 

jashtë . (Grafiku 32.) 

 

Grafiku 31. Vështirësitë në pagimin e faturave dhe shpenzimet aktuale të familjes 

 

Grafiku 32. Ndryshimi i vendbanimit për shkak të pandemisë 
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Pyetjet e kontekstit dhe kërkimit  

Kur flasim për mirëqenien emocionale, i referohemi "një 

gjendjeje mirëqenie ku individët njohin aftësitë e tyre, janë 

në gjendje të përballojnë streset normale të jetës, të 

punojnë në mënyrë produktive dhe të frytshme dhe të 

japin një kontribut për komunitetet e tyre" . 

Festat e fshehta që ndodhin në disa klube nate në të gjithë 

vendin kanë demonstruar vetëm një aspekt të 

mekanizmave që të rinjtë përdorën për të përballuar 

realitetin e ri në pritje të "normales së re". Edhe pse 

Maqedonia e Veriut nuk ka pasur kurrë praktika kaq të 

rrepta lokdauni dhe karantine si ato në Spanjë, Mbretërinë 

e Bashkuar ose Itali, publiku ka kritikuar disa masa të tilla 

si orën policore, mbylljen e restoranteve dhe bareve, dhe 

veçanërisht kufizimet për tubimet fetare. Sido që të jetë, 

62% e maqedonasve besojnë se shëndeti i tyre mendor 

nuk ka ndryshuar në krahasim me vitin e kaluar. 

(Jakovlevska, Ivanovska, Veliçkovska, 2021) 

Mirëpo, besimi se shëndeti mendor është përkeqësuar në 

krahasim me vitin e kaluar rritet me moshën e të 

anketuarve, pra, 21% e të rinjve (të moshës 18 deri 29 

vjeç) besojnë në këtë, ndërsa 34% të moshës 65 vjeç e 

sipër. Ata që merren me punë shtëpiake dhe bujqësi 

mendojnë se shëndeti i tyre mendor është përkeqësuar 

më shumë se profesionet e tjera. Ndjenjat e vetmisë, 

trishtimit, ankthit dhe frikës janë rritur gjithashtu në 

periudhën midis majit 2020 dhe marsit 2021 (veçanërisht 

tek gratë). Gjetjet nga sondazhi i OECD-së (në përputhje 

me studimet e tjera në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet 

e Bashkuara të Amerikës) gjithashtu konfirmojnë ndikime 

të rëndësishme psikologjike të distancës sociale dhe 

masave të karantinës mbi të rinjtë që shkaktojnë stres, 

ankth dhe vetmi. Këto studime tregojnë se të rriturit e rinj 

(nga 18 deri në 29 vjeç) përjetojnë një nivel më të lartë 

ankthi krahasuar me grupmoshat e tjera që nga fillimi i 

pandemisë. (OECD 2020) 

Të rinjtë kanë humbur papritmas shumë prej aktiviteteve 

që ofrojnë strukturë, kuptim dhe një ritëm ditor (shkolla, 

aktivitetet jashtëshkollore, ndërveprimet shoqërore dhe 

aktiviteti fizik), të cilat mund të rezultojnë në simptoma 

depresive dhe mund të rrënjosin më tej tërheqjen 

shoqërore. Shqetësimet në lidhje me infektimin mund të 

përkeqësojnë lloje specifike të ankthit, duke përfshirë 

fobitë specifike, çrregullimin obsesiv-kompulsiv dhe 

ankthin e përgjithësuar në lidhje me situata të 

paparashikueshme dhe të frikshme. (Courtney et al. 

2020) 

Papunësia e prindërve, pasiguria financiare, nivelet e 

ulëta të mbështetjes sociale nga familja dhe miqtë dhe 

mungesa e kohës së lirë janë shoqëruar me një rritje të 

rrezikut për "djegien e prindërve", një gjendje e 

përcaktuar si "përgjigje e zgjatur ndaj stresit prindëror 

kronik dhe mbizotërues "(Mikolajczak et al. 2019) Gjatë 

KOVID-19 faktorët e rrezikut të pandemisë në lidhje me 

djegien e prindërve janë rritur, dhe kështu është rritur 

shpejtësia e tyre të ikin dhe ideja vetëvrasëse, nivele më 

të mëdha konflikti me partnerët e tyre, nivele më të larta 

të ideimit të largimit nga partneri dhe abuzim dhe 

neglizhencë e fëmijëve. (Griffith, 2020)  

Ekziston një mosbesim i dukshëm në procesin e vaksinimit 

në vend. Kryesisht për shkak të reagimit të vonuar të 

Qeverisë për furnizimin e vaksinave, skepticizmit në lidhje 

me kohën e shkurtër për patentim dhe prodhim të 

vaksinave, efektet anësore të mundshme (të panjohura), 

etj. Sondazhi mbarëkombëtar i marsit 2021 (Jakovlevska, 

Ivanovska, Veliçkovska, 2021) zbulon se gjysma e të 

anketuarve besojnë në vaksinat e reja, dhe gjysma tjetër 

jo. Kështu, 56% do të vaksinoheshin. Ekziston një 

përqindje e vogël (4%) që beson se rreziku nga KOVID-19 

është i ekzagjeruar. Deri më 31 maj 2021, 433,787 njerëz 

janë regjistruar për vaksinim. Më në fund, 11% e popullsisë 

së Maqedonisë së Veriut ka marrë dozën e parë të 

vaksinës, ndërsa 3.5% është vaksinuar plotësisht, që nga 

31 maj 2021 (me gjithsej 290,829 doza vaksine të 

administruara). 

Ne do t'u kërkojmë të rinjve të na tregojnë për mjetet e 

tyre të komunikimit me bashkëmoshatarët e tyre, teknikat 

e rezistencës (zakonet e kohës së lirë dhe kohën e lirë), 

nivelin e stresit, ankthin, solidaritetin dhe ndjeshmërinë 

me grupet e ndjeshme, mbështetjen (private ose 

profesionale), mendore dhe gjendjen e shëndetit fizik dhe 

pritjet e tyre për zgjidhjen përfundimtare të krizës. 

 

Gjetjet 

Pothuajse 50% e të rinjve e kalojnë kohën e tyre gjatë 

pandemisë kryesisht para TV, duke parë filma, seriale, etj. 

38% e të anketuarve më së shumti shfletuan internet, dhe 

29% kaluan kohë cilësore me familjen e tyre. Megjithëse 

7% e të anketuarve thanë se shkelnin karantinën për të 
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shkuar në parti të fshehta, kjo është zgjedhja e tretë në 

fund të listës, së bashku me shkrimin (3.7%) dhe 

vullnetarizmin me vetëm 2.4%. (Grafiku 33.) 

Grafiku 33. Koha e lirë gjatë pandemisë  

 

 

 

Nga tetë llojet më të zakonshme të argëtimit për të 

anketuarit femra dhe meshkuj, vajzat dhe gratë kishin 

më shumë të ngjarë të shikonin televizion, filma dhe 

seriale (55% vs. 49% e djemve / burrave), që kalojnë 

kohë cilësore me familjen (37% vs. 29% e djemve / 

burrave) dhe lexim (25% vs. 23% tek djemtë / burrat). 

(Grafiku 34.) 
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Grafiku 34. Koha e lirë sipas gjinisë 

 

 

Trevendet më të zakonshme ku mblidhen të rinjtë gjatë pandemisë janë në parku (48%), në shtëpi me miqtë (42%) dhe 

në kafene (34%). (Grafiku 35) Aktiviteti më i zakonshëm i të rinjve në Internet është lidhja në mediat sociale (38% shumë 

shpesh dhe 34% ndonjëherë), pastaj konferenca dhe leksione (28% shumë shpesh dhe 38% ndonjëherë). Të anketuarit 

kanë përdorur më pak internetin për punëtori / uebinar (49% nuk e kanë përdorur kurrë) dhe punë vullnetare (74% nuk 

e kanë përdorur kurrë atë). (Grafiku6.)  

 

Grafiku 35. Ku mblidheni ju dhe miqtë tuaj zakonisht? 
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Grafiku 36. Pjesëmarrja në online aktivitete 

 

Trimjetet / mënyrat më të zakonshme të komunikimit midis të rinjve janë Facebook-Messenger (67%), Instagram (65%) 

dhe telefoni (55%). (Grafiku 37.)  

 

Grafiku 37. Mjetet më të zakonshme të komunikimit për të rinjtë 
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Kufizimi i lëvizjes (ora e ndalimit / distanca fizike dhe 

krijimi i një hendeku brezëror) është një nga aspektet më 

të vështira të pandemisë për t'u kapërcyer për 53% të 

të rinjve. Kufizimi i kontakteve sociale përmes tubimeve, 

koncerteve, klubeve dhe pubeve është aspekti i dytë më 

i vështirë për t'u kapërcyer, për 48% të të rinjve të 

anketuar, dhe përkeqësimi i situatës epidemiologjike me 

47%, dhe kufizimet e udhëtimit për 42% të të rinjve. 

Kufizimi i vizitave në tempuj, varreza dhe festimi i festave 

fetare është ndër tre aspektet më të vështira për vetëm 

9% dhe kushtet e pafavorshme për aktivizëm, 

vullnetarizëm dhe pjesëmarrje qytetare për vetëm 8.8% 

të të anketuarve. (Grafiku 38.) 

 

Grafiku 38. Aspektet më të vështira të jetës gjatë pandemisë 

 

Distanca fizike është faktor i fortë për të anketuarit 

meshkuj sesa për femrat, edhe pse është një sfidë e 

madhe për të dy gjinitë. (Grafiku 39.) 

Deri në 73% të të anketuarve kishin kufizime për 

udhëtim duke shkatërruar dëshirën e tyre për të 

eksploruar dhe udhëtuar gjatë kohës së lirë, 58% 

qëllimin e tyre të vizitojnë të afërmit dhe miqtë jashtë 

vendit, dhe 40% qëllimin e tyre të punojnë jashtë vendit, 

35% qëllimin e tyre të ribashkohen me familjen, me 

25% qëllimin të emigrojnë jashtë vendit dhe në fund me 

24% të studiojnë jashtë vendit. (Grafiku 40) Efekti 

negativ i pandemisë në jetën e të rinjve të Maqedonisë 

së Veriut mund të lexohet në përgjigjen e pyetjes rreth 

motiveve të të rinjve për të emigruar nga vendi - deri 

në 73% thanë se do të emigronin si pasojë e pandemisë. 

(Grafiku 41.) 
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Grafiku 39. Sfidat më të vështira sipas gjinisë 

 

Grafiku 40. Ndikimi i kufizimeve të udhëtimit mbi jetën 

 

 

Grafiku 41. Pandemia si motiv për të emigruar nga vendi.  
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Deri në 65% të të anketuarve kishin nivel të rritur ankthit 

/ panikut gjatë pandemisë (Grafiku 42), dhe 48% kishin 

nivele të rritura të stresit për shkak të fushatës për 

përgjegjësi dhe solidaritet të të rinjve me të moshuarit 

dhe grupet e prekshme gjatë pandemisë. Kovid-19. 

(Grafiku 43) Në mesin e të anketuarave femra, ekziston 

një shkallë dukshëm më e lartë e ankthit në rritje (për 71% 

të grave të anketuara) krahasuar me 55% të meshkujve. 

(Grafiku 42) Dhe niveli i stresit, megjithëse me një 

ndryshim më të vogël, është më i lartë tek vajzat dhe gratë 

(51%) sesa tek djemtë dhe burrat (43%). (Grafiku 43) Kur 

bëhet fjalë për nivelin e ankthit gjatë pandemisë, nuk ka 

dallime të konsiderueshme në përgjigjet midis moshave të 

ndryshme dhe kategorive etnike. 

 

Grafiku 42. Ankthi gjatë pandemisë sipas gjinisë 

 

Grafiku 43. Niveli i stresit gjatë pandemisë sipas gjinisë 

Për shumicën e të rinjve ndjenja e empatisë dhe 

solidaritetit me njerëzit e tjerë mbeti në të njëjtin nivel 

(39%) ose u rrit (38%). (Grafiku 44) Tek të anketuarit 

meshkuj në përqindjen më të madhe (40%) ndjenja e 

empatisë dhe solidaritetit me njerëzit e tjerë mbeti në të 

njëjtin nivel, dhe në 41% të grave të anketuara, ajo u rrit. 

Zyrtarët e OSHC-ve flasin gjithashtu për prevalencën 

aktuale të një pandemie tjetër "me disa substanca 

psikotrope" dhe supozojnë se përdorimi i narkotikëve, 

alkoolit dhe ilaçeve është në rritje. Grafiku 45 (a-f) tregon 

nivelin e përdorimit të drogës, substancave psikotrope, 

alkoolit, lojërave të fatit, nivelit të agresionit dhe 
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aktiviteteve të paligjshme tek të anketuarit. Në një masë 

të madhe, të anketuarit thanë se ata kurrë nuk kishin 

përdorur mjete të tilla ose kurrë nuk kishin përdorur 

dhunë dhe se pirja e alkoolit dhe marrja e drogës ishin 

praktikat më të zakonshme midis opsioneve të ofruara. 

(Grafiku 45.) 

Krahasuar me periudhën para pandemisë, nga ata që nuk 

thanë se nuk kishin provuar / praktikuar kurrë ndonjë nga 

aktivitetet e mësipërme, 37% e të anketuarve u përgjigjën 

se ishin më të dhunshëm, 33% morën më shumë drogë 

dhe e njëjta përqindje ( 33%) kanë ndërmarrë / përjetuar 

ose dëshmuar veprimtari të paligjshme. 34% e atyre të 

anketuarve që nuk zgjodhën opsionin "kurrë", pretendojnë 

se përdorën më pak substanca sesa para pandemisë, 

38% e tyre luanin bixhoz më pak dhe 48% e tyre pinin më 

pak alkool. 

 

Grafiku 44. Empatia dhe solidaritet me të tjerët gjatë pandemisë sipas gjinisë 
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Grafiku 45. Përdorimi i a) ilaçeve, b) substancave, c) alkoolit dhe praktikimit të d) bixhozit, e)veprimtari të paligjshme 

dhe f) dhunë. 
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Ajo që konkludojmë është se të rinjtë raportuan se marrin 

më shumë drogë, kanë dëshmuar aktivitete të paligjshme 

dhe kanë përdorur substanca psikotrope më pak se sa 

pritej. Megjithatë, ka shumë të ngjarë që sondazhet në 

internet mund të mos jenë vendi ku të rinjtë janë të 

gatshëm të zbulojnë çështje të tilla intime. Ajo që ata ishin 

të hapur për të raportuar, sidoqoftë, është sfida për të 

kapërcyer problemet e shëndetit mendor.  Gjysma e të 

rinjve të anketuar (52%) kanë përjetuan probleme të 

shëndetit mendor dhe 39% probleme me shëndetin fizik, 

për shkak të krizës me KOVID-19 (Grafiku 46). 

 

Grafiku 46. Sfidat shëndetësore dhe KOVID-19 

 
 

Për gjysmën e të rinjve në studim, prindërit ishin 

mbështetja e tyre më e madhe gjatë pandemisë, ndërsa 

për 35% ishte partneri intim, dhe për 20% një mik i 

ngushtë. Të rinjtë u mbështetën më së paku në ndihmën 

nga organizatat e shoqërisë civile, shërbimet shkollore 

dhe programet komunale. (Grafiku 47.) 

Grafiku 47. Mbështetje gjatë pandemisë 
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Për 57% të të anketuarve, një nga dy zgjidhjet më të mira 

për pandeminë është vaksinimi, dhe për 41% është 

harmonizimi me masat e sigurisë. Për të mos u 

anashkaluar është fakti që 28% e të rinjve mendojnë se 

pandemia do të marrë fund kur do të vendosin elitat 

politike, 7% mendojnë se nuk ka zgjidhje për pandeminë 

dhe 5.3% mendojnë se nuk ka ndonjë problem serioz për 

të filluar. (Grafiku 48.) 

 

Grafiku 48. Zgjidhje për pandeminë  
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Pyetjet e kontekstit dhe kërkimit  

А. Angazhimi i të rinjve në kohë pandemie 

Angazhimi civil si koncept është një komponent thelbësor 

për një shoqëri të shëndetshme demokratike. Qytetarë të 

angazhuar, përkatësisht qytetarët të cilët janë të 

përfshirë në mënyrë aktive në përmirësimin e 

komuniteteve të tyre dhe vendit të tyre janë një përfitim i 

madh për shoqërinë civile dhe treguesi kryesor i 

komuniteteve të shëndetshme, një shtet demokratik dhe 

qytetarë të kënaqur (Ehrlich 2000). Termat që përdoren 

më shpesh janë: pjesëmarrja qytetare, angazhimi qytetar, 

aktivizmi qytetar, përfshirja qytetare, qytetari aktiv dhe 

angazhimi qytetar (Lenzi et.al.). Vullnetarizmi, nga ana 

tjetër, përcaktohet si një pjesë integrale e angazhimit 

qytetar dhe kështu nxjerr në pah më tej përfitimet 

shoqërore të angazhimit qytetar.  

Vullnetarizmi është një pjesë kryesore e angazhimit 

qytetar, shpesh herë përdoret sinonimisht për 

angazhimin civil. Është i lidhur ngushtë me iniciativat 

qytetare sepse ato janë një lloj vullnetarizmi në vete. 

Vullnetarizmi përdoret më shpesh për të trajtuar 

probleme të caktuara brenda komunitetit (në mënyrë 

identike me iniciativat); megjithatë, vullnetarizmi ka një 

fushë më të gjerë. Vullnetarizmi gjithashtu përfshin 

veprime për ndihmë praktike për grupe ose 

bashkëqytetarë, si dhe organizimin e ngjarjeve brenda 

komunitetit. Në atë mënyrë, vullnetarët marrin pjesë 

drejtpërdrejt në jetën e komunitetit - arsyeja pse 

vullnetarizmi është sinonim i angazhimit qytetar.  

Distancimi fizik pengoi aktivizmin e rinisë dhe 

vullnetarizmin gjatë shpërthimit të pandemisë, por në 

kohën kur u zhvilluan fokus grupet, OShC-të tashmë e kanë 

kapërcyer këtë pengesë. Sidoqoftë, kjo ishte ndoshta një 

nga ato raste kur vullnetarizmi shpëton jetë, kështu që të 

rinjtë mund të shiheshin gjatë shpërndarjes së ndihmës 

humanitare dhe ndihmën e grupeve të cenueshme së 

bashku me vullnetarizmin në qendrat mjekësore. Për 

shembull, UNICEF në Maqedoninë e Veriut, filloi programin 

"Vullnetarizmi në kohë të KOVID-19"..XIX ndërsa vullnetarët 

e Kryqit të Kuq mbetën aktivë gjatë gjithë periudhës. Kjo 

rritje e solidaritetit në formën e vullnetarizmit, 

veçanërisht tek të rinjtë shihet në shumë vende. Në 

Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, 750,000 njerëz u 

regjistruan në skemën vullnetare të Shërbimit 

Shëndetësor Kombëtar dhe rreth 250,000 të tjerë u 

bashkuan me qendrat lokale të vullnetarëve (Butler, 

2020). 

B. Përgjigja e OShC-ve ndaj nevojave të të rinjve në 

kohë pandemie 

OSHC-ja KRIK ka lëshuar një raport të shkurtër (prill 

2020) mbi sfidat dhe nevojat e sektorit të shoqërisë civile 

në kohën e KOVID-19. Ndër sfidat më të rëndësishme për 

OShC-të, janë: projekte të anuluara ose të vonuara, 

mungesa e financave dhe pamundësia për të përfunduar 

detyrat e vazhdueshme financiare dhe administrative. Për 

sa i përket edukimit dhe ndërgjegjësimit mbi shëndetin 

publik në pandemi, shumica e OShC-ve filluan fushata 

informuese, përmbajtje edukative në internet, mjete të 

reja teknologjike dhe vullnetarizëm dhe ndihmë për të 

moshuarit. OShC-të kanë nevojë për mbështetje 

financiare nga shteti, mjete online dhe përshtatje të punës 

dhe informacionit të tyre për institucionet dhe donatorët. 

Vendimi i njëanshëm i Qeverisë për të shkurtuar fillimisht 

dhe më pas kthimin e fondeve të destinuara për 

organizatat e shoqërisë civile (sipas buxhetit për vitin 

2020) dhe alokimin e tyre vetëm për mbështetjen 

financiare për masat për ballafaqim me krizën KOVID-19 

vlerësohet mjaft negativisht në raportin e Savevska dhe 

Ivanovska (2020). Kjo ndikoi në transparencën dhe 

përgjegjësinë e të gjithë procedurës dhe ndërtimin e një 

partneriteti afatgjatë midis qeverisë dhe sektorit të 

shoqërisë civile dhe përfshirjen e tij në proceset e 

vendimmarrjes si një element thelbësor i kësaj 

marrëdhënieje. Kritika më e madhe i kushtohet afatit të 

shkurtër për aplikime, ndryshimit të pikëve të dhëna 

ndërmjet vlerësuesve dhe transparencës së procesit të 

vlerësimit. (Ibid) 

Ndër konkluzione të tjera, studimi i fundit mbi praktikat e 

qeverisjes për transparencën dhe llogaridhënien e OShC-

ve (Ivanovska Haxhievska 2020) vë në dukje se treguesit 

kryesorë për matjen e efikasitetit dhe efektivitetit nga 

OShC-të janë burimet financiare vjetore, kënaqësia e 

përdoruesve të fundit dhe dukshmëria publike e OShC-ve. 

Një përqindje shumë e vogël e OShC-ve përdorin 

rekrutimin e anëtarëve të rinj çdo vit si një tregues i 

efikasitetit dhe efektivitetit, i cili konsiderohet 

problematik për sa i përket qëndrueshmërisë dhe 

përfaqësimit të OShC-ve me anëtarësinë e vet. 11% e 

OShC-ve nuk përgatisin raport financiar, ndërsa 17% nuk 

përgatisin raport narrativ, dhe pothuajse një e treta e 
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organizatave që përgatisin raporte të tilla nuk i ndajnë ato 

me publikun e gjerë (megjithëse të dyja janë një detyrim 

ligjor). Të gjithë këta faktorë minojnë besimin dhe 

interesin e të rinjve për anëtarësim ose vullnetarizëm në 

organizatat e shoqërisë civile. 

Si pasojë, ne i pyesim të Rinjtë për përfshirjen e tyre në 

organizata dhe aktivitete të tilla para dhe pas pandemisë 

dhe duam të shohim nëse ka ndryshim për shkak të 

realitetit të ri. Gjithashtu kërkojmë nga OShC-të të 

përshkruajnë sfidat dhe nevojat e tyre në kohën e 

pandemisë; si ka ndryshuar komunikimi me komunitetet e 

tyre dhe si do ta përcaktonin nivelin e bashkëpunimit midis 

tyre dhe institucioneve shtetërore.  

Gjetjet 

А. Angazhimi i të rinjve në kohë pandemie 

Sondazhi me 1002 të anketuar - të rinj nga Maqedonia e 

Veriut na ofron një pasqyrë të përgjithshme të nivelit të 

aktivizmit qytetar, vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes rinore. 

Përqindja e qytetarëve që ishin anëtarë të ndonjë 

organizate, grupi ose klubi nuk ndryshoi ndjeshëm në vitet 

para dhe gjatë pandemisë dhe mund të thuhet se 

mesatarisht më pak se 1/4 e qytetarëve kishin qenë aktiv. 

Sipas të dhënave të mbledhura nga sondazhi, një e treta 

(32%) e të rinjve ishin aktivë / anëtarë të ndonjë 

organizate (Grafiku 49). Të anketuarit u pyetën gjithashtu 

për llojin e organizatës në të cilën kanë qenë / janë aktivë, 

e cila ishte një pyetje me më shumë opcione. Kjo do të 

thotë që të anketuarit mund të zgjedhin një ose lloje të 

ndryshme të organizatave. 

Grafiku 49. Angazhimi i të rinjve në organizata para 

KOVID-19  

 

Tri llojet e organizatave në të cilat rinia kanë qenë pjesë 

kryesisht janë OSHC / OJQ (19% e të gjithë të 

anketuarve), organizata humanitare (11%) dhe grupe 

interesi (7.4%). Kur të dhënat u llogaritën vetëm me ata 

të anketuar që më parë ishin përgjigjur se kanë qenë 

anëtarë aktivë të disa organizatave, përqindjet janë si më 

poshtë: 60% e të rinjve aktivë ishin pjesë e një organizate 

jofitimprurëse, 34% e një organizate humanitare, dhe 

23% të një grupi interesi. (Grafiku 50.)

Grafiku 50. Lloji i organizatës në të cilat të rinjtë ishin angazhuar para pandemisë 
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Para pandemisë, vetëm 29% e të anketuarve dolën 

vullnetarë diku dhe 17% e të anketuarve thanë se ishin 

vullnetarë gjatë pandemisë (filluan ose vazhduan të 

punojnë vullnetarë) me të anketuar meshkuj vullnetarë më 

shumë sesa të anketuara femra (Shih Grafikun 65a në 

seksionin KOVID-19 dhe të rinj në rrezik) . Prej tyre, 13.5%  

të anketuarve thanë se vazhdonin të dilnin vullnetarë, 7% 

thanë se kishin filluar vullnetarizëm gjatë pandemisë dhe 

28% thanë se kishin në plan të fillonin punë vullnetare. 

Nga ana tjetër, për 14% puna vullnetare u ndalua, dhe 12% 

ndaluan punën vullnetare gjatë pandemisë. (Grafiku 51.) 

 

Grafiku 51. Rinia dhe vullnetarizmi para dhe pas pandemisë  

 

 

Nga të anketuarit që deklaruan se ishin vullnetarë gjatë 

pandemisë, shumica (26%) ndihmuan punën e OSHC-ve, 

24% në shpërndarjen e produkteve ushqimore dhe 

higjienike tek grupet në nevojë, 20% ndihmuan të 

moshuarit, 13% në një institucion mjekësor, dhe 6% ishin 

tutorë në familje. (Grafiku 52). 

Grafikët 52. Llojet e punëve vullnetare gjatë pandemisë 
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Në përgjithësi, aktiviteti vullnetar u vlerësua nga të 

anketuarit që dolën vullnetarë si shumë pozitiv në disa 

aspekte; i ndihmoi ata më së shumti për të kaluar kohën 

e tyre të lirë duke bërë vepra të mira (87%), rritën 

ndjenjën e tyre personale të kënaqësisë / lumturisë 

(82%) dhe ndihmuan 80% të vullnetarëve të qëndrojnë 

të fortë mentalisht. (Grafiku 53) 

 

Grafiku 53. Ndikimi i vullnetarizmit në jetën e të rinjve 

 

Në pyetjen e përgjithshme për të gjithë të anketuarit rreth 

asaj se çfarë i motivon të bëjnë punë vullnetare, 43% u 

përgjigjën se kurë nuk kanë bërë punë vullnetare, ndërsa 

38% e bënë këtë sepse donin të ndihmonin njerëz / miq 

të tjerë, 15% sepse donin të takonin njerëz të rinj dhe të 

fitonin aftësi dhe për 11% vullnetarizmi i ndihmoi ata në 

zhvillimin e karrierës së tyre. (Grafiku 54.) 

 

Grafiku 54. Motivimi për vullnetarizëm  
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Grafiku 55. Aktivizmi në organizatat rinore 

   

Vetëm 20% e të anketuarve thanë se ishin pjesë e një 

organizate rinore. (Grafiku 55) me të anketuarat femra që 

janë më aktive sesa meshkujt (Shih Grafikun 64a në 

KOVID-19 dhe  

 

Seksioni të rinj në rrezik). Arsyeja më e zakonshme që të 

rinjtë veçojnë për të mos qenë pjesë e një organizate të 

tillë është mungesa e kohës (me 43%). Pothuajse 33% 

bëjnë gjëra të tjera në kohën e tyre të lirë, dhe 27% nuk 

dalin vullnetarë për shkak të detyrave të shkollës. Edhe 

pse në fund të listës së arsyeve për mos anëtarësim në 

organizatat rinore, për 13% të të anketuarve arsyeja 

është se ata nuk besojnë se organizatat rinore, në të 

vërtetë, ndihmojnë të rinjtë, dhe për 12% arsyeja është se 

kanë menduan se organizatat rinore nuk ishin mjaft 

transparente për punën e tyre. (Grafiku 56.)  

Rezultatet tregojnë se më shumë se gjysma e të 

anketuarve (55%) nuk ndihen të përjashtuar nga proceset 

e vendimmarrjes për gjërat që i prekin ata, ndërsa 41% 

ndihen pjesërisht ose plotësisht të përjashtuar. 

Grafiku 56. Arsyet për mos angazhim në organizatat rinore 
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Ligji për pjesëmarrje dhe politika rinore parashikon 

formimin e këshillave lokale rinor dhe pjesëmarrjen e 

drejtpërdrejtë të të rinjve. Akoma, të dhënat tregojnë 

pjesëmarrjen e vogël dhe interesin e vogël për 

angazhim, përkatësisht vetëm 6% e të rinjve janë pjesë 

e këtyre këshillave (Grafiku 57), 21% nuk dëshironin të 

merrnin pjesë, dhe më shumë se 34% nuk janë të njohur 

me këtë lloj organizate ( Grafiku 58). 

 

Grafiku 57. Angazhimi në këshillat lokale rinore 

  

Asnjë nga OSHC-të e përfshira nuk ishte anëtar i 

Këshillit Rinor në komuna në kohën e zhvillimit të grupit 

të fokusit. Ata besojnë se këshillat lokalë të rinisë "... 

formohen pro-formë dhe funksionojnë vetëm si të tillë. 

Mbi 80% e të rinjve në zonat urbane dhe rurale nuk i 

njohin këshillat lokale rinore si mjete, as nuk i njohin 

anëtarët e këshillit, dhe diku kryetari i këshillit përdor 

atë pozicion për të arritur ndonjë përfitim ose zakonisht 

përfundon si punonjës në komunë dhe këtu puna e 

Këshillit zbehet plotësisht." 

 

 

 

Për më tepër, disa OSHC deklaruan se kishte pasur 

përpjekje që disa nga zyrtarët e tyre të ishin pjesë e 

KLR, por pas aplikimit, nuk kanë njohuri se si është bërë 

zgjedhja. Ata besojnë se procesi u ndikua nga partitë 

politike dhe se anëtarët e këshillave lokale rinor ishin 

gjithashtu anëtarë të forumeve rinore të partive 

politike. Ky citohet si një problem i rëndësishëm për një 

trup të tillë që të mund të funksionojë mirë. 

Në fund, OShC-të theksuan se "këshillat rinor nuk janë 

aktivë pas miratimit të Ligjit për pjesëmarrje rinore dhe 

politika rinore në vitin 2020, i cili detyron secilën 

komunë të krijojë këshillin e saj" Me këtë, praktikat ishin 

të pa unifikuara, kështu që Agjencia për Rini dhe Sport i 

ndaloi dhe dha udhëzime specifike për të shmangur 

momentin e partizanizmit.  

Grafiku 58. Arsyet e mungesës së pjesëmarrjes në 

këshillat lokale rinore 
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fillim, problemet e komunikimit u shfaqën për shkak të 

pengesës fizike. Aktivitetet e të gjitha organizatave kanë 

pësuar ndryshime të rëndësishme me ardhjen e 

pandemisë, veçanërisht në drejtim të transferimit nga 

aktivitetet me prani fizike në aktivitete në internet 

(veçanërisht në zonat rurale), mungesa e pajisjeve të 

përshtatshme dhe / ose të mjaftueshme për të ndjekur 

dhe / ose marrë pjesë në aktivitete në internet (familje e 

madhe, të rinj nga grupe të cenueshme shoqërore), si dhe 

mosnjohje e përhapur për mjetet online. 

Të gjitha OShC-të theksojnë se ka pasur ndryshime në 

numrin e të rinjve të përfshirë në aktivitetet e tyre dhe / 

ose në organizimin e tyre, dhe disa nuk mund t'i realizojnë 

ato në asnjë formë tjetër përveçse me praninë fizike. 

Aktivitetet që kanë mobilitetin dhe bashkëpunimin në thelb 

kanë humbur shumë nga vlera e tyre, ka humbur fryma 

rinore, ose ata nuk kanë arritur efektin që do të kishin me 

praninë fizike. 

Për më tepër, shumica e OShC-ve treguan një interes të 

zvogëluar për të marrë pjesë në aktivitete, si dhe 

pamundësi teknike për të marrë pjesë. Theksohet se me 

rregullimin dhe transferimin e aktiviteteve në internet, 

interesi i të rinjve ishte më i ulët sesa për aktivitetet me 

prani fizike, veçanërisht për projekte të reja. 

Përfaqësuesit e OSHC-ve deklaruan se arsyet kryesore 

për këtë ishin frika nga e panjohura, interesi i 

pamjaftueshëm, lodhja digjitale, humbja e motivimit për 

shkak të përgjigjes së ngadaltë nga institucionet dhe 

mungesa e momentit shoqëror përmes shoqërizimit 

joformal që ata kanë pas aktiviteteve me prani fizike .  

"Ka letargji, përfshirje të pamjaftueshme dhe mungesë 

vizioni se ku po shkon vendi. Shqetësohen nga niveli i lartë 

i korrupsionit, partiak, klientelizëm, ajër i ndotur, kujdes i 

pamjaftueshëm për mjedisin, mungesa e qendrave të 

karrierës, biznese jo subvencionuese", tha një 

përfaqësues i OShC-ve në fokus grupet. 

Ato OSHC që kishin tashmë aktivitete në internet përpara 

pandemisë, si platformat e tyre, portale, ueb faqe, etj., 

vazhduan të përfshinin të rinjtë në aktivitete të ngjashme, 

përmes shkrimit dhe përkthimit të teksteve, shkëmbimit 

të informacionit dhe materialeve arsimore, shpërndarjen 

e rekomandimeve për mbrojtje nga KOVID -19, dhe të 

ngjashme. Pandemia, në pak raste, ka pasur një ndikim 

pozitiv. Mbajtja e aktiviteteve në internet lejoi që disa 

OShC të arrijnë të rinjtë nga vendet më të vogla ku më 

parë ata nuk ishin të pranishëm, kështu që klubet online 

lejuan të rinjtë nga këto vende të bashkohen në klube 

përmes online klasave. OShC-të planifikojnë t'i mbajnë 

këto online klube pasi të mbarojë pandemia. 

Nga 14 OShC në fokus grupe, vetëm katër raportuan se të 

rinjtë në grupin e tyre të synuar iu drejtuan atyre me një 

kërkesë për zgjidhje për një problem me të cilin po 

përballeshin dhe se rastet në të cilat të rinjtë u 

drejtoheshin atyre ishin më të zakonshme para 

pandemisë sesa gjatë pandemisë. Në shumicën e këtyre 

rasteve bëhet fjalë për një problem individual që kërkon 

ndihmë për t'u zgjidhur, ose referim në një institucion ose 

organizatë përkatëse, ose, siç thuhet, "ata janë të 

mbërthyer në sistem, kështu që u duhet ndihmë për të 

ushtruar një të drejtë. " Në këtë drejtim, OShC-të 

zakonisht veprojnë si lidhja që i lidh ato me zgjidhjen, dhe 

vetë organizata rrallë ofron zgjidhjen përfundimtare në 

atë rast. 

Shembujt më pozitivë janë nga organizatat që ofrojnë 

ndihmë për sipërmarrjen sociale por theksojnë se këto 

nuk ishin zgjidhje sistemike, por zgjidhje për probleme 

specifike për të rinj të caktuar, shpesh për bizneset 

sociale. Anëtarësimi i të rinjve në OSHC gjithashtu u vu re 

pas informacionit që do të formohej një sindikatë lokale e 

të rinjve. Shumë të rinj iu drejtuan OShC-ve në mënyrë që 

zëri i tyre të dëgjohej. 

Sidoqoftë, organizatat të tjera, dy herë më shumë, vërejnë 

se jashtë punës së projektit rrallë ose kurrë nuk ka 

ndodhur që një i ri t'u drejtohet atyre si OShC, aq më pak 

se ka ofruar zgjidhje për disa nga problemet që i prekin 

ata. 

Disa prej tyre tregojnë se të rinjtë nuk dinin saktësisht se 

ku të drejtoheshin dhe nuk do të kërkonin të fitonin të 

drejtat e tyre. Sipas OSHC-ve, ndërgjegjësimi mes të 

rinjve për të drejtat e tyre është i ulët, ata janë të 

dekurajuar nga qasja ndaj ndonjë institucioni, veçanërisht 

institucionet shtetërore, dhe raportimi i ndonjë problemi. 

Kjo sepse ata shpesh refuzoheshin, ishin injoruar dhe nuk 

u jepej asnjë udhëzim për të marrë ndihmë nga 

institucionet, kështu që shpesh ishin të zhgënjyer dhe nuk 

raportonin problemin. OShC-të gjithashtu nënvizojnë 

problemin e "ngatërrimit të sektorëve politikë dhe jo-

qeveritarë" dhe se "ata ngatërrojnë partinë politike me 

organizatën e shoqërisë civile". Më shumë se gjysma e 

OShC-ve theksojnë apatinë në rritje të të rinjve drejt 
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kërkimit të zgjidhjeve për problemet e tyre në përgjithësi, 

veçanërisht në vendet më të vogla. Sidoqoftë, ata tregojnë 

se entuziazmi dhe vrulli ishin përgjithësisht më të mëdha 

përpara pandemisë. 

Të gjithë OSHC-të deklaruan se i kushtuan vëmendje të 

barabartë kërkesave të donatorëve dhe nevojave të grupit 

të synuar (të rinjve) në krijimin e projekteve të tyre dhe 

theksuan se të dy palët duhej të ishin të kënaqura. 

Fillimisht, sfidat, nevojat dhe preferencat e të rinjve u 

zbuluan (qoftë nga projektet e mëparshme ose nga 

hulumtimet), dhe më pas ata u përpoqën t'i vendosnin 

njohuritë brenda kornizës së kërkesave të donatorëve. 

OShC-të besojnë se ky ishte një proces normal dhe i 

dëshirueshëm. Nga ana tjetër, një OSHC thekson se 

përpiqet të gjenerojë fonde të veta për t'u bërë gjithnjë e 

më pak të varur nga donatorët e huaj, sepse kërkesat e 

tyre nuk shkonin gjithmonë në favor të asaj që ata e 

konsideronin të nevojshme për vendin, përfshirë të rinjtë. 

B.1. OSHC-të DHE KOVID-19 

Siç u theksua në seksionin e metodologjisë, përzgjedhja e 

OShC-ve të përfshira në fokus grupe u bë në përputhje me 

rëndësinë e punës së tyre për grupet e reja (dhe të 

margjinalizuara). Të gjitha organizatat, siç kemi theksuar 

më parë, u përballën me probleme me pamundësinë për 

të kryer aktivitete të projektit me prani fizike. Disa nga 

aktivitetet tashmë kanë filluar të realizohen në internet, 

por ata besojnë se nuk ka të njëjtin efekt si prania fizike. 

Aktivitetet e projektit kanë pësuar ndryshime në aspektin 

e buxhetimit për shkak të ndryshimit në kosto për 

zbatimin e aktiviteteve onlile dhe personalisht. Pjesa 

tjetër e aktiviteteve, të cilat ata nuk ishin në gjendje të 

zbatonin përmes një platforme online, u shty (për të cilat 

në kohën e grupit të fokusit OSHC-të nuk kishin të dhëna 

specifike në lidhje me vazhdimin e tyre). Sidoqoftë, kjo 

nënkupton zvogëlim, përkatësisht të ashtuquajturën 

ngrirje të fondeve të planifikuara për atë aktivitet. 

Në përgjithësi, organizatat vunë re një rritje të 

anëtarësisë, vullnetarëve dhe stafit, si dhe një numër të 

rritur të bashkëpunëtorëve. Shumica e tyre ishin 

angazhuar më aktivisht në aktivitete të caktuara gjatë 

pandemisë, veçanërisht aktivitete që përfshinin 

donacione dhe ndihmë për kategori të rrezikuara, 

informacione, fushata derë më derë për të shmangur 

grumbullimet, etj. Ndër sfidat e shumta që u ngritën në 

komunikim, një problem në punën e brendshme të disa 

OSHC-ve ishte konvoikimi i Asamblesë vjetore sepse 

Statuti nuk u lejonte të konvokonin Asamble elektronike. 

Prandaj, ata bënë ndryshime statutore në mënyrë që të 

mbahej online Asamble. Ata gjithashtu theksuan se sa nuk 

kanë - dhe në të vërtetë kanë nevojë - strategji të 

menaxhimit të krizës, të cilat më parë nuk i konsideronin 

të rëndësishme si dokumente, por tani janë provuar të 

jenë thelbësore. 

Vetëm një OSHC raportoi se u është afruan një donator 

me ofertë për të kryer punëtori gjatë pandemisë, së 

bashku me OSHC të tjera, por kjo ishte "për një periudhë 

të shkurtër kohe dhe me një numër të vogël aktivitetesh". 

Një OSHC tjetër vuri në dukje se në punën e tyre deri më 

tani, "ka pasur biseda shumë të rralla me donatorët ku ata 

ofrojnë "a keni nevojë për ndihmë" ose "kemi një ide, a do 

të dëshironit ta zbatonit atë ", por jo gjatë pandemisë. 

Të gjithë OSHC-të e tjera thanë se donatorët nuk iu 

drejtuan atyre drejtpërdrejt për të punuar në një problem 

apo aktivitet specifik, por theksuan se për projektet 

aktuale që kishin kur filloi pandemia, donatorët dhanë 

"sugjerime ose udhëzime se si të rregullojnë aktivitetet 

pa kompromituar cilësinë", ishin "mjaft të hapura për 

mënyrën se si ne - së bashku - mund të krijojmë një 

mënyrë që projekti mund të zbatohet, pavarësisht nga 

pandemia. " 

Një shembull pozitiv i theksuar nga një OSHC është kur një 

donator lejoi që fondet e mbetura nga projekte të tjera të 

parealizuara për shkak të pandemisë të drejtohen drejt 

krijimit të një platforme digjitale, megjithëse kjo nuk ishte 

parashikuar më parë. "Kur marrim parasysh që platforma 

u krijua nga e para, ishte një ndihmë e rëndësishme 

financiare për ne si organizatë për të realizuar këtë 

platformë," tha përfaqësuesi. 

B2. Bashkëpunimi ndërmjet OSHC-ve, dhe OSHC-ve 

dhe institucioneve shtetërore  

Shumica e OShC-ve të anketuara gjatë grupeve të fokusit 

deklaruan se bashkëpunimi i tyre me OSHC-të e tjera 

është në një nivel të lartë si para dhe gjatë pandemisë. Një 

pjesëmarrës vuri në dukje problemin në sektorin e OJQ-

ve, në lidhje me "frikën e bashkëpunimit, të gjithë kanë 

frikë se dikush do të vjedhë idenë e tyre, do të marrë 

paratë", por shumica shtuan se ndodhi gjatë krizës të 

arrinin bashkëpunim edhe më të thellë, forcuan rrjetin 

dhe kishte mbështetje reciproke, me një qëllim të 

përbashkët - për të ndihmuar grupet e tyre përkatëse të 
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synuara. Një i anketuar theksoi: "Ose do të ecim përpara 

së bashku, ose do të fundosemi individualisht." 

Më shumë se gjysma e OShC-ve të anketuara nënshkruan 

memorandume të ndryshme mirëkuptimi me OSHC-të e 

tjera, dhe organizatat ombrellë morën anëtarë të rinj 

gjatë pandemisë. Disa organizata gjithashtu raportuan një 

rritje në numrin e vullnetarëve / aktivistëve gjatë 

pandemisë. 

"Për shkak se nuk kishim shumë punë në terren, organizatat 
anëtare të koalicionit tonë u lidhën shumë më shumë me njëra-
tjetrën, qoftë duke mbështetur iniciativat lokale, duke aplikuar 
bashkërisht për projekte mbi baza partneriteti, kështu që 
bashkëpunimi është edhe më i fortë se më parë. " 

"Bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm, ne nënshkruam një seri 
memorandumesh në mënyrë që të mund të bashkëpunojmë. Në 
këtë mënyrë do të mund të aplikojmë së bashku për projekte, 
dhe në përgjithësi, të kontribuojmë në përmirësimin e jetës së 
të rinjve. Gjithashtu kemi bashkëpunim të mirë me mediat, 
përmes tyre, fitojmë shikueshmëri." 

Në një ton të ngjashëm me përfaqësuesit e institucioneve 

dhe përfaqësuesit e OShC-ve, ata përmendin se 

megjithëse kanë bashkëpunuar intensivisht me disa nga 

institucionet publike, ka hapësirë për përmirësimin e këtij 

komunikimi dhe bashkëpunimi. Më shpesh ata 

bashkëpunuan me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, 

Qeverinë, Agjencinë për Rini dhe Sport, MPPS, organi në 

Kuvend i formuar nga deputetë të rinj, Kabineti i 

Presidentit, Ministria e Shëndetësisë, Qyteti i Shkupit, 

Këshilli i Evropës , Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria 

e Punëve të Brendshme. 

Sa i përket bashkëpunimit me vetëqeverisjen lokale, vihen 

re përvoja pozitive dhe jo aq pozitive. Kënaqësi e madhe u 

shpreh nga bashkëpunimi me Komunën e Kisella Vodës, 

Komunën e Staro Nagoricane, Komunën e Bogdancit, 

Komunën e Krivogashtanit, Komunën e Gostivarit, 

Komunën e Prilepit, Komunën e Gazi Babës. Një përpjekje 

më intensive për bashkëpunim është bërë nga OShC-të 

drejt një pjese të komunave më të vogla, të cilat "nuk ishin 

të koordinuara dhe nuk dinin si të përballeshin (me 

pandeminë) ... nëse nuk i thirrni në mënyrë të përsëritur 

të paktën 3-4 herë në javë do të të harrojnë ". 

OShC-të ndanë një dozë skepticizmi në lidhje me 

përpjekjen e parë për të bashkëpunuar me vetëqeverisjen 

lokale dhe institucionet publike në përgjithësi. OShC-të, 

grupi i synuar i të cilave janë të rinjtë nga zonat rurale, 

shpresojnë për bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Nga ana 

tjetër, OShC-të që synojnë personat e cenuar nga 

shoqëria dhe të margjinalizuar, thonë se përkundër 

bashkëpunimit të mirë me institucionet në disa nga 

aktivitetet, ata i adresuan reagimin e tyre institucioneve 

qeveritare "se kanë harruar pak sektorin e OJQ-ve", dhe 

ekziston një deklaratë se ata kishin mjaft bashkëpunim të 

mirë me institucionet, por shpesh disi "pengoheshin". 

"Për fat të keq, institucionet na perceptojnë si kritikë, dhe 

jo si bashkëpunëtorë, siç duhet të jetë", është një nga 

komentet negative në lidhje me këtë bashkëpunim, me një 

OSHC tjetër duke shtuar se "... ishte një sfidë, të pritet 

kohë të gjatë për një përgjigje sepse institucionet ndoshta 

nuk janë të koordinuara mirë dhe nuk dihej nëse disa 

projekte do të aprovoheshin apo jo." 

Nga intervistat e kryera, lidhur me këtë çështje, nga 

këshilltari special për rininë dhe sportin dhe një 

përfaqësues nga Agjencia për Rini dhe Sport, morëm 

informacion se ata tashmë kanë marrë zyrtarë të 

emëruar nga një përqindje më e madhe e komunave dhe 

se do të shpallen deri në fund të qershorit 2021. 

OShC-të, kur u pyetën për mënyrën e përzgjedhjes së një 

donatori, më shpesh deklaruan se donatorët më të 

zakonshëm për aktivitetet e tyre ishin donatorët e huaj. Të 

gjitha organizatat kishin aktivitete të kryera me 

mbështetjen e donatorëve të huaj. Një numër i vogël i 

aktiviteteve mbështeten nga shteti, si para KOVID-19, 

ashtu edhe gjatë pandemisë. Dy organizata përdorën 

mbështetjen e shtetit në lidhje me masat për të trajtuar 

pandeminë, njëra prej tyre mori kompensim për një pjesë 

të pagës së punonjësve në organizatë (për 3 persona në 

një periudhë prej 4 muajsh), dhe një fitoi ndihmë 

financiare të njëfishtë (50,000.00 MKD), për të vazhduar 

aktivitetet e saj. Një organizatë mori mbështetje 

financiare pak para fillimit të pandemisë, por aktivitetet 

nuk u zbatuan sepse filloi pandemia, dhe fondet u anuluan. 

Prandaj, një nga pjesëmarrësit beson se shteti duhet t'i 

kushtojë vëmendje sektorit civil dhe të caktojë një shumë 

nga buxheti për ballafaqim me pandeminë. "Por ne nuk 

kishim mbështetje, përveç asaj për KOVID-19 nga Këshilli 

për Bashkëpunim midis Qeverisë dhe sektorit të 

shoqërisë civile, nga Sekretariati i Përgjithshëm, para 

Vitit të Ri." 
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Pyetjet e kontekstit dhe kërkimit  

Përpjekjet për të rrafshuar lakesën gjatë pandemisë së 

KOVID-19 shpesh dështojnë të marrin në konsideratë se si 

distancimi social mund të ndikojë tek të rinjtë e 

pambrojtur. Sistemet e mbështetjes sociale jetësore për 

shëndetin fizik, mendor dhe emocional të të rinjve, siç janë 

shkollat, parqet publike, qendrat e komunitetit dhe 

programet rekreative të të rinjve, po përjetojnë tendosje 

në aftësinë e tyre për të ofruar shërbime. Ndërveprimi i 

faktorëve të identitetit, të tilla si seksi, gjinia, raca, etnia, 

dhe paaftësia intelektuale ose fizike dhe disavantazhi 

socio-ekonomik mund të përkeqësojnë cenueshmërinë e 

të rinjve (p.sh., të rinjtë e pastrehë, të rinjtë që nuk janë 

në punë, arsim ose trajnim (NEETs) ), migrantë të rinj). 

(OECD 2020) 

Masat kufizuese dhe mbyllja e shkollave dhe kopshteve e 

kanë bërë "më të dukshëm" vëllimin e punës së papaguar 

të kujdesit që kryhet kryesisht nga gratë në Maqedoninë e 

Veriut (para krizës, 72% e punës së papaguar në shtëpi 

kryhej nga gratë). Gratë që punojnë u përballën me sfidën 

e jashtëzakonshme të kombinimit të përgjegjësive të 

punës, detyrave të shtëpisë (gatim, larje, pastrim, 

dezinfektim, pazar, etj.), kujdesin për fëmijët dhe anëtarët 

e tjerë të familjes, ndihmën për shkollimin / edukimin e 

fëmijëve dhe shumë më tepër aktivitete shtesë që janë 

pjesë e jetës së përditshme gjatë një krize pandemie 

(përfshirë kujdesin në shtëpi për pacientët me KOVID-19 

që i ekspozon drejtpërdrejt ndaj rrezikut të infeksionit) 

(Reactor 2020a). Petkovska (2020) arrin në përfundimin 

se sektorët më të prekur nga kriza, dhe ku shumica e 

shkeljeve të të drejtave të punëtorëve ndodhën 

njëkohësisht ishin sektorët ku shumica e të punësuarve 

ishin gra. Në raportet për shkelje të të drejtave të 

punëtorëve në Komitetin e Helsinkit nga marsi deri në 

qershor të vitit 2020, 70% e numrit të përgjithshëm të 

raporteve u paraqitën nga gratë. 

Brenda një periudhe prej vetëm pesë muajsh pas 

shpërthimit të pandemisë, më shumë se një e teta e grave 

u përballën me ndryshime në numrin e anëtarëve të 

punësuar me të ardhura të ekonomisë familjare. Për 

shkak të pandemisë, ata po jetojnë në familje pa të 

ardhura ose familje me vetëm një anëtar të punësuar ose 

me të ardhura. Kjo situatë është më e spikatur në mesin 

e grave të anketuara nga komunitetet etnike shqiptare, 

rome dhe serbe. (Pavlovski, Antikj, Frishçiq 2021) 

Prandaj, ne do të shtjellojmë disa nga gjetjet (të 

paraqitura më sipër) nga këndvështrimi i gjinisë, vendit të 

jetesës (urbane vs rurale), etnisë, LGBTQ +, personave me 

aftësi të kufizuara dhe prindërve të vetëm. 

Megjithëse niveli i digjitalizimit dhe shkrim-leximit dixhital 

në zonat rurale në Maqedoninë e Veriut veçmë kanë qenë 

në një nivel jashtëzakonisht të ulët, studimi i fundit tregon 

se pandemia ka shtyrë në sipërfaqe shumë nga problemet 

që rrjedhin nga kjo situatë për njerëzit që jetojnë në zonat 

rurale. Mungesa e besimit në institucione dhe digjitalizimi 

i ulët i ka shtyrë njerëzit nga zonat rurale të rrezikojnë më 

tej sigurinë dhe jetën e tyre duke zgjidhur çështjet 

administrative në person në vend se në internet. 

(Koalicioni Rural 2020)   

Disa nga çështjet që do të shqyrtojmë janë masat 

qeveritare, arsimi, puna dhe ekuilibri midis detyrave të 

shtëpisë dhe punës, sfida për të përballuar pagimin e 

nevojave themelore, dhunën në familje dhe aktivizmin 

qytetar dhe vullnetarizmin. 

Gjetjet 

Gjetjet e paraqitura në kapitujt e mëparshëm (që vijnë nga 

të katër metodat e hetimit) përshkruajnë përgjigjet nga i 

gjithë shembulli i të rinjve, OSHC-ve dhe institucioneve në 

dispozicion për ne. Sidoqoftë, për të qenë në gjendje të 

tentojmë disa nga teoritë dhe hipotezat ekzistuese që 

tregojnë në disa grupe potencialisht të prekshme të rinisë 

(në përgjithësi dhe në kohë të pandemisë) ne do të  disa 

nga rezultatet duke theksuar ndryshimet në mendime 

midis shtresave të ndryshme demografike. Ne do të 

përqendrohemi në vendet (rurale vs urbane), rajonin, 

gjininë, përkatësinë etnike, identifikimin e të rinjve me 

komunitetin LGBT +, paaftësinë fizike ose mendore dhe të 

qenit një prind i vetëm. Të dhënat e paraqitura nuk janë 

shteruese dhe pjesa e këtyre kategorive nga i gjithë 

kampioni paraqitet në seksionin e metodologjisë (Grafikët 

1, 2, 3, 5, 13) 

OShC-të në fokus grupet shënojnë disa probleme dhe 

sfida, të cilat, sipas tyre, nuk kanë qenë të pranishme 

vetëm tani, gjatë pandemisë COVID-19, por ato ekzistonin 

më parë. Ata theksojnë se "tani është parë se sa probleme 

kanë të rinjtë, veçanërisht në zonat rurale dhe vendet më 

të vogla". "Pandemia thjesht shtriu të rinjtë në zonat 

rurale për tokë"; "Problemet nuk kanë ndryshuar para dhe 

pas Covid, vetëm se ato janë theksuar tani," thanë 

përfaqësuesit e OSHC-ve në grupet e fokusit. 
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Siç është përmendur tashmë, në disa raste, pandemia 

gjithashtu kishte efekt pozitiv në aktivitetet në internet të 

disa OShC-ve. Qasja në internet u ka mundësuar këtyre 

organizatave të arrijnë të rinjtë nga vendet më të vogla ku 

më parë nuk kishin prani fizike, kështu që klubet në 

internet u kanë mundësuar të rinjve nga këto vende të 

anëtarësohen në klube përmes klasave online. Pandemia 

gjithashtu theksoi nevojën për digjitalizim dhe rritjen e 

nivelit të shkrim-leximit digjital të të rinjve, veçanërisht 

në zonat rurale, gjë që hapi derën për disa OShC për një 

nivel krejt të ri të punës së të rinjve që të jenë në gjendje 

të zbatojnë me sukses projektet e planifikuara në të 

ardhmen 

Por sfidat janë më të mëdha kur bëhet fjalë për 

komunitetet e margjinalizuara. Nga OShC-të është 

vërejtur një sfidë e veçantë në këtë drejtim që punojnë me 

të rinj me zhvillim specifik, të rinjtë nga kategoritë e 

ndjeshme sociale dhe të rinjtë nga zonat rurale. Midis 

atyre që punojnë me të rinjtë me aftësi të kufizuara, nga 

grupet e rrezikuara të shoqërisë dhe zonat rurale, humbja 

e mundësisë për takime të drejtpërdrejta dhe ndërveprim 

fizik reflektohet në mënyrën e punës me të rinjtë. "Rënia 

në kontakt me ta ishte e vështirë, dhe në fillim, për disa, 

ishte plotësisht e pamundur", deklaroi një përfaqësues i 

OSHC-së.  

Nga aktivitetet aktuale që u ndaluan, u pauzuan, u 

riorganizuan, etj., Aktivitetet me grupet më specifike (të 

rinjtë me aftësi të kufizuara, të rinjtë nga zonat rurale) u 

ndaluan plotësisht. Transferimi i aktiviteteve në internet 

rezultoi i vështirë - mungesa e qasjes në internet dhe 

lidhja e qëndrueshme është veçanërisht problematike në 

zonat rurale, dhe mungesa e pajisjeve adekuate dhe / ose 

të mjaftueshme për të ndjekur dhe / ose marrë pjesë në 

aktivitete në internet është problem veçanërisht për 

familjet e mëdha dhe të rinjtë nga grupe të cenueshme 

shoqërore. 

Problemet më të zakonshme për të rinjtë në pandemi, 

sipas përfaqësuesve të OSHC-ve, u shfaqën në sistemin 

arsimor. Edhe pse përqindja e të rinjve që nuk e vazhduan 

arsimin gjatë pandemisë ishte 11% (shih Grafikun 20) ne 

kemi vërejtur se efekti negativ është më i madh për 

bashkësitë më të vogla etnike sesa për maqedonasit 

etnikë. Gjegjësisht, ndërsa 14% e maqedonasve etnikë nuk 

e vazhduan arsimin e tyre, 22% e të rinjve shqiptarë dhe 

33% e të rinjve që u përkisnin bashkësive më të vogla 

etnike nuk vazhduan arsimin. Duhet të vihet një theks i 

veçantë tek të rinjtë romë, sepse më shumë se 80% e të 

anketuarve romë ndaluan arsimin e tyre në kohë 

pandemie. Për më tepër, në mesin e meshkujve të 

anketuar, përqindja e atyre që nuk kanë vazhduar arsimin 

(21%) është më e lartë se në mesin e femrave të 

anketuara (12%). Pothuajse 15% e të anketuarve që 

jetojnë në zonat rurale nuk e kanë vazhduar arsimin, 

ndërsa e atyre që jetojnë në zonat urbane është 10%. Më 

në fund, përqindja më e lartë e atyre të anketuarve që nuk 

kanë vazhduar arsimin e tyre (por nuk janë përgjigjur se 

nuk vlen për ta) mund të gjenden në kategoritë e moshave 

të larta (kryesisht mbi 25 vjeç). 

Lidhur me pengesat më të zakonshme për arsim cilësor 

në internet, përfaqësuesit e OSHC-ve përcjellin përvoja 

negative nga të rinjtë e tyre të synuar, në lidhje me: qasje 

të parregullt në energji elektrike dhe internet të 

qëndrueshëm, pajisje të pamjaftueshme për ndjekjen e 

shkollimit në internet, cilësi e dobët e sistemit arsimor, 

edukatorë të papërgatitur për mënyrën e re të 

mësimdhënies, adaptimi i pamjaftueshëm i procesit për të 

gjitha kategoritë e studentëve, veçanërisht ata me 

zhvillim atipik, për të rinjtë me aftësi të kufizuara të 

dëgjimit "nuk ishte në dispozicion asnjë përmbajtje 

arsimore, as brenda arsimit formal dhe as në atë informal 

... ata nuk kishin siguruar interpretues të gjuhës së 

shenjave ". Përveç kësaj, "mësuesit nuk janë të gatshëm 

të përdorin mjete në internet, cilësia e arsimit formal dhe 

përqendrimi i të rinjve kur dëgjojnë mësime në internet 

është zvogëluar. Ne po flasim për të ashtuquajturin 'brez 

të humbur' të të rinjve, "tha një përfaqësues. OShC-të, 

grupi i synuar i të cilave janë të rinjtë me zhvillim atipik, 

tregojnë se sfidë shtesë për ta është "numri i vogël i 

kontakteve sociale, me kolegët, dhe që përballen me 

diskriminim. "Sistemi arsimor me cilësi të dobët nuk u 

siguron atyre të gjitha materialet e nevojshme, duam të 

kemi një sistem arsimor gjithëpërfshirës, nuk kemi 

asistentë arsimorë, mësuesit nuk janë të përgatitur", 

deklaroi një përfaqësues i OSHC-ve.  Kur shohim sfiduesit 

e KOVID-19 për arsimim, punë dhe ekuilibër punë-shtëpi, 

rezultatet e studimit tregojnë se komunitetet etnike jo-

shumicë përballen me këto sfida më shumë sesa 

maqedonasit etnikë. 
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Grafiku 59 ilustron se si kushtet për punë / mësim nga 

shtëpia janë sfida më e madhe që kanë hasur të rinjtë, por 

shqiptarët etnikë dhe bashkësitë më të vogla etnike janë 

përballuar me këtë sfidë në një shkallë më të lartë (76% 

e shqiptarëve etnikë që përballen me këtë sfidë, 73% e të 

tjerëve dhe 65% e maqedonasve etnikë).  

E njëjta prirje është e pranishme për pengesat në 

karrierë, mësimin e teknologjisë së re dhe sfidën për të 

përfunduar arsimin, ndërkohë që nuk ka pothuajse asnjë 

ndryshim në aspektin etnik për variablën "ekuilibër punë-

shtëpi". 

Grafiku 59. Të rinjtë që janë përballur personalisht me sfida në arsim dhe karrierë për shkak të krizës KOVID-19 sipas 

përkatësisë etnike. 

Sondazhi tregon se të rinjtë në zonat rurale me të vërtetë 

janë përballur me sfida më të mëdha në arsim që burojnë 

nga pandemia. Grafiku 60 tregon se ndryshimet më të 

mëdha midis rinisë rurale dhe asaj urbane janë në lidhjen 

e paqëndrueshme të internetit (15% më shumë kjo sfidë 

ndodh tek rinia rurale sesa tek rinia urbane), mungesa e 

pajisjeve (31% e të rinjve rural dhe 14% e të rinjve në 

zonat urbane), problemi aksesit të rregullt në Internet 

(diferencë prej 16%) dhe mungesa e ndihmës nga një i 

rritur (mësues, prind, vëlla ose motër). Nga ana tjetër, të 

rinjtë nga zonat rurale treguan një përqindje më të ulët të 

mungesës së motivimit sesa ata në zonat urbane. (Grafiku 

60.) Për më tepër, rinia urbane kaloi më shumë kohë duke 

u kujdesur për një anëtar tjetër të familjes (53%) sesa 

rinia rurale (ku 42% thanë se kaluan më shumë kohë për 

këtë). (Grafiku 61.) 

Grafiku 60. Sfidat e online mësimit nga shtëpia 
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Grafiku 61. Koha e kaluar në kujdesin për anëtarët e familjes sipas vendbanimit 

 

 
 

Sipas OSHC-ve pjesë e fokus grupit, sfida tjetër për të 

rinjtë është punësimi, dhe të ardhurat e zvogëluara / 

fuqia ekonomike e komplikon pozicionin e tyre në shoqëri. 

Gjatë pandemisë, "një numër i konsiderueshëm i të rinjve 

(20% krahasuar me grup-moshat e tjera) humbën punën 

"për shkak të detyrimeve të parregulluara ligjore në 

lidhje me punësimin. Të rinjtë shpesh punonin në kompani 

hotelierie dhe gastronomi, si profesionistë të pavarur. 

Të rinjtë me aftësi të kufizuara "nuk kanë mundësi të 

mjaftueshme punësimi dhe ata që u ofrohen nuk janë 

përshtatur", tha një përfaqësues i OShC. 

Gjetjet e sondazhit tregojnë se pandemia kishte një 

ndikim më të madh negativ në vendin e punës për 

meshkujt e anketuar (31%) sesa për femrat (20%) 

(Grafiku 62a), dhe pothuajse të njëjtin ndikim negativ tek 

të rinjtë nga vendet rurale (me 26%) dhe urbane. (24%). 

(Grafiku 62a) Sidoqoftë, gjetja e një pune vlerësohet si 

më e vështirë nga të rinjtë nga zonat rurale (52%) sesa 

për rininë në zonat urbane (48%). (Grafiku 63 b) Nuk ka 

ndonjë ndryshim të rëndësishëm në perceptimet në 

lidhje me këtë pyetje tek të anketuarit meshkuj dhe 

femra. (Grafiku 63a) Nga Grafiku 62c, sidoqoftë, siç 

pritej, vërejmë se në Shkup (i cili është rajon më i pasur) 

ndikimi te të rinjtë për sa i përket punës është më pak 

negativ sesa në rajonet më të varfra (Rajoni Verilindor, i 

Pelllagonisë dhe Lindon). 
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Grafiku 62a. KOVID-19 ndikimi në punë sipas gjinisë 

  

 

Grafiku 62b. Ndikimi i KOVID-19 në punën sipas vendit 

 

 

 

Grafiku 62c. Ndikimi i KOVID-19 në punë sipas rajoneve 
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Grafiku 63a. Vështirësia për të gjetur punë sipas gjinisë 

    

 

Grafiku 63b. Vështirësia për të gjetur punë sipas vendbanimit 

 

 

Shifrat krahasuese në Grafikët 64a tregojnë se të rinjtë 

nga zonat rurale kanë më shumë vështirësi në sigurimin 

e mjeteve themelore të jetesës dhe në plotësimin e 

shpenzimeve themelore. Për sa i përket vendbanimit, më 

të dukshme janë ndryshimet në mundësinë e pagimit të 

shërbimeve, sigurimin e financave për pushime, kostot e 

transportit dhe paratë për rroba. (Grafiku 64a.) Për sa i 

përket përkatësisë etnike, ne vërejmë (Grafikun 64b) që 

bashkësitë etnike jo-shumicë kanë më shumë vështirësi 

sesa maqedonasit etnikë në plotësimin e kostove të 

shërbimeve, kontigjencave, financave për pushime, 

veshmbathje dhe transport. Komuniteti Rom ka 

demonstruar nivelin më të lartë të sfidës financiare për 

të blerë rroba, kosto të papritura dhe borxhe, shqiptarët 

kanë demonstruar të kenë sfidën më të lartë për të 

paguar shërbimet komunale, për të përballuar pushimet 

dhe për të paguar kostot e paparashikuara.  

Jeta shoqërore dhe cilësia e jetës, në përgjithësi, 

theksohen si një problem shtesë nga përfaqësuesit e 

OSHC-ve. "Të rinjtë nga qytete më të vegjël nuk ishin të 

përfshirë në krijimin e politikave në lidhje me problemet 

dhe kërkesat e tyre në asnjë mënyrë, as përmes 

vetëqeverisjes lokale dhe as në ndonjë mënyrë tjetër". 

OShC-të që punojnë në zonat rurale tregojnë se "nuk 

mund të gjesh më të rinj në vende të vogla", dhe atje ku 

mund të gjesh, "ka një apati të madhe. Është shumë e 

vështirë të gjesh dikë që dëshiron të dalë vullnetar, të vijë 

të të ndihmojë në atë që dëshiron të bësh, mendojnë se ka 

ndonjë motiv të fshehtë në gjithçka, mendojnë se do të 

vinin kot dhe askush nuk e kupton përfitimin përmes 

kontributit në komunitet, komunitetin lokal, pjesë e të cilit 

jemi të gjithë si qytetarë. " 
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Grafiku 64a. Vështirësitë financiare në pandemi sipas vendit të jetesës 

 

 

 

Grafiku 64b. Vështirësitë financiare në pandemi sipas përkatësisë etnike 

 

 

 

43%

35%
32%

39%

32%
30%

26%

10%

37%
34% 35%

33%
29% 28%

22%

11%

38%
35% 35% 34%

29% 28%

22%

11%

Pagesën e
shërbimeve

komunale (energji
elektrike, ngrohje,

ujë, telefon, internet,
etj.)

Shpenzime të
papritura (disa
tatime, norma

interesi bankare,
etj.)

Pagesa e kredisë Sigurimi i financave
për pushim veror të

paktën 7 ditë

Para për rroba Para për ushqim Shpenzime për
transport

Pagesën e qirasë
për shtëpi /
apartament

A është përballur familja juaj me disa nga vështirësitë e mëposhtme gjatë pandemisë?
SIPAS VENDIT

RURAL URBAN TOTAL

35% 33% 35% 31% 27% 27% 21%
9%

49%
40%

28%

47%
38%

27% 23%
14%

42%
32% 34% 36%

20%
34% 28% 24%

63%
75% 75%

25%

88%

63% 63%

13%

38% 35% 35% 34% 29% 28% 22%
11%

Pagesën e
shërbimeve

komunale (energji
elektrike, ngrohje,

ujë, telefon,
internet, etj.)

Shpenzime të
papritura (disa
tatime, norma

interesi bankare,
etj.)

Pagesa e kredisë Sigurimi i financave
për pushim veror
të paktën 7 ditë

Para për rroba Para për ushqim Shpenzime për
transport

Pagesën e qirasë
për shtëpi /
apartament

A është përballur familja juaj me disa nga vështirësitë e mëposhtme gjatë pandemisë?
SIPAS ETNISË

Maqedonas/ Maqedonase Shqiptar / shqiptare Tjetër Romë/ rome Romë/ rome



 

Fa
q

ja
6

8
 

Sondazhi tregon se, mesatarisht, edhe pse në një nivel të 

ulët (20%), të anketuarit meshkuj dhe femra morën pjesë 

pothuajse në mënyrë të barabartë në organizatat rinore. 

(Grafiku 65a) Nga ana tjetër, të rinjtë morën pjesë më 

shumë në këto organizata; nga ata të moshës 15 deri në 19 

vjeç madje 47%, dhe të moshës 25 deri në 29 vjeç 16%. 

(Grafiku 65b) Për më tepër, nuk ka asnjë ndryshim midis 

shkallës së anëtarësimit në organizatat rinore midis të 

rinjve nga zonat rurale dhe urbane (Grafiku 65c), që mund 

të shpjegohet me metodën e mbledhjes së këtyre të 

dhënave, përkatësisht, online anketë. Gjegjësisht, të rinjtë 

që janë të përjashtuar nga aksesi në internet dhe jeta 

shoqërore, përfshirë OSHC-të, mund të mos kenë pasur 

qasje në këtë anketë. Kjo mundësi mund shkaktojë 

mbivlerësim "të rremë" në pjesën e të rinjve rurale që 

janë pjesë e organizatave rinore. 

Grafiku 65a. Angazhimi në organizimin e të rinjve sipas gjinisë                     Grafiku 65b. Angazhimi në organizimin rinor 

sipas moshës 

  

 

Grafiku 65c. Angazhimi në organizimin e të rinjve sipas vendbanimit 
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Ndërsa të anketuarit meshkuj kanë qenë vullnetarë më 

shumë gjatë pandemisë sesa femrat (me 4%), të rinjtë 

rural krahasuar me ata në zonat urbane (me 2%) dhe të 

rinjtë nga bashkësitë e tjera etnike më shumë sesa 

maqedonasit etnikë (me 10%). Midis shqiptarëve etnikë, 

ekziston numri më i lartë i të rinjve që kanë dalë 

vullnetarë gjatë pandemisë. (Grafiku 66 a, b, c) 

 

Grafiku 66 a, b, c. Angazhimi në vullnetarizëm sipas gjinisë, vendit dhe përkatësisë etnike 

  

 Lidhur me 

masat ekonomike të qeverisë për ballafaqim me pasojat e 

pandemisë, më shumë se gjysma e OSHC-ve besojnë se 

mos-përdorimi i masave nga të rinjtë është kryesisht për 

shkak se informacioni mbi ndihmën ekonomike gjatë 

pandemisë nuk i ka arritur të gjithë të rinjtë (veçanërisht 

në zonat rurale dhe nga kategoritë e cenueshme 

shoqërore)  ose janë përballur me sfida teknike në 

aplikimin për ndihmë shtetërore. 

Anketa tregon një ndryshim prej 10% midis të rinjve të 

painformuar nga zonat rurale dhe atyre nga zonat urbane, 

gjë që konfirmon këtë hipotezë

. (Grafiku 67.) 

 

Grafiku 67. Informacion mbi masat qeveritare sipas vendbanimit  
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Nga Grafiku 68a mund të shohim se nuk ka asnjë ndryshim 

midis të rinjve nga zonat rurale dhe urbane në numrin e 

masave të papërdorura, por të rinjtë në zonat rurale kanë 

një numër më të vogël të një mase të përdorur dhe numër 

më të madh të tre dhe më shumë masave të përdorura. 

Nga ana tjetër, bashkësitë më të vogla etnike 3% nuk kanë 

përdorur asnjë masë, dhe 10% kanë përdorur një masë 

(Grafiku 68b). Përdorimi i dy ose më shumë masave është 

vërejtur në bashkësitë më të vogla etnike, që në numër 

absolut është ende një nivel mjaft i ulët i përdorimit të 

masave. Të rinjtë romë kanë shkallën më të lartë të të 

rinjve që nuk kanë përdorur asnjë masë (63% e romëve), 

komuniteti shqiptar 53%, ndërsa 47% e maqedonasve 

dhe 40% e komuniteteve të tjera më të vogla nuk kanë 

përdorur asnjë masë të vetme, 

 

Grafiku 68a. Përfitimi i masave qeveritare sipas vendbanimit  

 

Grafiku 68b. Përfitimi nga masat qeveritare sipas përkatësisë etnike  
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OShC-të në grupet e fokusit gjithashtu tregojnë rritje të 

dhunës në familje "... në qytete më të vogla ose nuk ka 

strehimore ose nëse ekziston me siguri abuzuesi do ta 

dinte se ku është viktima." Sondazhi tregon se 4.3% e të 

rinjve raportuan dhunë në familje gjatë pandemisë, e cila 

ndodhi 1.4% më shumë në zonat rurale sesa në zonat 

urbane. (Grafiku 69.) 

Në lidhje me dhunën me bazë gjinore, nga ana tjetër, 

megjithëse përgjithësisht në një shkallë pak më të ulët 

(3.6% e të anketuarve), një ndryshim i rëndësishëm mund 

të vërehet për sa i përket vendbanimit, me faktin se në 

zonat rurale 8.3% e të rinjve raportuan dhunë të tillë dhe 

2.8% e të rinjve në zonat urbane. (Grafiku 70.) 

 

Grafiku 69. Përjetimi i dhunës në familje në vendin ku jetojnë                Grafiku 70 Përjetimi i dhunës gjinore sipas 

vendbanimit  

                      

 

Kur u pyetën nëse mendojnë se kanë mundësi për zhvillim 

profesional, njerëzit me aftësi të kufizuara fizike kryesisht 

mendojnë "jo" (39%), pasuar nga njerëzit me zhvillim 

atipik (38%) dhe prindërit e vetëm (33%). (Grafiku 71.) Në 

pyetjen "Në jetën time të përditshme të tjerët më trajtojnë 

me respekt", të anketuarit në përgjithësi u përgjigjën 

pozitivisht (90% u përgjigjën "po" ose "disi po"). Prindërit  

e vetëm dhe personat me aftësi të kufizuara fizike 

mendojnë se nuk ndodh kështu me ta (31% u përgjigjën 

"jo"). (Grafiku 72) Të rinjtë LGBT + të anketuar zakonisht 

shohin mundësi për zhvillimin e tyre profesional dhe 

besojnë se të tjerët i trajtojnë me respekt (33%) ose në 

një farë mase me respekt (48%).  
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Grafiku 71. Ndjenjën për qasje drejt mundësisë për zhvillim profesional nga të rinjtë në rrezik 

 

 

 

Grafiku 72. Ndjenja e të qenit i respektuar në jetën e përditshme nga kategoritë vunerabile të të rinjve 
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Struktura institucionale dhe korniza politike  

Një përfundim i përgjithshëm nga analiza tematike e 

strategjive, legjislacionit dhe masave që adresojnë 

pozicionin e të rinjve na tregon se qeveritë i kanë pranuar 

problemet, por nuk ka veprim. Legjislacioni për rininë 

është vetëm në fillimet e tij, me institucionet që përpiqen 

të gjejnë një institucion udhëheqës dhe koordinues për 

çështjet rinore. Shumë çështje rinore janë shpërndarë në 

sektorë dhe institucione të ndryshme. Kjo e bën të 

vështirë të ndiqni se cilat masa janë hartuar dhe zbatuar 

nga kush. Ndërsa të gjitha dokumentet dhe masat 

kryesore adresojnë rininë në përgjithësi, ekziston një 

mungesë e një qasjeje të specializuar ose ndër-sektoriale 

ndaj të rinjve vunerabil. Njëkohësisht, planet e veprimit 

dhe operacionale nuk ofrojnë një pamje se si situata ka 

ndryshuar me zbatimin e masave të hartuara, dhe 

strategjitë ekzistuese dhe planet e veprimit duhet të 

rishikohen në përputhje me situatën e re dhe nuk i 

përgjigjen krizë shëndetësore globale. Përfundimisht, 

qeveria duhet të përqendrohet më shumë në sfidat me të 

cilat përballen personat e rinj në kohë pandemi, jo vetëm 

që kanë të bëjnë me çështjet ekonomike, por arsimore dhe 

shëndetësore, mentale dhe fizike, dhe të ofrojë masa më 

konkrete dhe të përqendruara.  

 

Masat qeveritare 

Masat e paraqitura nga qeveria nuk janë strukturore, duke 

pasur parasysh efektet afatgjata të pandemisë mbi 

ekonominë. Gjysma e të rinjve të anketuar i konsiderojnë 

ata joefikasë. Ata janë të informuar në një shkallë të lartë 

në lidhje me masat ekonomike, dhe megjithatë, gjysma e 

të anketuarve nuk kanë përdorur ndonjë masë 

(veçanërisht burrat dhe grup-moshat më të vjetra). Masa 

më e përdorur është "Kartela pagesore vendore prej 

3000 denarë". Disa kategori të rinjsh, siç janë artistët e 

pavarur, janë lënë pas dore nga këto masa. Efekti 

afatgjatë i këtyre politikave është i diskutueshëm, dhe për 

më tepër, ato mund të kërcënojnë barazinë sociale për 

shkak të pozicioneve të favorshme që ndërtuan për 

punëdhënësit sesa për punonjësit. 

 

 

 

Arsimi 

Mbylljet e shkollave dhe hapësirave të tjera të të nxënit 

kanë ndikuar në popullatë. Ajo preku jo vetëm nxënësit dhe 

studentët, por familjet, institucionet dhe të gjithë 

shoqërinë. Për shkak të KOVID-19, 11% e të rinjve në 

Maqedoninë e Veriut kanë ndaluar arsimimin e tyre dhe 

shumë prej tyre kanë qenë të ndikuar negativisht dhe janë 

hasur me sfida të ndryshme. Për më tepër, largësia fizike 

nga klasa kërkonte teknologji dhe pajisje të reja, 

mbikëqyrje të prindërve dhe mësim të metodave të reja 

të mësimdhënies. Megjithëse kishte donacione të shumta 

të organizuara për kompjuterë / tabletë nga kompani 

private, individë, organizata humanitare si dhe komuna 

lokale në mënyrë që nxënësit të ndiqnin mësimin, ende 

17% e të rinjve nuk kanë pajisjet e nevojshme dhe 

pothuajse 14% nuk mund të të përballojë internet lidhje të 

rregullt, të qëndrueshme.  

 

Situata socio-ekonomike 

Të dhënat nga anketa me të rinj tregon se pandemia kishte 

ndikim kryesisht negativ në situatën socio-ekonomike të 

të anketuarve, me një të tretën e tyre që raportuan se 

pandemia ishte pengesë të jenë me partnerët e tyre. 

Gjysma e të anketuarve janë përballur me vëllim të shtuar 

të përgjegjësive në shtëpi dhe kohën e kaluar duke 

siguruar kujdes për anëtarët e familjes, veçanërisht të 

anketuarat femra; si dhe me të ardhura të reduktuara dhe 

/ ose orë pune, dhe si pasojë e kësaj - vështirësi në 

rregullimin e kostove bazë, nga të cilat në përqindjen më 

të madhe për shërbimet komunale. Gjithashtu, 8% e 

numrit të përgjithshëm të të anketuarve humbën punën e 

tyre, gjë që ndikoi seriozisht në buxhetet e tyre familjare. 

Dy të tretat e të rinjve thanë se do të largoheshin nga 

vendi si pasojë e pandemisë, që është tregues i fortë i 

pakënaqësisë së tyre me situatën socio-ekonomike. 

 

Mirëqenia emocionale 

Mund të konkludojmë se për të përmirësuar shëndetin e 

tyre emocional, të rinjtë shpesh investojnë kohë në 

shikimin e TV-së, serialeve, filmave, surfimit të internet 

dhe kalimit të një kohe cilësore me familjen, dhe më pak 

kanë kaluar kohë me punë vullnetare dhe shkrim. 

Interneti, si një mjet, përdoret më së shpeshti për të 

ndjekur mediat sociale, dhe më së paku për qëllime 
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edukative, webinare dhe vullnetarizëm, gjë që vërehet 

gjithashtu nga mënyrat e komunikimit, ku mediat sociale 

renditen më së larti në listë. Kontaktet fizike, të cilat janë 

sfida më e madhe për të kapërcyer, të rinjtë kalojnë kohën 

në park ose në shtëpi me miqtë dhe rrallë e bëjnë atë në 

njëhobi grup ose shoqata rinore. Të gjitha të dhënat 

tregojnë se të rinjtë pothuajse nuk bëhen vullnetarë dhe u 

kushtojnë shumë pak vëmendje metodave arsimore 

jashtëshkollore dhe arsimit joformal. Sfida më e fortë me 

të cilën përballen të rinjtë është liria e kufizuar e lëvizjes, 

si dhe përkeqësimi i situatës epidemiologjike në vend. Në 

fund të listës janë përsëri sfidat e vullnetarizmit të qetë, 

aktivizmit rinor dhe pjesëmarrjes qytetare, të cilat 

tregojnë më tej për faktin se të rinjtë nuk janë shumë të 

përqendruar në vullnetarizëm, solidaritet dhe empati.  

Niveli në rritje i ankthit dhe panikut në përgjithësi, si dhe 

efektet negative të fushatës për solidaritetin e të rinjve 

me të moshuarit, konfirmojnë hipotezën fillestare në lidhje 

me shëndetin emocional, e cila disi konfirmohet nga 

përqindja e njerëzve që janë bërë më të dhunshëm se më 

parë. Së fundmi, në kundërshtim me supozimet fillestare 

të autoriteteve ku të rinjtë u vunë në tapet për 

mosrespektim të masave, vetëm një numër i vogël i tyre 

thonë se kanë shkelur karantinën dhe orën policore në 

llogari të ahengjeve sekrete private, dhe shumica e tyre 

besojnë se për tejkalimin e pandemisë masat e nevojshme 

janë vaksinimi dhe respektimi i masave.  

 

Angazhimi civil dhe vullnetarizmi 

Të dhënat nga studimi sugjerojnë se një pakicë e të rinjve 

marrin pjesë në aktivitete vullnetare ose civile që 

kontribuojnë në shoqëri. Përqindja e qytetarëve që ishin 

anëtarë të ndonjë organizate, grupi ose klubi nuk ndryshoi 

ndjeshëm në vitet para dhe gjatë pandemisë. Ligji për 

Pjesëmarrje rinore dhe politika rinore ofron kornizë për 

rritjen e zërit dhe angazhimin e të rinjve, të dhënat 

tregojnë se vetëm një e treta (32%) e të rinjve ishin aktivë 

/ anëtarë të ndonjë organizate dhe vetëm 6% e të 

anketuarve ishin pjesë e këshillave. Për më tepër, me ligjin 

për punë vullnetare, procesi rregullohet dhe përpjekja 

vullnetare për vullnetarin dhe komunitetin e gjerë njihet, 

vetëm nga 29% e të anketuarve që janë paraqitur 

vullnetarë para pandemisë dhe 17% vullnetarë gjatë 

pandemisë.  

 

OShC-të dhe angazhimi i të rinjve 

Kriza shëndetësore ndryshoi ndjeshëm mënyrën e 

komunikimit dhe koordinimit midis OSHC-ve dhe të rinjve. 

Sfidat me të cilat përballen janë rezultat i transferimit nga 

komunikimi fizik në atë digjital dhe aktivitetet në internet. 

Ka një numër në ulje të përfshirjes së të rinjve në 

aktivitetet e OShC-ve sepse jo të gjithë të rinjtë kanë 

mundësi të angazhohen në internet dhe jo të gjithë janë të 

njohur me mjetet elektronike.  

 

Të rinjtë në rrezik 

Gratë, të rinjtë nga zonat rurale dhe grupet etnike jo-

shumicë demonstruan një shkallë më të lartë të 

cenueshmërisë ndaj sfidave të caktuara pandemike. 

Bilanci i grave midis detyrave të shtëpisë dhe punës është 

lëkundur, dhe gratë rurale përballen me më shumë dhunë 

familjare dhe dhunë mbi baza gjinore. Të rinjtë nga zonat 

rurale përballen me një kohë më sfiduese në shkollë, për 

sa i përket teknologjisë dhe mbështetjes për të mësuar, 

ata gjithashtu kanë qenë më të prekur financiarisht dhe 

në një shkallë më të lartë nuk kanë mundur të paguajnë 

shërbimet themelore, veshmbathje, transportin dhe 

pushimet. Gjithashtu kanë qenë më pak të informuar në 

lidhje me masat ekonomike, më pak të angazhuar në jetën 

shoqërore dhe vullnetarizmin, dhe e gjejnë kërkimin e një 

pune në kohë pandemie shumë më të vështirë sesa të 

rinjtë nga zonat urbane. Grupet etnike jo-shumicë janë 

ndikuar negativisht nga mungesa e informacionit mbi 

masat ekonomike të qeverisë, dhe ashtu si të rinjtë rurale, 

ata kanë më shumë probleme për të mbuluar shpenzimet 

e përditshme të jetesës dhe shërbimet komunale sesa 

maqedonasit etnikë. Më në fund, të rinjtë me aftësi të 

kufizuara fizike konsiderojnë se njerëzit e tjerë nuk i 

trajtojnë ata me respekt në jetën e përditshme dhe se ata 

kanë shumë më pak mundësi profesionale sesa të tjerët.  
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SHËNIMET FUNDORE 

i. Përzgjedhja e OShC-ve për grupet e fokusit u bë bazuar në një 
analizë të plotë të sektorit të shoqërisë civile (kryesisht duke u 
mbështetur në regjistrin nga sektori qeveritar për 
bashkëpunim me OSHC-të dhe të dhënat e CIVIKA MOBILITAS). 
Ne kemi listuar 40 organizata kryesore të OSHC-ve dhe 
organizata ombrellë (rrjete) që punojnë drejtpërdrejt me të 
rinjtë ose grupet e margjinalizuara / vunerabile. Pastaj kemi 
bërë një përzgjedhje më të ngushtë bazuar në aktivitetet e 
dukshme të OShC-ve në tre vitet e fundit dhe kemi ftuar ato që 
kanë treguar aktivitetin e fundit. OShC-të dhe Rrjetet e OShC-
ve që marrin pjesë në grupet e fokusit janë: Shoqata 
Humanitare dhe Bamirëse e Romëve "Mesecçna" - Gostivar, 
Instituti SPPMD Maqedoni, shoqata civile për ndihmën e 
familjeve dhe individëve të pastrehë dhe të pafavorizuar nga 
shoqëria KINDNESS, HOPS Healthy Options Project Shkup, 
Agjencia Lokale e Zhvillimit Struga (LDA), Info Front- Prilep, 
Mladiinfo International, Shoqata për Edukim Ligjor dhe 
Transparencë LET STATION, Shoqata për integrim multikulturor 
Inclusion Ohër, Qendra për Aktivizëm Rinor Krik, MOF-Forumi 
Arsimor Rinor, Koalicioni Rural - Kërçovë, Këshilli Rinor 
Nacional i Maqedonisë (KRNM), Qendra e Vullnetarëve - Shkup.  

ii. Sipas vlerësimeve për vitin 2020, 60% e popullsisë së 
Maqedonisë së Veriut jeton në zona urbane (Referencë), 
megjithatë ka shumë mundësi që të rinjtë të kenë emigruar në 
masë të madhe (në zona urbane ose jashtë). Këto vlerësime nuk 
japin llogari për këtë. Të dhënat tregojnë shkallë të ulët të 
lindjeve në zonat rurale, si dhe një trend të përgjithshëm të uljes 
së numrit të popullsisë. Të dhëna të sakta dhe të fundit nuk janë 
në dispozicion për shkak të mungesës së të dhënave të 
Regjistrimit që nga viti 2002, prandaj është e vështirë të 
supozohet se sa të rinj jetojnë në zonat rurale. (Rizankoska, J 
dhe Trajkoska Naumoska, 2020). Sido që të jetë, pjesa e të rinjve 
nga zonat rurale në ekzemplarin është ndoshta disi më e vogël 
se shifra reale për shkak të dy arsyeve teknike: formulimi i 
pyetjeve në anketën tonë (ne pyesim për vendin aktual të 
jetesës, jo rezidenca zyrtare e regjistruar, e cila ka shumë të 
ngjarë të ndryshojë për ata të rinj që jetojnë në zona më të 
mëdha urbane / dhe kryeqytet), dhe fakti që për shkak të 
kufizimeve për shkak të pandemisë (kryesisht për shkak të 
rreziqeve nga udhëtimi) jemi mbështetur kryesisht në online 
pooling, që do të thotë se anketa ndoshta nuk ka mundur të 
mbërijë deri te disa nga të rinjtë në zona rurale që kanë 
mungesë të pajisjeve teknike / të internetit. Puna në terren u 
bë me ndihmën e OShC-ve që punojnë në zonat rurale, 
megjithatë, ndërkaq ekziston mundësia që disa të rinj nga zonat 
rurale të jenë përjashtuar pa dashje për shkak të vendqëndrimit 
të tyre. Një faktor shtesë domethënës është ngurrimi i të rinjve 
për të thënë se vijnë nga zonat rurale, gjë që në online anketat 
mund të jetë një kufizim. Sidoqoftë, kemi mbledhur një 
ekzemplar të madh të 1002 të rinjve nga Maqedonia e Veriut (disi 
afër një studimi të përgjithshëm kombëtar), 151 prej të cilëve 
nga zonat rurale nga tetë rajone. Prandaj, mund të bënim 
analizë dhe të nxjerrim konkluzione në lidhje me veçoritë e të 
rinjve që vijnë nga zonat rurale. 

iii. Dy faktorë kryesorë shpjegojnë përqindjen më të lartë të grave 
të përfshira në ekzemplarin. E para është e një natyre 
metodologjike. Të anketuarat femra ishin më të përgjegjshme 

ndaj anketës në internet (shpërndarë përmes reklamave të 
mediave sociale). E dyta është nga pikëpamja teorike. 
Gjegjësisht, literatura e konsultuar për KOVID-19 tregoi që 
pandemia ka pasur një ndikim më të lartë negativ mbi gratë, 
prandaj, vendosëm që mbi përfaqësimi i grave mund të ishte në 
dobi të pyetjeve të veçanta siç është ajo e ekuilibrit ndërmjet 
punës dhe punëve të shtëpisë. Sidoqoftë, kemi kryer një analizë 
të kontrollit të qëndrueshmërisë në dy ekzemplar të 
rastësishëm për të testuar përgjigje të njëanshme në lidhje me 
gjininë. 

iv. Strategjia në vazhdim mbulon periudhën 2016-2025 
[http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/Национал
на-стратегија-за-млади-2016-2025.p] dhe ndjek 
strategjinë e mëparshme 10-vjeçare që mbulonte periudhën 
2005-2015. 

v. Lidhje/link për aktivitetet e saj. 
https://www.sobranie.mk/2020-2024-aktivnosti-ns_article-
konstitutivna-sednica-na-klubot-za-mladinski-prashanja-i-
politiki.nspx 

vi. Lidhje me metodat për mësim në internet. 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-на-
настава-на-далечина-финално.pdf; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-воннаставни-
активности-од-далечина-финално.pdf; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-спроведување-
училишни-клубови-и-секции-од-далечина-2020-21-
финално.pdf; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite_za_oce
nuvanje.pdf; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_na_nasta
vata_vo_posebnite_uchilishta.pdf  

vii. Të gjitha institucionet përkatëse janë ftuar për intervista, dhe 
përkundër përpjekjeve të konsiderueshme të ekipit tonë për të 
planifikuar intervista, disa institucione nuk reaguan. 

viii. Përfaqësuesi i intervistuar, Intervista 4 

ix. Raporti i siguruar nga Agjencia për Punësim 

x. Përfaqësuesi i intervistuar, Intervista 1 dhe 6 

xi. https://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20da
lecinsko%20obrazovanie-design-MK-with%20logos.pdf  

xii. Qeveria e Maqedonisë së Veriut. Masat ekonomike të qeverisë 
për përballimin e krizës nga KOVID-19. 
https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19  

xiii. Informacion mbi statusin e realizimit të masave ekonomike për 
ballafaqim me KOVID-19. Në dispozicion në: 
https://vlada.mk/node/24854 

xiv. https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-на-

http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/Национална-стратегија-за-млади-2016-2025.p
http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/Национална-стратегија-за-млади-2016-2025.p
http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/Национална-стратегија-за-млади-2016-2025.p
http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/Национална-стратегија-за-млади-2016-2025.p
https://www.sobranie.mk/2020-2024-aktivnosti-ns_article-konstitutivna-sednica-na-klubot-za-mladinski-prashanja-i-politiki.nspx
https://www.sobranie.mk/2020-2024-aktivnosti-ns_article-konstitutivna-sednica-na-klubot-za-mladinski-prashanja-i-politiki.nspx
https://www.sobranie.mk/2020-2024-aktivnosti-ns_article-konstitutivna-sednica-na-klubot-za-mladinski-prashanja-i-politiki.nspx
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-на-настава-на-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-на-настава-на-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-на-настава-на-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-на-настава-на-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-воннаставни-активности-од-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-воннаставни-активности-од-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-воннаставни-активности-од-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-воннаставни-активности-од-далечина-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-далечина-2020-21-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-далечина-2020-21-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-далечина-2020-21-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-далечина-2020-21-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Упатство-за-спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-далечина-2020-21-финално.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite_za_ocenuvanje.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite_za_ocenuvanje.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite_za_ocenuvanje.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_na_nastavata_vo_posebnite_uchilishta.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_na_nastavata_vo_posebnite_uchilishta.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_na_nastavata_vo_posebnite_uchilishta.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-MK-with%20logos.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-MK-with%20logos.pdf
https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19
https://vlada.mk/node/24854
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
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настава-на-далечина-финално.pdf ; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-воннаставни-
активности-од-далечина-финално.pdf ; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-
спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-
далечина-2020-21-финално.pdf ; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite_za_oce
nuvanje.pdf ; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_na_nasta
vata_vo_posebnite_uchilishta.pdf 

xv. Këshilltari Special për rini dhe sport, gjatë intervistës, tha se 
gjashtë organizata në total (pa përmendur emrat e tyre) ishin 
përfshirë në procesin e përgatitjes së masave ekonomike të 
qeverisë për ballafaqim me pandeminë.  

xvi. UNSHM’s FB announcement. 
https://www.facebook.com/unshm.mk/photos/pcb.79854327
4072164/798543177405507  

xvii. Qeveria e Maqedonisë së Veriut. Zaev për Provimin shtetëror: 
Zgjidhja e dakorduar reciprokisht që garanton cilësinë e 
provimit të maturës dhe garanton regjistrimin në Universitetet 
brenda dhe jashtë vendit. Në dispozicion në: 
https://vlada.mk/node/24279?fbclid=IwAR2AyaZuLlL0Hm6Z7
WmQi15a3tDatb0KmxP-W8hfS2Onn71W0HUPi9pREko  

xviii. TV Klasa është një bashkëpunim midis Ministrisë, Byrosë për 
Zhvillimin e Arsimit, UNICEF, prodhuesve të televizioneve për 
fëmijë OXO dhe transmetuesit kombëtar të Radios dhe 
Televizionit Maqedonas, dhe ofron programe për fëmijët më të 
vegjël. E-Klasa bazohet në platformën e mësimit online Eduino 
të mbështetur nga UNICEF: platformë që tashmë ishte në fuqi në 
Maqedoninë e Veriut për të mbështetur mësimin e hershëm dhe 
që do të nisej më vonë në vitin 2020. Në vend të kësaj, UNICEF 
dhe partneri zbatues SmartUp - Social Innovation Lab mobilizoi 
çdo burim të disponueshëm për ta bërë platformën të 
disponueshme menjëherë, duke zgjeruar fushëveprimin e këtij 
one-stop-shop për përmbajtjen arsimore për të mbuluar 
arsimin parashkollor, fillor, të mesëm për të gjithë fëmijët e 
moshës 6 deri në 14 vjeç. 

xix. Vullnetarët e UNICEF-it. Link për programin. 
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%D1%83%D0
%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0
%B5%D1%80%D0%B8 
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https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
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SHTOJCA 1  
 
PYETËSOR PËR TË RINJ 
 
Më 11 mars 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli 
pandemi, e njohur si pandemia e Kovid -19. Ndikimi u ndie në të gjitha 
vendet dhe të rinjtë nuk u kursyen nga vështirësitë që pasuan me 
kufizimet, “lokdaun” masat dhe masat të tjera të sigurisë. 
 
Gjendja sociale / emocionale / mentale 
 
1. Si kanë ndryshuar ndjenjat Tuaja personale të empatisë 
dhe solidaritetit me njerëzite tjerë për shkak të pandemisë? 
U zvogëluan 
Mbetën në të njëjtin nivel 
U rritën 
Nuk e di 
 
2. Si ndikoi fushata për përgjegjësi dhe solidaritet mbi të 
rinjtë me persona të moshuar dhe grupet e rrezikuara gjatë Kovid-19, 
mbi nivelin Tuaj të stresit? 
U rrit  
Nuk kishte ndikim 
Është ulur 
Nuk e di 
 
3. Cilat aspekte të pandemisë ishin më të vështirat për Ju t'i 
tejkaloni: (deri në 3 përgjigje)  
Kufizimi i lëvizjes (ora policore / distanca fizike / hendeku midis 
brezave) 
Kufizime për udhëtim (kufij të mbyllur për pushim, punë personale, 
punë) 
Përkeqësimi i situatës epidemiologjike (rritja e numrit të të 
infektuarve / të vdekurve / mungesa e pajisjeve mjekësore dhe 
vendosjes së pacientëve në spitale). 
Kufizimi i kontakteve sociale (tubime, koncerte, klube, lokale) 
Kufizimet për festimet familjare (dasma, matura, diplomime, etj.) 
Kufizime për vizitimin e tempujve, varrezave, festimin e festave fetare 
Mbyllja e shkollave, e-mësimi 
Kushte të pafavorshme për aktivizëm, vullnetarizëm, pjesëmarrje 
qytetare. 
 
4. A ndryshoi niveli Juaj i shqetësimit / panikut gjatë 
pandemisë? 
Është ulur 
Mbeti e njëjtë 
U rrit 
Nuk jam i /e shqetësuar 
Nuk do të doja të përgjigjem 
 
5. Kush është mbështetja Juaj më e madhe gjatë pandemisë? 
(deri në 2 përgjigje) 
Prindërit e mi 
Vëllezërit / motrat e mia 
Anëtar tjetër i familjes 
I dashuri / e dashura / partneri / burri / gruaja ime 
Shok i ngushte / Shoqe e ngushtë 
Shoqërimi joformal me miqtë 
Koleget e mi 
Profesor/ë 
Të punësuarit në shkollë / fakultet 

Profesionist (psikolog, terapist, grup mbështetës) 
Skautë ose klub / shoqatë tjetër e fokusuar te të rinjtë 
Organizatë qytetare / Organizata qytetare 
Programe të komunës 
Nuk kisha mbështetje 
Nuk më duhej mbështetje 
 
6. Në krahasim me periudhën para-pandemike, në çfarë 
mase 
Asnjëherë 
Më shumë se më parë 
Më pak se më parë 
Njësoj 
Nuk e di 
 
u merrni ilaçe (ibuprofen, ketonal, antidepresiv)? 
përdorni substanca psikotrope (marihuanë, opiate, ekstaza, 
kokainë)? 
pini alkool? 
luani bixhoz? 
keni ndërmarrë / përjetuar / keni qenë dëshmitar i aktiviteteve të 
paligjshme? 
ishit i/e dhunshëm (verbalisht dhe fizikisht)? 
 
7. Si e kaloni pjesën më të madhe të kohës Tuaj të lirë në 
kohë pandemie? (deri në 3 përgjigje) 
Dëgjoj muzikë 
Lexoj 
Zgjeroj njohuritë e mia duke ndjekur kurse online me qasje të hapur 
Shikoj TV, seriale, filma, etj. 
Shikoj program informativ / edukativ, dokumentarë në TV 
Ushtroj / sport 
Surf në internet 
Shoqërohem me miqtë 
Duke mos respektuar karantinën / orën policore duke shkuar në parti 
(fshehurazi) 
Shoping / Blej në internet 
Bëj punime artizanale / vizatoj / krijoj muzikë 
Kopshtari 
Kaloj kohë cilësore me familjen time 
Shkruaj 
Punë vullnetare 
Të tjera 
Nuk bëj asgjë, relaksohem 
 
 
8. Ku mblidheni zakonisht Ju dhe miqtë / moshatarët tuaj? 
(deri në 2 përgjigje) 
Park 
Kafene 
Shkollë 
Në shtëpi te shok 
Hobi klubet / shoqatat e të rinjve 
Kafene / Restorant 
Festa private / sekrete 
Askund 
Të tjera 
 
9. Cila është mënyra më e zakonshme e komunikimit me 
miqtë / shokët Tuaj? (deri në 3 përgjigje) 
E-mail 
SMS mesazhe 
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Facebook / Messenger 
Twitter 
TIK Tok 
Youtube 
Instagram 
Telefon 
Viber 
WhatsApp 
Telegram 
Personalisht 
Forume online 
Të tjera 
 
 
10. Sa keni marrë pjesë në aktivitetet e mëposhtme në 
internet?   
Asnjëherë 
Ndonjëherë 
Shumë shpesh 
 
Punëtori / Webinar 
Konferenca / ligjërata 
Takime 
Luajtja e lojrave / gejming 
Punë vullnetare 
Lidhje në rrjetet sociale 
 
 
11. A jeni përballur personalisht me sfidat e mëposhtme si 
rezultat i krizës së Kovid-19? 
Jo 
Po 
Nuk vlen për mua 
 
 
Të ardhurat / buxheti i reduktuar i familjes 
Rritja e obligimeve shtëpiake 
Kujdes i pamjaftueshëm për anëtar (ë) të familjes 
Mbajtja e ekuilibrit midis punës dhe obligimeve të shtëpisë 
Kushtet e punës / mësimi nga shtëpia 
Probleme me shëndetin fizik 
Probleme me shëndetin mental 
Më pak kontakte me miqtë 
Ndërprerje e lidhjes emocionale / romantike 
Dhuna me bazë gjinore 
Dhuna në familje 
Pengesa në karrierë 
Mësim i teknologjisë së re 
Pamundësia të përfundoj arsimin 
Pengesa të jem me partnerin tim 
 
 
 
12. A ndikuan mbi Ju kufizimet për udhëtim për sa i përket: 
Jo 
Po 
 
Mësimit / Studimit jashtë vendit 
Ribashkimi me familjen / partnerin/en 
Vizitë e të afërmve / miqve jashtë vendit 
Udhëtime kërkimore / udhëtim për pushim 
Shpërngulje 

Punë jashtë vendit 
 
 
13. A Ju motivoi pandemia të mendonit të shpërnguleni nga 
vendi? 
Jo 
Deri diku po 
Po 
 
14. Çfarë sipas Ju, mendoni se do të ishte zgjidhje për 
pandeminë? (deri në 2 përgjigje) 
Vaksinim 
Disa zgjidhje të tjera mjekësore 
Imuniteti i tufës (infeksioni natyror i shumicës dërrmuese) 
Koha (virusi do të kalojë vetë) 
Respektimi i masave të sigurisë (mbajtja e maskave, mbajtja e 
distancës, higjiena) do të çrrënjosë virusin 
Kur elitat politike do të vendosin që pandemia duhet të marrë fund 
Nuk besoj se ka zgjidhje për pandeminë 
Nuk besoj se ka ndonjë problem serioz 
Nuk e di 
Të tjera 
 
 
 
Masat e Qeverisë 
 
1. Si do ta vlerësonit nivelin Tuaj të informimit për pakot e 
qeverisë me masat ekonomike për ballafaqim me pasojat e Kovid-19? 
Nuk jam i/e informuar 
Deri diku jam i/e informuar 
Jam shumë i/e informuar 
 
2. Si do ta vlerësonit efektivitetin e paketave të Qeverisë me 
masa ekonomike për ballafaqim me pasojat nga Kovid-19? 
Nuk janë efektive 
Deri diku janë efektive 
Janë shumë efektive 
Nuk e di 
 
 
 
3. Cila nga masat e mëposhtme keni përfituar?(më shumë 
përgjigje janë të mundshme) 
Paga minimale për muajt prill dhe maj, si dhe kontributet përmes 
Ministrisë së Kulturës për artistët e pavarur 
Paga mujore (kompensim me para) për qytetarët që kanë humbur 
punën për shkak të krizës, në shumën 50% të pagës mesatare të 
punonjësit 
Kompensimi prej 7.000 denarë për familje për persona të papunë ose 
persona që ishin pjesë e ekonomisë informale 
Kupon prej 6.000 denarë për turizmin e brendshëm 
Kartelë pagesore vendore prej 3.000 denarë (Kjo masë mbulonte të 
gjithë punonjësit me pagë neto më pak se 15.000 denarë, të cilët nuk 
kanë të ardhura të tjera) 
Mbështetje financiare deri në 6.000 denarë për të rinjtë për 
bashkëfinancim për trajnime ose për participacion për universitet 
ose akomodim në konvikte 
30.000 denarë kupon për bashkëfinancim për trajnime, seminar për 
aftësi dhe njohuri të teknologjisë informative që do të mundësojnë 
punësim të shpejtë 
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Kompensim me para për qytetarët që ngelën pa punë nga 11 mars deri 
më 30 prill 
Kartelë pagesore në vlerë prej 6.000 denarë nga pakoja e katërt e 
masave, për të rinjtë e moshës 16 deri në 29 vjeç, të cilët nuk ishin të 
përfshirë me masat e mëparshme 
Kartë pagese në vlerë prej 6.000 MKD për prindërit e vetëm 
Kartelë pagesore në vlerë prej 6.000 denarë për kërkues pasivë të 
papunës 
Kartelë pagesore në vlerë prej 6.000 denarë për artistë të pavarur, 
punëtorë të filmit, punëtorë kulturorë dhe artistë të estradës 
Pagë minimale bruto në vlerë prej 21.776 denarë për muajt tetor, 
nëntor dhe dhjetor 2020 për ciceronët turistikë të regjistruar 
Mbështetje financiare për sipërmarrësit Romë përmes krijimit të 
"Fondit Meçing për Sipërmarrjen për Romët". 
Me asnjë nga këto masa 
 
 
4. A keni bërë ankesë nëse nuk keni marrë ndihmë financiare 
nga Qeveria me masa që Ju mendoni se kanë të bëjnë me Ju? 
Jo 
Po 
Nuk vlen për mua 
 
 
Aktivizëm/ punë vullnetare 
 
1. A ishit aktiv në ndonjë organizatë para pandemisë? 
Jo 
Po 
 
2. Në cilën organizatë ishit aktiv? (më shumë përgjigje janë 
të mundshme) 
Parti politike 
Organizatë joqeveritare 
Organizatë humanitare 
Grup që punon në fushën e interesave të mia 
Sindikatë 
Biznes shoqatë 
Grup hobi 
Grup / klub sportiv 
Kooperativë bujqësore 
Tjetër 
 
3. Me cilën nga deklarata e mëposhtme identifikoheni? 
Jo 
Po 
Kam qenë vullnetar para pandemisë 
Vazhdova të punoj si vullnetar gjatë pandemisë 
Kam filluar vullnetarizmin gjatë pandemisë 
Angazhimi im si vullnetar u ndërpre 
Ndalova vullnetarizmin për shkak të pandemisë 
Planifikoj të filloj me punë vullnetare së shpejti 
 
 
4. Çfarë lloj pune vullnetare keni bërë gjatë pandemisë? (më 
shumë përgjigje janë të mundshme) 
 
Shpërndarje e produkteve ushqimore dhe higjienike për grupet në 
nevojë 
Ndihmë për të moshuarit 
Ndihmë për familjet me kujdestari 
Ndihmë në institucion mjekësor 

Asistimi në punën e OJQ-ve 
Tjetër 
Nuk bëra punë vullnetare gjatë pandemisë 
 
 
5. Si ndikoi tek Ju një gjë e tillë 
Jo 
P 
 
Rriti kënaqësinë Tuaj personale / ndjenjën e lumturisë 
Ju ndihmoi të kaloni kohën tuaj të lirë duke bërë vepra të mira 
Ju ndihmon të ndiheni fizikisht aktiv / të shëndetshëm 
Ju ndihmoi të qëndroni të fortë mendërisht 
Nuk isha vullnetar 
 
6. Çfarë ju motivon të bëni punë vullnetare / të ndihmoni 
njerëzit e tjerë? 
Dua të ndihmoj njerëzit e tjerë 
Dua të njoh njerëz / miq të rinj 
Mendoj se do të mësoj gjëra / aftësi të reja 
Mendova se do të mësoja gjëra / aftësi të reja 
Më ndihmon të zhvilloj karrierën time 
Kam kohë të lirë ta bëj këtë 
Kjo është pjesë e besimeve të mia fetare 
Të tjera 
Asnjëherë nuk bëj punë vullnetare 
 
7. A jeni pjesë e ndonjë organizate rinore? 
Jo 
Po 
8. Nëse jo, pse? (deri në 3 përgjigje) 
Nuk kam kohë për këtë 
Duhet të kujdesem për familjen time 
Duhet të mësoj 
Nuk njoh organizatë rinore ku mund të përfshihem 
Jam i/e ndrojtur, nuk bëj miqësi lehtë 
Bëj gjëra të tjera në kohën time të lirë 
Kam sëmundje ose aftësi të kufizuar që më pengon të përfshihem 
Nuk besoj se organizatat rinore realisht u ndihmojnë të rinjve 
Mendoj se organizatat rinore nuk janë mjaftueshëm transparente 
Të tjera 
 
9. A jeni pjesë e këshillave lokale rinore? 
Jo 
Po 
 
10. Nëse jo, pse?   
Në komunën time nuk ka këshill lokal rinor 
Nuk jam i/e njohur me këtë lloj organizate 
Nuk kam kohë për këtë 
Nuk di si të regjistrohem 
Nuk dua të jem pjesë e kësaj 
Të tjera 
 
Familja / shtëpia 
 
1. A do të kishit thënë se keni kaluar pak a shumë kohë duke 
u kujdesur për anëtarët e tjerë të familjes (vëllezërit e motrat, 
fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, të sëmurët) 
gjatë pandemisë? 
 
Më pak kohë 
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Koha të njëjtë 
Më shumë kohë 
Asnjëherë nuk jam kujdesur për anëtar/ë tjetër të familjes 
Nuk e di 
 
2. A keni ndryshuar vendbanimin tuaj gjatë pandemisë? 
Jo 
Po, u zhvendosa nga shtëpia për shkak të mungesës së hapësirës 
Po, u ktheva te familja / prindërit e mi për shkak të mungesës së 
financave 
Po, më duhej kujdes nga njerëzit e tjerë 
Po, dikush kishte nevojë për kujdesin tim 
Po, u ktheva nga jashtë 
Të tjera 
3. A u përball familja juaj me ndonjë nga vështirësitë e 
mëposhtme gjatë pandemisë? 
Jo 
Po 
 
Pagesën e qirasë për shtëpi / apartament 
Para për ushqim 
Pagesën e shërbimeve komunale (energji elektrike, ngrohje, ujë, 
telefon, internet, etj.) 
Shpenzime për transport 
Para për rroba 
Shpenzime të papritura (disa tatime, norma interesi bankare, etj.) 
Sigurimi i financave për pushim veror të paktën 7 ditë 
Pagesa e kredisë 
 
 
Arsim / punë 
 
1. Si do ta përkufizonit situatën Tuaj aktuale? 
 
Kam kontratë pune me kohë të plotë për kohë të pacaktuar 
Kam kontratë pune me kohë të pjesshme për kohë të pacaktuar 
Kam kontratë pune me kohë të plotë për kohë të caktuar 
Kam kontratë pune me gjysmë orar pune për periudhë të caktuar kohe 
Herë pas here punoj në një ose më shumë vende pune 
Jam i/e vetëpunësuar 
Ndjek trajnim (profesional) 
Punoj me honorar dhe kërkoj punë në mënyrë aktive 
Nuk kam punë, por aktivisht po kërkoj punë 
Nuk kam punë dhe nuk po kërkoj punë për momentin 
Ende mësoj/studioj 
Studioj / mësoj dhe punoj 
Të tjera 
 
 
2. A e vazhduat arsimimin Tuaj gjatë pandemisë? 
Jo 
Po 
Nuk vlen për mua 
 
3. A ndikon pandemia në arsimimin Tuaj në drejtim të: 
Negativ 
Pa ndikim 
Pozitiv 
Nuk vlen për mua 
Ndjekjes aktive dhe të vazhdueshme të orëve / mësimit 
Mundësinë për ndjekjen e orëve (kushtet teknike) 
Cilësia e mësimit / të nxënit në përgjithësi 

Motivim për mësim 
Nota të drejta (fer) 
Aktivitete shtesë / jashtëshkollore 
Cilësia e procesit arsimor 
Mundësitë për të marrë pjesë në gara / aktivitete 
 
 
4. Me cilat sfida jeni përballur gjatë mësimit në internet gjatë 
vitit të kaluar? 
Jo 
Po 
Nuk vlen për mua 
 
5. Mungesa e pajisjeve (kompjuter, laptop, telefon, tablet) 
Lidhje e paqëndrueshme e internetit 
Nuk kam mundësi rregullisht të lejoj qasje në internet 
Mungesa e ndihmës nga i rritur (mësues, prind, vëlla/ motër) 
Program i keq 
Profesor i papërgatitur 
Mungesa e motivimit 
Columns 
 
6. A keni fituar aftësi të reja, mësuat diçka të re falë 
seminareve në internet, trajnimeve dhe kurseve në dispozicion gjatë 
pandemisë? 
Jo, nuk jam i/e njoftuar për mundësitë të tilla 
Jo, nuk kisha interes 
Deri diku po 
Po, në masë të madhe 
Të tjera 
 
7. A ka ndikuar pandemia mbi punën Tuaj / vendin Tuaj të 
punës? 
Po, kishte ndikim pozitiv (më shumë punë / financa) 
Po, deri diku pozitive 
Nuk kishte asnjë ndikim 
Po, ndikim deri diku negativ (zvogëlimi i orëve të punës / financave, 
vëllimit, etj.) 
Po, jashtëzakonisht negativ (kam humbur punën time) 
Kam humbur punën, por jam punësuar diku tjetër 
Nuk vlen për mua 
 
8. Në shkallën nga 1 në 5 (ku 1 është aspak dhe 5 është në 
masë shumë të madhe), ajo që ngelët papunë u reflektua negativisht 
mbi buxhetin e përgjithshëm të familjes? 
 
1 aspak, 2, 3, 4, 5 në masë shumë të madhe 
 
 
9. Gjetja e punës i ri i punës gjatë pandemie është 
Më vështirë se më parë 
Më e lehtë se më parë 
Njësoj 
Nuk e di / Nuk vlen për mua 
 
 
DEMOGRAFIA 
 
1. Gjinia 
Mashkull 
Femër 
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2. Mosha  
 
3. Përkatësia etnike 
Maqedonas/ Maqedonase 
Shqiptar / shqiptare 
Turk / turke 
Vllah / vllahe 
Romë/ rome 
Tjetër 
 
4. Gjuha amë? 
Maqedonisht 
Shqip 
Rome 
Turqisht 
Serbe 
Boshnjake 
Kroatisht 
Tjetër 
 
 
5. A flisni / përdorni në mënyrë aktive ndonjë gjuhë tjetër? 
(më shumë përgjigje janë të mundshme) 
Maqedonisht 
Shqip 
Rome 
Turqisht 
Serbe 
Boshnjake 
Kroatisht 
Anglisht 
Gjermanisht 
Rusisht 
Frëngjisht 
Italisht 
Spanjisht 
Tjetër 
Nuk flas gjuhë tjetër 
 
6. Vendi i banimit (në cilin qytet / fshat) 
 
7. Vendi i banimit 
Fshat 
Qytet 
 
8. Cili është arsimi juaj i përfunduar formal në këtë moment? 
Arsimi fillor 
Arsimi fillor i pa përfunduar 
Arsimi i mesëm 
ALP 
Magjistër 
Doktor shkencor 
 
9. Statusi martesor 
Beqar/e 
Në martesë 
Jetoj me partner/e 
I/e divorcuar 
I ve / e ve 
Nuk do të doja të përgjigjem 
Të tjera 
 

10. Sa njerëz jetojnë në familjen Tuaj, duke përfshirë edhe 
Ju?(numerike - 1, 2, 3...) 
11. Sa persona të mitur (nën 18 vjeç), pa llogaritur veten Tuaj? 
(numerike - 0, 1, 2, 3 ...) 
 
12. Cila nga pohimet e mëposhtme vlen për situatën Tuaj? 
Jo 
Po 
Unë jam person me aftësi të kufizuara fizike 
Unë jam person me zhvillim atipik 
Në familjen time ka person me aftësi të kufizuar fizike 
Në familjen time ka person me zhvillim atipik 
Unë identifikohem si LGBTQ + 
Unë jam prind i vetëm 
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SHTOJCA 2 
 
PYETËSOR PËR FOKUS GRUPET ME ORGANIZATA TË SHOQËROSË CIVILE 

Emri dhe mbiemri  

Organizata  

Pozicioni  

Fusha kryesore e funksionimit  

Niveli i veprimit (komunal, rajonal ose kombëtar)  

 

Para Kovid-19 

 

A keni përdorur ndihmë shtetërore (konkretisht masë) dhe nga cilët 

donatorë zakonisht financoheshit para pandemisë? 

A mund të përmendni disa (maksimumi 3) projekte të lidhura me 

rininë përpara pandemisë? Cilat aktivitete keni kryer zakonisht para 

Kovid-19? A ka ndonjë ndryshim? 

A komunikoni drejtpërdrejt me konstituentët tuaj kur krijoni dhe 

zbatoni projektet / aktivitetet tuaja dhe në çfarë mënyre? Nëse dhe 

sa i merrni parasysh kërkesat dhe kërkesat e tyre, apo projektet më 

tepër janë të përqendruara në kërkesat e donatorëve? 

A u janë drejtuar të rinjtë me kërkesë për zgjidhje të një problemi me 

të cilin po përballen para pandemisë? 

 

Gjatë Kovid-19 

A keni përdorur ndihmë shtetërore (konkretisht masë) dhe nga cilët 

donatorë jeni financuar zakonisht gjatë Kovid-19? 

A mund të përmendni disa (deri në 3) projekte në lidhje me të rinjtë 

gjatë Kovid-19? Cilat aktivitete keni kryer gjatë Kovid-19? A ka ndonjë 

ndryshim? 

A kishte ndikim Kovid-19 në aktivitetet tuaja të projektit (ndërprerje 

ose ndryshim të aktiviteteve, buxheti i zvogëluar) dhe si? A jeni 

përballur ndonjëherë me pushime nga puna të punëtorëve, rritje të 

numrit të të punësuarve, rritje / ulje të anëtarësisë, rritje / ulje të 

numrit të vullnetarëve, etj.? 

A ka pak a shumë kërkesë nga të rinjtë për aktivitete nga OShC-të? A 

u janë drejtuar të rinjtë me një kërkesë për zgjidhje të një problemi 

me të cilin u përballën gjatë pandemisë?  

A jeni kontaktuar nga një donator gjatë pandemisë dhe ju është 

kërkuar të punoni për një problem / aktivitet specifik? 

 

Sfidat 

Me cilat sfida përballen të rinjtë me fokus te të rinjtë nga qytete të 

vogla, mjedise rurale dhe grupe të margjinalizuara?  

A ka përjetuar organizata juaj ndryshime në kontaktin / marrëdhëniet 

e saj me të rinjtë?   

 

Bashkëpunimi (para dhe gjatë Kovid-19 

A keni bashkëpunuar me komuna apo institucione të tjera qeveritare 

dhe në çfarë mënyre para pandemisë? Jeni apo keni qenë pjesë e 

Këshillave Lokal Rinor? A keni bashkëpunuar me komuna apo 

institucione të tjera qeveritare dhe në çfarë mënyre gjatë 

pandemisë? A keni bashkëpunuar me organizata të tjera (civile) dhe 

në cilat aktivitete para Kovid-19 

A keni bashkëpunuar me organizata të tjera (civile) dhe në cilat 

aktivitete gjatë Kovid-19? 

 

Masat ekonomike të qeverisë për ballafaqim me pandeminë Kovid-19 

 

Me cilat masa qeveritare të destinuara për të rinjtë, jeni të njoftuar? 

A mendoni se masat qeveritare janë të përshtatshme dhe efektive për 

të rinjtë? A jeni këshilluar në procesin e përgatitjes së pakos së 

masave ekonomike? 

Cili institucion është ballafaquar më mirë, keni pasur ndonjë kontakt? 
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SHTOJCA 3 

 

Pyetësor / intervista për institucionet 

Emri dhe mbiemri 

Pozicioni 

Institucioni 

 

Programet dhe politikat (për të rinjtë, për grupet e margjinalizuara)  

Si u është përgjigjur institucioni juaj sfidave të pandemisë në raport 

me të rinjtë? A ka miratuar institucioni juaj programe të veçanta për 

të mbështetur të rinjtë në ballafaqimin e pandemisë? 

 

1.1. Si e monitoroni dhe vlerësoni procesin e zbatimit të masave / 

programeve? A keni sugjerim apo ide se si programet ekzistuese (ose 

të reja) mund të azhurnohen / përmirësohen? 

1.2. A zhvillon / ka miratuar institucioni juaj programe të veçanta për 

të rinjtë nga grupet e margjinalizuara (romë, të rinj nga zonat rurale, 

me aftësi të kufizuara, LGBT +), etj.? Nëse po, cilat janë efektet dhe 

pasojat e këtyre politikave? 

1.3. A mendoni se alokimet e buxhetit janë të mjaftueshme për masa 

dhe politika cilësore për të rinjtë (përfshirë politikat për ballafaqim 

me pandeminë)? 

 

Kuadri ligjor 

A mendoni se Ligji i ri për pjesëmarrje rinore dhe politika rinore 

mbron dhe garanton mjaftueshëm të drejtat e të rinjve dhe zbatohet 

në mënyrë të vazhdueshme? 

 

2.1 A nxjerr institucioni juaj të drejta ose kompetenca të caktuara nga 

Ligji i ri për pjesëmarrje rinore dhe politika rinore? Nëse po, si shkon 

procesi i zbatimit? 

2.2. Nga cilat ligje, akte nënligjore, etj., Institucioni juaj nxjerr 

kompetencat e tij në lidhje me të rinjtë? 

 

Krijimi i politikave (për të rinjtë) 

Si i krijon politikat institucioni juaj (për të rinjtë dhe, nëse aplikohet, 

politikat për ballafaqim me pandeminë)? Çfarë lloji i të dhënave 

merret parasysh gjatë formulimit të politikave / programeve rinore 

(përgjithësisht në situatë pandemie)?  

 

3.1 A mbledh institucioni juaj të dhëna ose përdor të dhëna nga një 

institucion tjetër?  

3.2. A mendoni se ekziston një koordinim dhe bashkëpunim i mirë 

midis institucioneve?  

3.3. Deri në çfarë mase institucioni juaj përfshin OSHC-të dhe palët e 

interesit në procesin e hartimit të politikave? Cilët palë të interesit 

keni përfshirë në krijimin e politikave (masave) specifike për 

ballafaqim me pandeminë? 

 

Vullnetarizmi dhe përfshirja e të rinjve në punën e institucioneve 

Nëse dhe në çfarë mënyre institucioni juaj përfshin të rinjtë në punë? 

A ka programe të posaçme për punë praktike dhe vullnetare? 

 

4.1. A ka vërejtur institucioni juaj ndonjë ndryshim në këto programe 

që nga fillimi i pandemisë? 

 

Pyetje shtesë për institucionet 

 

Për Agjencinë për Rini dhe Sport: 

 

Si e vlerësoni ligjin e ri për të rinjtë, duke pasur parasysh rolin që i 

është dhënë Agjencisë për Rini dhe Sport në të?  

Sa larg jeni me zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve të lidhura me 

rininë? (Me ligjin e ri, procesi i krijimit të një Strategjie Kombëtare 

Rinore bie në duart e Agjencisë dhe agjencia ka një detyrim të krijojë 

një qendër kërkimore mbi tema të ndryshme në lidhje me rininë? 

 

Për Këshilltarin për të rinj 

 

A monitorohet zbatimi i këtyre programeve?  

Cila nga këto politika rezultoi nga bashkëpunimi me këshilltarin për të 

rinjtë?  

A ka pasur takime të veçanta me organizatat rinore gjatë kësaj 

periudhe? 

A keni pasur takime të drejtpërdrejta me të rinj? Dhe cili është 

rezultati i atyre takimeve? 

 

Për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byronë për Zhvillimin e 

Arsimit: 
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Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen nxënësit gjatë 

KOVID-19? 

A ndjekin/dëgjojnë rregullisht mësimin të gjithë nxënësit dhe 

studentët? 

Çfarë masa keni marrë për të kapërcyer sfidën duke mos pasur 

internet dhe teknologji adekuate për ndjekjen e mësimit? 

Si e ndiqni realizimin e mësimit? 

 

Agjencia Kombëtare e Programeve Arsimore Evropiane dhe 

Mobilitetit  

 

Me cilat sfida u përball institucioni juaj me fillimin e pandemisë? 

Si ndikoi pandemia në procesin e zbatimit të projekteve aktuale dhe 

çfarë masash morët për të amortizuar efektet negative (si problemi 

me udhëtimet, mobliteti fizik dhe distanca, lokdauni në shtet dhe 

jashtë, etj.)? 

 

Për MPPS:  

 

Çfarë mbështetje ofron shteti për siguri sociale dhe integrim në 

tregun e punës për të rinjtë dhe shoqërinë në tërësi? 

Çfarë programesh dhe masash keni për të ulur papunësinë e të 

rinjve? 

Cilat janë aktivitetet kryesore të qendrave sociale me ardhjen e 

pandemisë? 

Si e vlerësoni punën e qendrave sociale në zbatimin e masave për 

punësimin e të rinjve dhe mbrojtjen e tyre sociale, mbrojtjen e 

kategorive vunerabile të të rinjve, etj.? 

 

Për APRM: 

 

A i informoni të rinjtë për thirrjet e hapura për punësim dhe si? Si 

keni komunikuar me të rinjtë gjatë pandemisë? 

Çfarë lloj udhëzimi profesional dhe karrierë ofroni dhe cili është 

interesi i të rinjve?  

A ka shembuj të suksesshëm të punësimit afatgjatë, vetëpunësimit të 

suksesshëm, mikro bizneseve, etj.?  

Çfarë mendoni se duhet të përmirësohet në shërbimet e Agjencisë 

për të rinjtë?  

 

Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave 

 

Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen të rinjtë gjatë 

KOVID-19? Kur hartoni masat, a i merrni parasysh nevojat e të rinjve 

dhe çfarë lloji masash janë marrë që të përfshihen të rinjtë? 

Cili është efekti i atyre masave? 

 

Ministria e Shëndetësisë 

Si i analizon institucioni juaj efektet e pandemisë mbi kondicionin 

psiko-emocional dhe shëndetin fizik të të rinjve? A ka ndonjë studim 

për momentin? 

Deri në çfarë masë (a) merren parasysh nevojat e të rinjve në 

proceset e bërjes së politikave për ballafaqim me pandeminë (masat 

për ndihmë dhe mbrojtje nga Kovid-19)? 


