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Ju Faleminderit! 

Në mesin e shumë njerëzve që na kanë ndihmuar në përgatitjen e këtij raporti janë dy persona që kanë 
qenë të përfshirë që nga fillimi. Veton Mujaj si Kryesues i Grupit Punues për Strategjinë Qeveritare për 
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile ka ndihmuar në këshillimin e ekipit hulumtues rreth problemeve dhe 
sfidave kryesore në fushën e vullnetarizmit. Dardan Kryeziu nga Platforma CiviKos, një rrjet i 200 OShC-ve 
përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të Strategjisë, ka ndihmuar me njohuri të mëdha në hartimin e py-
etësorëve të anketimit. Ai ishte në dispozicion për çdo kërkesë që paraqitej - që nga diskutimi i përmbajtjes 
së metodave të anketimit, ndihma teknike e deri tek kontaktimi me anëtarët e CiviKos për të marrë pjesë 
në hulumtim.  

Falënderime të posaçme për Hajrulla Çeku dhe Ajete Kerqeli për ndihmën e tyre në udhëheqjen e projektit 
hulumtues dhe identifikimin e pjesëmarrësve të mundshëm në anketimin në terren. Që të dy morën pjesë 
në zhvillimin e përmbajtjes dhe në aktivitete që nga fillimi e deri në fund të këtij studimi hulumtues. Për 
më tepër, ne u jemi mirënjohës të anketuarve dhe informuesve që morën pjesë në intervista dhe që kanë 
dhënë kontributin e tyre. Këtu përfshihen: Petrit Tahiri, Afrim Maliqi, Isuf Zejna, Jehona Gjurgjeala, Rozafa 
Ukimeraj, Agron Demi, Njomza Dragusha, Zef Shala, Laura Kryeziu, Xhevat Bajrami, Valdete Idrizi, Mentor 
Morina, Mustaf Kadriu, Valon Nushi, Reimonda Hoxha, Valëza Zogjani dhe Edi Shyti. Ne u jemi shumë mirën-
johës për kohën dhe njohuritë që secili i anketuar i ka dhënë për studimin hulumtues. 

Ky raport nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen profesionale të personelit të projektit, Bekim Racaj dhe 
kolegëve tanë nga Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM) Habit Hajredini dhe Trendelinë Dreshaj. Në fund, mirën-
johjet tona të sinqerta u takojnë UBO Consulting, të cilët e kanë zhvilluar anketën e opinionit publik, dhe Fa-
ton Selanit, Dizajnerit të Faqosjes, i cili ka kryer punë krijuese në grumbullimin e të dhënave dhe paraqitjen 
e raportit me një pamje tërheqëse për publikun. Shkathtësitë e Fatonit shtrihen shumë përtej aftësive tona.  
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Parafjalë   

Nga Habit Hajredini, Drejtor   
Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM)  
Zyra e Kryeministrit (ZKM) 

Ky studim paraqet një pasqyrë të sfidave dhe mundësive aktuale për zhvillimin e vullnetarizmit në Kosovë. Ai 
është përgatitur në kuadër të kornizës punuese të Projektit të Asistencës Teknike të BE-së “Mbështetja për 
Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile”, me synimin që të ndihmohet qeve-
ria në miratimin e një qasjeje normative integrale për promovimin dhe rregullimin e vullnetarizmit në Kosove.  

Problemin kryesor që e parashtron ky studim është mungesa e rregullimit e cila duket se ndikon në zbatimin 
dhe qëndrueshmërinë e programeve të dobishme publike të organizatave të shoqërisë civile. Për dallim nga 
rajoni i Evropës Jug-Lindore dhe shumë shtete të zhvilluara të BE-së, Kosova nuk e ka një Ligj të veçantë 
mbi Vullnetarizmin. Ligji i vetëm i cili e rregullon vullnetarizmin është Ligji mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e 
Rinisë i cili ka të bëjë me moshat 15 deri 24 vjeçare, gjë që nënkupton se ligji është i njëanshëm për moshat 
nën apo mbi këtë kategori. 

Kufizimi i moshës paraqet një pengesë serioze ndaj punës vullnetare, ndoshta në mesin e shumë çështjeve 
të tjera që ky studim tenton të paraqes, dhe jo vetëm në raport me ligjet por edhe praktikat. Si të ndryshojmë 
kursin, për sa i përket krijimit të stimujve kundrejt pengesave, është ajo që ky studim mundohet të sjellë në 
tryezën e politikave. Këtë e bën duke u mbështetur në një sërë anketash dhe intervistash të cilat shpërfaqin 
gjerësisht perceptimet, përvojat dhe pikëpamjet e të anketuarve. Të gjitha këto na japin një fotografi më të 
mirë rreth asaj se ku qëndrojmë për sa i përket vullnetarizmit dhe rrugës tonë përpara. 

A e kemi humbur rrugën që nga shpallja e pavarësisë? A jemi duke bërë sa duhet për të promovuar veprat 
dhe parimet e vullnetarizmit në vend? Këto janë pyetje themelore në të cilat do të mund të përgjigjeni pasi 
që të keni lexuar këtë raport, nga i cili mund të shqetësoheni duke pasur parasysh rënien e trendëve të vull-
netarizmit në Kosovë. Sigurisht, kohërat kanë ndryshuar dhe është pothuajse e pamundur që të shikojmë 
prapa dhe të krahasojmë përpjekjet tona në punën vullnetare e cila u shpreh gjatë viteve të ‘90-ta në formën 
e solidaritetit kundër shkeljes së të drejtave të njeriut.  

Me këtë dua të përmbyll këtë hyrje duke i falënderuar autorët e studimit për ekspertizën e tyre dhe mbështet-
jen hulumtuese të cilën ata e kanë dhënë për Projektin e Asistencës Teknike të BE-së. Pa përkushtimin dhe 
pasionin e tyre për këtë çështje, përfundimi i këtij studimi do të ishte i pamundur. 

Unë bashkohem me kolegët e mi në rekomandimin e këtij raporti për ju. 

Me sinqeritet,  
Habit Hajredini 
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Termat Kyçe 

OShC  Organizatë e Shoqërisë Civile

KPV  Komiteti për Punë Vullnetare

KE  Komisioni Evropian

BE  Bashkimi Evropian

EUOK   Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë  

(European Union Office in Kosovo)  

KCSF   Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 

(Kosovo Civil Society Foundation) 

ZQM  Zyra për Qeverisje të Mirë  

ZKM  Zyra e Kryeministrit

MKRS  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

MASHT  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

OJQ  Organizatë Jo-qeveritare

OShC  

KPV   

KE  

BE  

EUOK  

KCSF  

ZQM  

ZKM  

MKRS  

MASHT   

OJQ  
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PËRMBLEDHJE  
EKZEKUTIVE 

Kjo përmbledhje përmban gjetjet e shumta të studimit 
mbi vullnetarizmin në Kosovë, i cili është zhvilluar nga 
Zyra për Qeverisje të Mirë Zyra e Kryeministrit (ZKM) si 
pjesë e projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja për 
Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me 
Shoqërinë Civile”, e cila menaxhohet nga Zyra e Bash-
kimit Evropian në Kosovë (ZBEK). Qëllimi i këtij studimi 
është që të ndihmojë qeverinë që të kuptojë gjendjen e 
tanishme të vullnetarizmit dhe që të shqyrtojë nismat e 
politikave përmes të cilave vullnetarizmi do të mund të 
promovohej dhe rregullohej në vend. 

Tash sa kohë BE-ja e ka njohur rëndësinë e vullnetar-
izmit. Me më shumë hulumtime në këtë fushë gjatë 
dhjetë viteve të fundit, është arritur të kuptuarit më të 
mirë të peizazhit të vullnetarizmit në të gjitha Shtetet e 
saj Anëtare. Ekziston një qasje më e strukturuar e BE-
së në këtë fushë e cila është e bazuar në fakte dhe të 
dhëna, marrëveshje institucionale dhe kornizën punuese 
të politikave dhe ndikime! Nga këndvështrimi i BE-së ky 
studim do të -  

a Pasqyrojë një pamje të detajuar të gjendjes 
së tanishme të vullnetarizmit në vend, dhe 

b Përcaktojë fushë veprimin e politikave të 
mundshme dhe veprimeve në promovimin e 
vullnetarizmit. 

Studimi përbëhet nga hulumtimi empirik me qëllim të 
arritjes së njohurive mbi vullnetarizmin në Kosovë. Duke 
kuantifikuar perceptimet dhe përvojat dhe duke iu dhënë 
atyre kuptim në një formë cilësore, studimi provon që të 
analizojë se si është ngritur vullnetarizmi në Kosovë dhe 
deri në çfarë shkalle është rregulluar dhe promovuar ai 
në praktikë. Pyetjet janë të përcaktuara qartë dhe në to 

mund të jepen përgjigje sipas të dhënave të mbledhura 
nga anketat e zhvilluara me të anketuarit nga shoqëria 
publike dhe civile. Përderisa është e pamundur që të 
jepet një krahasim i saktë statistikor me anketat kom-
bëtare të zhvilluara në tërë BE-në, ky studim tenton që 
të ndërlidhet me dhe të shfrytëzojë burime të shumta 
për të mbledhur informacion mbi nivelin e vullnetarizmit 
në BE. 

Gjetjet kryesore janë grumbulluar në bazë të llojit të 
anketës së zhvilluar gjatë projektit hulumtues, e cila 
pasqyron zhvillimin e vullnetarizmit në vend si në vijim:

 

Perceptimi Publik 

Shoqëria Civile

1. Vetëm një përqindje e vogël (4,6 për qind) e 
OSHC-ve thanë se vullnetarizmi është  rreg-
ulluar - pjesa tjetër deklaruan se nuk është e 
rregulluar mirë (43,7 për qind), e parregulluar 
(25,3 për qind) dhe ekstremisht e parregulluar 
(16,1 për qind).  

2. Niveli më i lartë i vullnetarizmit është gjetur 
në mesin e të rinjve të moshës 19 deri në 24 
vjeçare. Kjo është një grup moshë e përzgjed-
hur nga 85 për qind e OSHC-ve të cilat ishin 
pjesë e studimit. Kjo po ashtu, tregon që OS-
HC-të nuk bëjnë sa duhet për të komunikuar 
me më të moshuarit. 

3. OSHC-të janë relativisht proaktive në vullneta-
rizëm. Pothuajse 50 për qind e OSHC-ve kanë 
angazhuar 1-10 vullnetarë gjatë 12 muajve të 
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fundit. Stazhierët konsiderohen si vullnetarë 
nga 56 për qind e OSHC-ve të anketuara. 

4. Rreth 1/3 e OShC-ve (34 për qind) angazhohen 
në vullnetarizëm sepse ato dëshirojnë që të 
rrisin kapacitetet profesionale të gjeneratave 
të reja. Vetëm 1/4 e OShC-ve (23 për qind) e 
bëjnë për shkak se dëshirojnë që të ndihmojnë 
komunitetin. 

5. Shumica e OShC-ve (65 për qind) kanë 
deklaruar se ofrojnë mundësi trajnimi për vull-
netarët. Sidoqoftë, programet trajnuese janë 
jetëshkurtra pasi që 67 për qind e OShC-ve 
kanë deklaruar se ato i organizojnë vetëm 1-10 
ditë trajnime në vit.

Duke pasur parasysh perceptimet dhe përvojat - e pub-
likut dhe shoqërisë civile - është gjetur një bazë e për-
bashkët në bazë të disa pikëpamjeve në përkrahje të një 
nisme për miratimin e një politike e cila do të minimizon-
te, nëse jo edhe të tejkalonte, disa prej sfidave kryesore 
të vullnetarizmit. 

 > Shumica e kosovarëve mendojnë se vulln-
etarizmi është shumë dobiprurës(70,7 për 
qind) dhe i dobishëm deri diku (19,3 për qind). 
Sidoqoftë, vetëm 43,1 për qind prej tyre kanë 
deklaruar se do të bëheshin vullnetar po t’i 
jepej mundësia. Kjo pasqyron një nivel relativ-
isht të kufizuar të interesimit - niveli i punës së 
ofruar - për të ndihmuar në zgjidhjen e prob-
lemeve të komunitetit ose promovimit/mbro-
jtjes së çfarëdo çështjeje tjetër me interes për 
publikun. 

 > Sektorët e kujdesit shëndetësor, arsimit dhe jo 
qeveritar janë fushat e preferuara për vulln-
etarizëm, varësisht nga kërkesat e shoqërisë 
civile për vullnetarë.  për shumicën absolute 
të OShC-ve (pothuajse 80 për qind) që morën 
pjesë në anketimin në internet, kërkesa për-
caktohet sipas nevojave të projekteve për 
të cilat shoqërisë civile i ofrohet shumë pak 
mbështetje shtetërore.  

Hapi i parë drejt krijimit të baraspeshës në mes të asaj 
që publiku është i gatshëm që të jap në vullnetarizëm 
dhe asaj që shoqëria civile dhe organizatorët e tjerë po-
tencial janë të gatshëm që të pranojnë është krijimi i një 
sërë politikash dhe një Ligji i cili do të përcaktonte dhe 
promovonte vullnetarizmin në vend. Është përgjegjësia 
e shtetit që të angazhojë dhe mbështesë përfshirjen e 
OShC-ve dhe organizatorëve të tjerë në punë vullnetare. 
Një formulë e thjeshtë e politikave do ta bënte këtë - 
duke eliminuar pengesat kundër punës vullnetare, në 
njërën anë, dhe krijimit të nxitjes/përfitimeve në favor 
të njohjes së punës vullnetare, në anën tjetër. Sidoqoftë, 
çdo Ligj dhe/ose nismë e ndërmarrë duhet të jetë në paj-
tim me parimet e BE-së për frymëzimin dhe lehtësimin e 
vullnetarizmit pa kërcënuar forcën morale dhe vullnetin 
e lirë që qëndron pas konceptit të vullnetarizmit. 
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Në Kosovë, vullnetarizmi shihet jo vetëm si punë bami-
rëse por edhe si mbijetesë dhe përpjekje e solidaritetit. 
Fillimisht, ai lindi si përgjigje ndaj shkeljes së të drejtave 
të njeriut në vitet e ‘90-ta nga ana e regjimit serb të Sl-
lobodan Millosheviqit. Është e vështirë që të gjurmohet 
historia e vullnetarizmit përpara kësaj kohe pasi që asn-
jë institucion nuk ka regjistruar të dhëna të besueshme 
dhe sistematike. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe 
luftës në Kosovë më 1998-1999 rëndësia e sektorit të 
shoqërisë civile filloi të rritej dukshëm. Komuniteti ndër-
kombëtar ka ndihmuar në krijimin e mijëra Organizatave 
Jo Qeveritare (OJQ-ve) në fushat e të drejtave të njeriut, 
mbrojtjes së minoriteteve dhe zhvillimit të demokracisë. 

Me zhvillimin e sektorit jo fitimprurës në Kosovë, kon-
cepti i vullnetarizmit është zgjeruar. Ndonëse ende 
përkufizohet si një aktivitet altruist i cili synon që të 
përmirësojë cilësinë e jetës së njerëzve, vullnetarizmi 
ka ndihmuar në promovimin e zhvillimit të shkathtësive, 
argëtimit dhe shoqërimit.1 OJQ-të të cilat njihen edhe si 
organizata të shoqërisë civile (OShC), përkufizohen si 
ndërmjetësuesit kryesor të vullnetarizmit në Kosovë, 
krahas institucioneve publike (p.sh. shkollave) dhe pro-
grameve të posaçme vullnetare të mbështetura nga or-
ganizatat ndërkombëtare siç janë Kombet e Bashkuara 
(KB-ra) dhe Kryqi i Kuq. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, 
vullnetarizmi në komunitete ka pësuar rënie. Instituti 
GAP, në studimin e tij të kohëve të fundit, Roli dhe Rëndë-
sia e Qytetarisë Aktive (Role and Importance of Active 
Citizenry), e bazon tërheqjen e publikut nga përfshirja në 
komunitet në pritjen se përgjegjësia e përkujdesjes për 
nevojat e komuniteti bie mbi institucionet publike.2

Sigurisht, ka shumë arse të tjera të cilat do të mund të 

arsyetonin trendët në rënie të vullnetarizmit, (shumë 
prej të cilëve mund të shkojnë përtej shtrirjes së këtij 
studimi). Mungesa e mbështetjes institucionale për kri-
jimin e një mjedisi mbështetës për vullnetarizmin është 
po aq e rëndësishme, diçka që paraqitet në këtë studim, 
si rezultat i së cilës, ekziston një boshllëk në rritje në 
mes të asaj që mund të ofrojë/dedikojë (sigurojë) pub-
liku dhe që shoqëria civile mund ta pranojë/angazhojë 
(kërkojë) në lidhje me punën vullnetare! Ajo që ofrohet 
nga publiku është tej mase pak - kjo gjetje mbështetet 
nga studime të ndryshme lokale. Sipas Institutit GAP, 
vetëm 15 për qind e qytetarëve angazhohen në vullne-
tarizëm (në baza vullnetare).3 Ky trend është relativisht 
i ulët në raport me BE-në, ku niveli i vullnetarizmit tejka-
lon 30 për qind, në shtetet si Finlanda, Danimarka dhe 
Gjermania dhe 40 për qind në shtetet si Austria, Suedia 
dhe Holanda.4 

Pse dhe deri në çfarë mase është i përkushtuar publiku 
për vullnetarizëm varet nga ana e kërkesës, gjegjësisht 
sa janë të gatshëm shoqëria civile dhe organizatorët 
e tjerë potencial që të pranojnë/angazhojnë. Sipas një 
studimi të kohëve të fundit Indeksi i Shoqërisë Civile në 
Kosovë (Kosovo Civil Society Index) (2016), i cili është 
zhvilluar nga Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Sho-
qërisë Civile (KCSF), OShC-të lënë për të dëshiruar në 
këtë aspekt.  Në përputhje me këtë vetëm një e tre-
ta (1/3) e OShC-ve që ishin pjesë e këtij studimi - një 
mostër e rreth 1.000 OShC-ve që kanë qenë relativisht 
aktive në vitin 2015 - kanë angazhuar vullnetarë në ak-
tivitetet e tyre.5 Nga perspektiva e KCSF-së në këtë stu-
dim hulumtues, shoqëria civile nuk është bastion i punës 
vullnetare në vend,6 kur kemi parasysh trendët e ulëta 
të vullnetarizmit dhe mjedisin e pafavorshëm ligjor në 
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vend. 

Legjislacioni aktual në lidhje me vullnetarizmin nuk 
është gjithëpërfshirës. Disa nga mangësitë kryesore lig-
jore që janë adresuar nga Democracy for Development 
(D4D)7 përfshijnë mungesën e –  

a  Një ligji dhe kornize gjithëpërfshirëse 
të politikave mbi vullnetarizmin;  

b  Njohjen e vullnetarëve të disa grup 
moshave të caktuara; dhe 

c Koordinimin e politikave për zhvillimin 
e vullnetarizmit. 

Këto mangësi të politikave paraqiten edhe në këtë stu-
dim. Në përputhje me këtë, marrëdhënia në mes të shte-
tit dhe sektorit të vullnetarizmit mbetet pothuajse e par-
regulluar dhe e pakoordinuar. Legjislacioni aktual është 
i njëanshëm kundrejt një grup moshe të caktuar pasi që 
ndalon këdo nën moshën 15 vjeçare ose mbi moshën 
24 vjeçare që të angazhohet në aktivitete vullnetare. Po 
ashtu, shteti nuk u jep prioritet dhe as nuk i kanalizon 
fondet në sektorin e shoqërisë civile i cili është i dedikuar 
për zhvillimin e vullnetarizmit. Rrjedhimisht, shoqëria ci-
vile në mënyrë të pashmangshme duhet të bazohet në 
financimin ndërkombëtar i cili ofrohet në baza ad-hoc 
dhe sipas projekteve. 

 Në Raportin e Fundit të Progresit (2016), Komisioni Ev-
ropian (KE) e ka kritikuar qeverinë për shkak të mung-
esës së kapaciteteve dhe burimeve financiare, të cilat e 
kanë dëmtuar Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim 
me Shoqërinë Civile.8 Ky është vetëm një shembull, sip-
as të cilit, KE-ja hedh dyshime në vullnetin politik për të 
ndihmuar sektorin e shoqërisë civile ashtu si kapacitetet 
e OShC-ve për t’u angazhuar në vendimmarrje. Duke i 
pasur parasysh mangësitë, OShC-të gjithashtu duket 
se lënë për të dëshiruar kur vjen puna të angazhimi në 
punë vullnetare. Për shembull, atyre iu mungojnë poli-
tika të brendshme dhe programe për ngritjen e kapac-
iteteve për vullnetarizëm, dhe si pasojë, ato nuk ia dalin 
që të zhvillojnë dhe mbajnë të qëndrueshme nismat për 
tërheqjen dhe mbajtjen e vullnetarëve. 

7  Democracy for Development (D4D). Volunteers Placement Manual. Shkurt 2017, fq. 4 
8  Komisioni Evropian (KE). Kosovo 2016 Progress Report. 9 nëntor 2017, fq. 9
9  Zyra për Qeverisje të Mirë Government Strategy for Cooperation with Civil Society. 2013, fq. 25 

Qëllimi i Projektit 

Objektivi i projektit “Mbështetje për zbatimin e Strate-
gjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile” 
është që të mbështesë qeverinë e Kosovës në zhvillimin 
e një mjedisi përkrahës për vullnetarizëm ose punë vull-
netare në vend. Ky projekt është pjesë e qëllimit afatg-
jatë të qeverisë në fuqizimin e demokracisë pjesëmar-
rëse dhe integrimit në Bashkimin Evropian (BE) përmes 
fuqizimit të shoqërisë civile për të marrë pjesë në ven-
dimmarrje. 

Nisja e një politike specifike mbi vullnetarizmin është 
ndoshta një prej prioriteteve kryesore të qeverisë në 
krijimin e mekanizmave thelbësorë për përmirësimin e 
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë 
Civile. Sidoqoftë, Strategjia nuk parasheh shprehimisht 
hartimin e ndonjë ligji në favor të vullnetarizmit. Në vend 
të kësaj Strategjia kërkon një analizë studimore të nev-
ojës dhe profilit të vullnetarizmit në vend.9 Qasja studi-
more e cila do të përcaktojë një lloj të politikës dhe/ose 
legjislacionit është e orientuar drejt veprimit, dhe ajo 
synon që të kontribuojë në një ndryshim thelbësor në 
krijimin e një sistemi të integruar për të mbështetur zh-
villimin e vullnetarizmit.  
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Konteksti Ligjor

10  Gazeta Zyrtare. Ligji Nr. 03/L-145 mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë. Neni 14. nëntor 2009, fq. 4  

Korniza ligjore për mundësimin e vullnetarizmit në vend 
është kryesisht e parregulluar, siç edhe është cekur në stu-
dime të shumta, duke përfshirë edhe Raportin e TACSO për 
Vlerësimin e Nevojave të Shoqërisë Civile (TACSO Civil Soci-
ety Needs Assessment Report). Përpos Ligjit për Fuqizimin 
dhe Pjesëmarrjen e Rinisë nuk ka ligje të tjera të cilat i njo-
hin dhe/ose i rregullojnë aspektet e vullnetarizmit. Ky pohim 
mbështetet edhe nga gjetjet kryesore. Sipas anketimit të 
shoqërisë civile, shumica e organizatave të shoqërisë civile 
(OShC-të) besojnë se vullnetarizmi nuk është i rregulluar mirë 
ose nuk është i rregulluar, përderisa 16% e OShC-ve besojnë 
se vullnetarizmi është tej mase i parregulluar. Sidoqoftë, leg-
jislacioni nuk është me rëndësi pasi që nuk krijon pengesa dhe 
nuk e pengon vullnetarizmin. Pothuajse 50% e OShC-ve ende 
besojnë se korniza ligjore është e favorshme kur bëhet fjalë 
për angazhimin e vullnetarëve në organizatat e tyre! Kjo po 
ashtu sugjeron se shumica e OShC-ve me sa duket nuk hasin 
në pengesa dhe vështirësi siç edhe është cekur në pjesën e 
analizimit të të dhënave të gjetjeve të studimit. 

Akti i vullnetarizmit njihet vetëm nga Ligji për Fuqizimin dhe 
Pjesëmarrjen e Rinisë (Ligji Nr.03/L-145) dhe Udhëzimet Ad-
ministrative të Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport që janë 
përditësuar rishtas. Sidoqoftë, ky Ligj, përkufizon aspektet 
rregullueses vetëm për të rinjtë nga mosha 15 deri në 24 
vjet për sa i përket marrëveshjeve, të drejtave dhe obligi-
meve si dhe mbulimit të shpenzimeve për vullnetarizëm. 
Legjislacioni aktual e përkufizon vullnetarizmin si punë pa 
pagesë e cila konsiderohet si e rëndësishme dhe dobipru-
rëse për shoqërinë.10 Përderisa kompensimi përjashtohet si 
nxitje, Ligji aktual e përkufizon vullnetarizmin si diçka që do 
t’ua mundësonte njerëzve që të përmirësojnë shkathtësitë 
personale profesionale dhe që ua pasuron përvojat jetësore. 
Kjo mund të arrihet vetëm kur rreziku i keqpërdorimit të 
pushtetit dhe kufizimeve ndaj mundësive parandalohen si-
pas marrëveshjeve kontraktuale në mes të organizatorëve 
dhe vullnetarëve. Për më informata dhe një analize më të 
thuktë ligjore referojuni Shtojcës 1 dhe Shtojcës 2. Analiza 
ligjore në Shtojcën 1 gjithashtu ofron edhe një pasqyrë të 
perspektivës ndërkombëtare për këtë temë të vullnetarizmit. 

Perspektiva Evropiane 
Në Bashkimin Evropian (BE) vullnetarizmi ka një traditë dhe 
kulturë të pasur. Çdo politikë na favor të krijimit të një mjedi-
si përkrahës për zhvillimin e vullnetarizmit duhet të mbetet 
nën mandatin e Shteteve Anëtare individuale. Në shumicën 
e Shteteve Anëtare të BE-së, vullnetarizmi nuk është i rreg-
ulluar me një Ligj të veçantë siç është përshkruar më thellë-
sisht në Analizën Ligjore të paraqitur në Shtojcën 1. Shtetet 
Anëtare të BE-së më të përparuara të cilat kanë një Ligj të 
posaçëm mbi vullnetarizmin janë Austria, Belgjika, Luksem-
burgu, Spanja dhe Portugalia. Këto shtete karakterizohen me 
një nivel të lartë të vullnetarizmit. Shtetet Anëtare të BE-së 
të cilat qëndrojnë mirë në vullnetarizëm dhe që jo domosdo 
kanë një Ligj të posaçëm mbi vullnetarizmin përfshijnë Dani-
markën, Finlandën, Holandën, Britaninë e Madhe, Francën 
dhe Gjermaninë. Në këto shtete, aspektet e ndryshme të 
vullnetarizmit janë rregulluar në mënyrë të gërshetuar. 

Perspektiva Rajonale 

Duke i pasur parasysh politikat e BE-së në favor të promovi-
mit të vullnetarizmit, shumica e shteteve në Ballkanin Perën-
dimor e kanë rregulluar atë me përjashtim të Shqipërisë. Të 
gjitha shtetet në rajon e kanë rregulluar Vullnetarizmin me 
Ligj të posaçëm. Bosnja dhe Hercegovina përbëjnë paksa 
përjashtim pasi që atje vetëm Republika Srpska (RS), e cila 
është pranuar dhe rrjedhimisht funksionon si entit ligjor i dal-
luar, e ka miratuar Ligjin mbi Vullnetarizmin në korrik 2008. 
Shih në vijim ku dhe kur janë miratuar Ligjet, shumica prej të 
cilave janë ndryshuar: Kroaci (2007), Maqedoni (2007), B dhe 
H (2008), Serbi (2010), Mali i Zi (2010), dhe Slloveni (2011). 
Sipas këtyre shteteve, miratimi i një Ligji mbi vullnetarizmin 
është rruga përpara drejt integrimeve Evropiane duke pasur 
parasysh ndikimin pozitiv që e ka vullnetarizmi në zhvillimin 
socio-ekonomik. Deri më tani, nuk është bërë asnjë vlerësim 
gjithëpërfshirës për të kuptuar nëse dhe deri në çfarë mase 
këto Ligje kanë ndikuar pozitivisht në këto shtete. 
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Shqyrtimi i Literaturës 

Ky projekt ka bërë një shqyrtim të thuktë dhe të baraspe-
shuar të literaturës në lidhje me këtë studim përpara se 
të kryhej studimi. Aty është përfshirë edhe analizimi i 
burimeve kryesore për hulumtim në terren, në kontek-
stin e shtetit dhe Evropës. Sidoqoftë, nuk është bërë 
mjaftueshëm në hulumtimin dhe zhvillimin e vullne-
tarizmit përpos disa studimeve të cilat janë kryer nga 
OShC-të lokale. Në sferën e institucioneve publike, nuk 
është vendosur asnjë metodë e hulumtimit nga min-
istritë përkatëse (p.sh. MPMS ose MKRS) të cilat do të 
fokusoheshin mbi vullnetarizmin dhe nivelin e ndikimit 
që ai mund të ketë në shoqëri. 

Lista e studimeve të cilat e kanë trajtuar këtë temë është 
p[paraqitur për secilën prej kategorive në vijim në rend 
kronologjik. Në secilën prej referencave në vijim është 
vendosur ‘hyperlink-u’ dhe ato mund të qasen në inter-
net. 

Burimet Lokale 
 ● Instituti GAP. The Role and Importance of Active 

Citizenry. Prill 2017.  
 ● Democracy for Development (D4D). Volunteers 

Placement Manual. Shkurt 2017. 
 ● Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 

2016. KCSF. Tetor 2016. 
 ● TACSO. Kosovo Needs Assessment Report. 

Janar 2014. 
 ● Çeku, Hajrulla. Analysis on Volunteerism for 

Development. Platforma CiviKos. 2013. 

Burimet  
Ndërkombëtare

 ● Cheng, W. & Sh. Mohamed. Volunteerism: 
Matching the Supply and Demand. NVP Cen-
ter. 2015. 

 ● Schenkel M., P. Ermano & D. Marino. Recent 
Trends in Supply and Demand of Volunteers. 
Qershor 2014 

 ● European Volunteer Centre (EVC). Volunteer-
ing Infrastructure. 2012. 

 ● UN Development Programme. State of the 
World’s Volunteerism Report. 2011. 

 ● Educational, Audiovisual & Culture Executive 
Agency. Volunteering in the European Union. 
2010. 

 ● UN Volunteers. Laws and Policies Affecting 
Volunteerism since 2001. Shtator 2009 

 ● Council of Europe. Recommendations on the 
Promotion of Voluntary Services. 1994. 

 ● Red Cross, Inter-Parliamentary Union and 
UN Volunteers. Volunteerism and Legislation: 
Guidance and Notes. (Pa Datë) 

Krahas kësaj, shumë dokumente lokale ligjore dhe të 
politikave janë konsultuar, dhe secila prej këtyre stu-
dimeve është vlerësuar në mënyrë kritike për qëllimet 
e hulumtimit. Disa element relevant janë nxjerrë nga 
secili burim dhe ato janë grupuar me gjetjet kryesore, 
duke përfshirë modelet e Ligjeve mbi Vullnetarizmin të 
shteteve fqinje (Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi). Ç’ 
është më e rëndësishmja, këto burime kanë ndihmuar 
në kontekstualizimin e studimit dhe të mësuarit e asaj 
që dihet rreth temës së hulumtuar. krahas kësaj, ato 
kanë ndihmuar projektin hulumtues në përgatitjen e një 
raporti mbi politikat se si të veprohet në promovimin e 
vullnetarizmit në vend. 
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Qasja e Studimit 

Strategjia e ka theksuar nevojën që fillimisht të zh-
villohet analiza dhe anketat e nevojshme, si bazë për 
përkufizimin e një kornize integrale, gjithëpërfshirëse 
mbi vullnetarizmin. Në fakt, anketat kanë qenë një fil-
limi i dobishëm për fazën hulumtuese për të ndihmuar 
në përcaktimin e fokusit të studimit hulumtues. Pyetjet 
kryesore të anketave mbulojnë mendimet dhe përvo-
jat e të anketuarve rreth vullnetarizmit në Kosovë. Për 
t’iu përgjigjur atyre kërkohej një kombinim i metodave 
hulumtuese të cilat çmojnë format e ndryshme të të 
dhënave dhe analizave. Rezultatet japin të dhëna konk-
rete në përqindje si mjete objektive për të dhënë vlerë-
simet finale. 

Metodat 
Duke pasur parasysh kompleksitetin e vullnetarizmit në 
kontekstin lokal, hulumtimi ka përfshirë një kombinim të 
dy metodave: (1) pyetësorin e anketës, dhe (2) intervi-
stat. Anketat dhe intervistat zënë vend kryesor në këtë 
hulumtim social në shkallë të vogël dhe projekt të politi-
kave. Që të dyja janë të rëndësishme në fushën e shken-
cave shoqërore. Pyetjet e identifikuara në pyetësor për 
secilën metodë janë të ndërthurura dhe shkojnë paralel 
me njëra-tjetrën. Pyetësori për secilën metodë është 
dizajnuar ashtu siç është paraqitur në Shtojcat 3, 4 dhe 
5. Sa i përket anketave, ka pasur dy rupe të pyetësorëve 
që janë zhvilluar për këtë projekt të cilat konsistojnë në 
(a) anketave të mendimit publik, dhe (b) anketave të 
shoqërisë civile. 

Është e rëndësishme që të theksojmë disa kufizime për pyetësorët e 
anketave dhe intervistave pasi që nuk e kanë studiuar nivelin e vullnetarizmit 
më thellësisht në këto perspektiva: 

>> Gjini:  nëse ka një ndërlidhje në mes të gjinisë dhe nivelit të 
vullnetarizmit në praktikë.    

>> Demografi:  
nëse niveli vullnetarizmit dallon në  
mes të zonave rurale dhe urbane. 

>> Ekonomi: 
 nëse punësimi dhe prirja për vullnetarizëm 
ndërlidhen me njëra-tjetrën.      

Këto janë elemente të rëndësishme të cilat do të mund t’ia shtonin vlerën studimeve 
hulumtuese dhe shkencore mbi vullnetarizmin në të ardhmen. Shumë studime të BE-së 
mbi vullnetarizmin i mbulojnë këto aspekte shkencore.
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Anketat janë zhvilluar me një paradigmë sasiore dhe 
kanë dhënë të dhëna gjerësisht të ndryshme nga in-
tervistat e zhvilluara në kuadër ë paradigmës cilësore. 
Sidoqoftë, hulumtimi me dy metoda ka qenë i dobishëm 
për projektin në shumë mënyra. Logjika e trekëndëshit 
shpjegon se ka vlerë më të madhe hulumtuese nëse 
gjetjet e anketës krahasohen me gjetjet nga intervistat. 
Për më tepër, intervistat e kanë ndihmuar projektin në 
interpretimin e marrëdhënieve në mes të variablave të 
paraqitura në të dhënat numerike. Intervistat kanë dhënë 
një perspektivë më të detajuar të disa prej problemeve 
kryesore në lidhje me vullnetarizmin. Në formën e të 
treguarit të një anekdote, intervistat kanë qenë më treg-
uese dhe më me ndikim se sa shumica e të dhënave të 
mbledhura nga anketat. 

Sigurisht, ka pasur edhe goxha kryqëzim në mes të 
këtyre dy metodave. Sidoqoftë, të dhënat e grumbul-
luara përmes anketave dallojnë paksa nga të dhënat e 
grumbulluara përmes intervistave të thukëta. Për dal-
lim, përgjigjet në anketa janë të shkurtra përderisa përg-
jigjet në intervista janë të gjata dhe lejojnë më shumë 
fleksibilitet në shtrimin e pyetjeve dhe dhënien e përg-
jigjeve. Në kohën kur u zhvilluan intervistat, projekti hu-
lumtues kishte një pasqyrë të përgjigjeve të mundshme 
të ndikuara nga ajo që është lexuar dhe grumbulluar nga 
gjetjet e anketave mbi vullnetarizmin. Këndvështrimi 
paraprak ose supozimi ishte se vullnetarizmi është tej 
mase i parregulluar dhe duhet të promovohet më tepër. 
Ky këndvështrim ndikoi në mënyrën se si u shtruan py-
etjet e intervistave. Gjithashtu ndikoi edhe në pyetjet që 
u shtruan, duke përdorur kontaktet dhe rrjetet e njerëzve 
nga shoqëria civile. 

Qasja 

Ky projekt është dizajnuar për të qenë një hulumtim i orien-
tuar drejt veprimit duke përfshirë njëkohësisht sa më shumë 
palë të interesuara që të jetë e mundur për të transformuar 
situatën në drejtime demokratike. Kjo do të thotë se projekti 
nuk është zhvilluar vetëm nga ekspertët hulumtues por, në 
partneritet me njerëz që janë të përfshirë në këtë çështje 
duke përfshirë organizatat e shoqërisë civile (OShC-të) dhe 
shumë zyrtarë qeveritar. Ajo që e bën këtë hulumtim edhe 
më të orientuar drejt veprimit është fakti se ai është edukativ 
(të mësuarit për vullnetarizmin), fokusohet në probleme 
(mungesa e vullnetarizmit) në kuadër të një konteksti 
specifik (në Kosovë) dhe i orientuar nga e ardhmja. Po ashtu 
synon që të përmirësojë legjislacionin për të rregulluar, pro-
movuar dhe njohur vullnetarizmin në vend. 
Anketa e mendimit publik është realizuar në dhjetor 2016 
kurse anketa e shoqërisë civile në mars 2017. Është me 
rëndësi që të theksohet se para se të realizoheshin py-
etësorët për të dyja anketat, përmbajtja e secilit prej tyre 
është testuar dhe vërtetuar përmes një fokus-grupi. 
Anëtarët kyç të Grupit Punues të Këshillit për Zhvillimin e 
Vullnetarizmit në Kosovë - si Objektiva e Katërt e Strategjisë 
Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile - u pajtuan 
për secilin pyetësor. Pyetësorët po ashtu u diskutuan edhe 
në takime individuale me disa aktivist të shoqërisë civile të 
përfshirë në vullnetarizëm dhe në praninë e vullnetarëve 
të rinj të cilët iu nënshtruan anketës së shoqërisë civile si 
test provues. Në fund, intervistat u shpërndan gjatë marsit 
dhe prillit.  Pas grumbullimit dhe analizimit të të gjitha të 
dhënave, gjetjet u diskutuan dhe u vërtetuan përmes një sërë 
të aktivitetesh të organizuara nga Zyra për Qeverisje të Mirë 
(ZQM) dhe organizata/institucione të tjera duke përfshirë 
Punëtorinë Kombëtare të mbajtur në prill. 

Punëtoria 
Kombëtare

Anketa e 
Opinionit 

Publik

Punëtoria 
Kombëtare

Grupi i 
fokusitIntervistat

Dhjetor PrillMars

Anketa e 
Opinionit 

Publik
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Gjetjet e Hulumtimit

Kjo pjesë ka të bëjë me gjetjet e projektit hulumtues. 
Ai mundëson rishikimin e shtrirjes së mendimeve dhe 
përvojave të publikut dhe shoqërisë civile për këtë temë. 
Është e rëndësishme që të vlerësohet se si ata e shohin 
vullnetarizmin në vend - deri në çfarë shkalle ai zbatohet 
dhe promovohet. Kjo pjesë fokusohet në format sasiore 
të analizës gjë që kërkon pak përdorim ë statistikave. 
Ai jep një përmbledhje pothuajse numerike të gjetjeve 
rreth përvojave dhe të botëkuptimit që ka publiku mbi 
këtë temë.

Gjetjet kryesore për secilën anketë janë grupuar në tog-
je/tregues në bazë të ngjashmërive të tyre në lidhje me 
temën ose variablën e matur. Tri togjet e zakonshme 
përfshijnë: 

1 Njohuritë/Vetëdijen – çfarë dinë të anketu-
arit mbi vullnetarizmin. 

2 Përvojën/Praktikat – nëse dhe si e kanë 
përjetuar vullnetarizmin të anketuarit. 

3  Pikëpamjet/Qëndrimet – si e shohin të  
 anketuarit vullnetarizmin tani dhe në  
të ardhmen?  

Punëtori kombëtare e cila u organizua në formën e një 
fokus-grupi ka ndihmuar në rishikimin dhe vërtetimin e 
gjetjeve të hulumtimit duke pasur parasysh pikëpamjet 
e pjesëmarrësve. Pyetja kryesore që u shtrua ishte se 
deri në çfarë mase pajtohen ose nuk pajtohen gjetjet e 
hulumtimit me ato të të tjerëve. Rezultatet konfirmuese 
ndihmuan në përparimin e të kuptuarit të përgjithshëm 
të relevancës dhe prakticitetit të punës hulumtuese. 

Konsultimi me të tjerët është i rëndësishëm pasi që si-
pas të gjitha gjasave hulumtimi do të ketë ndikim përtej 
fokusit të studimit dhe do ë gjykohet si i besueshëm. 

Përfitimet/  
Stimulimet

Oferta (O)

Ekuilibri

Kërkesa (K)

Numri i 
vulnetarëveCO CK

Ajo që shpalosin këto gjetje të anketës është një mospër-
puthje në mes të asaj që mund të ofrojë publiku (ofertës) 
dhe asaj që organizatat e shoqërisë civile (OShC-të) mund 
të pranojnë (kërkesa) për sa i përket numrit të vullnetarëve. 
Përderisa publikut i mungon motivimi për të gjetur mundë-
si për vullnetarizëm, OShC-të rropaten me nisjen dhe 
zbatimin e aktiviteteve në këtë aspekt. Arsyet pse ekziston 
ky boshllëk do të paraqiten me më shumë detaje në pjesët 
në vijim. Paradigma e ofertës dhe kërkesës (në një treg 
tërësisht konkurrues) e shpjegon logjikën se pse janë zhvil-
luar dy anketa. Shih grafikun në të djathtë. Publiku përbëhet 
nga pjesëmarrës në tregun e punës të cilët kërkojnë ndonjë 
lloj të angazhimit vullnetar, të cilët paraqesin anën e ofertës 
në këtë ekuacion. Organizata e shoqërisë civile (OShC-të) 
paraqesin anën e kërkesës së tregut. 
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Kur oferta dhe kërkesa për punë janë të barabarta, tregu 
është në baraspeshë. Në këtë pikë, pjesa e hyrjeve (p.sh. 
sasia e punës vullnetare që ofrohet) është tërësisht e 
barabartë me numrin e vullnetarëve që kërkohen. Në 
këtë rast, tregu i punës është shumë larg baraspeshës 
pasi që oferta për vullnetarë është shumë më e ulët sesa 
sasia e punës së kërkuar. Kur shkalla e përfitimeve dhe 
nxitjeve është më e ulët se sa shkalla e baraspeshës, 
kemi mungesë të punës vullnetare. Kjo do të thotë se 
sasia e ofruar (SO) është më e ulët se sa sasia e kërkuar 
(SK). Ky është parimi i përjashtimit reciprok, i cili nënk-
upton se përfitimet dhe nxitjet që i jepen një vullnetari 
varen edhe nga puna e OShC-ve 

Nëse kërkesa për prodhim rritet (varësisht nga 
mbështetja e jashtme) OShC-ja do të kërkojë më shumë 
punë dhe do të angazhojë më shumë vullnetarë. Nëse 
kërkesa për prodhim bie, OShC-të do të kërkojnë më pak 
punë dhe do të pakësojnë numrin e vullnetarëve. Në këtë 
kontekst, sipas gjetjeve kryesore, OShC-të nuk janë duke 
bërë sa duhet në vullnetarizëm, kryesisht sepse - me 
kusht që gjithçka tjetër është e barabartë - shteti nuk 
ofron mbështetje të mjaftueshme në lidhje me nxitjet 
dhe përfitimet për OShC-të për të tërhequr dhe mbaj-
tur vullnetarët në treg. Të marrim si shembull të nxitjes 
mbështetjen shtetërore për financimin e programeve 
për ndërtimin e kapaciteteve të OShC-ve të cilat an-
gazhohen në vullnetarizëm. Kjo padyshim do të bindte 
OShC-të që të dizajnojnë dhe japin programe trajnuese 
për krijimin dhe mbajtjen e vullnetarëve. Rrjedhimisht, 
çdo nismë e politikave që do të ndërmerrej nga qeveria 
në të ardhmen do të duhej të pasqyrohej në kategoritë 
e nxitjeve dhe përfitimeve që do të ishin në gjendje të 
mbyllin boshllëkun në mes të ofertës dhe kërkesës, me 
fjalë të tjera, të tentohet të arrihet baraspesha.  

Përcaktuesit kryesor të ofertës së punës janë përfitimet 
dhe nxitjet që publikut i jepen për angazhim në aktivitete 
vullnetare. Kjo do të thotë se më shumë njerëz janë të 
gatshëm që të ofrojnë punë vullnetare kur ka më shumë 
përfitime dhe nxitje për vullnetarët. Sidoqoftë, këto 
përfitime dhe nxitje jo domosdo duhet të ndërlidhen 
me motive financiare. Në Kosovë, përfitimet dhe nxitjet 
që u jepen vullnetarëve janë shumë të pakta. Përveç se 
përfshirja e tyre në aktivitete vullnetare njihet si përvojë 
e punës dhe vullnetari i vitit i merr 1.000 euro si shpër-
blim për kontributin e tij për komunitetin, vullnetarëve 
nuk iu jepen përfitime dhe nxitje të tjera. 

Krahas kësaj, përcaktuesit e tjerë të ofrimit të punës në 
tregun e vullnetarizmit përfshijnë: popullsinë në moshë 
të rritur, sepse shtimi i forcës së punës së rinisë mund 
të rris preferencën e publikut pasi që më shumë femra 
dhe pensionistë mund të zgjedhin të bëhen vullnetarë 
dhe kohën që kalohet në shkolla dhe trajnime ku njerëzit 
mësojnë për mënyrat dhe përfitimet nga vullnetarizmi. 
Rrjedhimisht, çdo nismë për politika për zhvillimin e vull-
netarizmit qoftë ajo në favor ose jo të stimulimit të vull-
netarizmit përmes financimit të OShC-ve dhe mënyrave 
të tjera por, gjithashtu edhe përmes ndryshimit të lig-
jit që do të nxiste rininë që të përfshihej më shumë në 
vullnetarizëm (p.sh. njohja e vullnetarizmit si kredi për 
fitimin e bursave), ofrimit të mundësive të vullnetar-
izmit për të moshuarit (p.sh. heqja e kufizimeve të grup 
moshës në Ligj), dhe më shumë ligjërime për studentët 
mbi vullnetarizmin (p.sh. përfshirja e vullnetarizmit në 
plan-programin shkollore). 
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Anketa  
e Mendimit 
Publik 
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Anketa e Mendimit Publik 

Në anketën e mendimit publik njerëzve iu parashtruan pyetje rreth perceptimit 
dhe përvojave të tyre me vullnetarizmin. Shih Shtojcën 3. Anketa u zhvilluar 
ballë për ballë në dhjetor 2016 dhe në të u përfshinë një mostër e rastësishme 
e njerëzve të të gjitha moshave. Mostra e 1070 të anketuarve u përzgjodh duke 
përdorur një dizajn të mostrës me probabilitet të barabartë. Mostra u shtratëzua 
sipas rajonit, gjinisë dhe etnisë (shqiptar, serb dhe minoritetet jo serbe). Marzha e 
gabimit për të shprehur sasinë e gabimit të mostrës së rastësishme në rezultatet 
e një ankete ishte +/- 2,99 për qind. 

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Opinionet/Njohurit Publike (Dhjetor2016)

Hulumtim i Orientuar në Veprim

Margjina e 
gabimit

Mostra

1,070  
respondentë

47% +/- 2.99% 53%
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Në përgjithësi, puna vullnetare në Kosovë njihet pub-
likisht si një koncept ose praktikë. Anketat e mendimit 
publik tregojnë se 72,3 për qind e të anketuarve kanë 
dëgjuar për vullnetarizmin.  Sidoqoftë, ka një boshllëk të 
madh në mes të asaj se sa pretendon publiku se di mbi 
vullnetarizmin dhe se sa përvojë kanë ata në vullnetar-
izëm, dhe se sa janë të interesuar që të angazhohen në 
aktivitete vullnetare. Edhe pse pothuajse shumica e të 
anketuarve kanë pohuar se kanë dëgjuar për vullnetar-
izmin, përvoja e tyre tregon se ata kanë bërë shumë pak 
vullnetarizëm në të kaluarën. Pothuajse vetëm një e tre-
ta (1/3) e të anketuarve deklaruan se kanë pasur rastin 
të jenë vullnetar në të kaluarën. Për më tepër, vullneta-
rizmi nuk promovohet sa duhet dhe nuk është i rregul-
luar në mjedisin e punës dhe atë të jetës. Për sa i përket 
përvojës, pothuajse gjysma e të anketuarve pohuan se 
ata kanë bërë punë vullnetare për një periudhë më të 
shkurtër se një muaj, por atyre nuk iu është dhënë po-
thuajse asnjë mbështetje me trajnime.

 

NO

A keni dëgjuar ndonjëherë 
për vullentarizmin?

72.%

YES

27.7%

Njohuritë/Vetëdija

Kjo pjesë ka të bëjë me shkallën e vetëdijes së publi-
kut për punën vullnetare në vend. Në përgjithësi, vulln-
etarizmi ose puna vullnetare në Kosovë njihet publikisht 
si një koncept ose praktikë. Anketat e mendimit publik 
tregojnë se 72,3 për qind e të anketuarve kanë dëgjuar 
për vullnetarizmin. Sidoqoftë, se sa njohuri ka publiku 
mbi vullnetarizmin nxit pyetje të rëndësishme. 

A keni njohuri mbi 
legjislacionin që e rregullon 
vullnetarizmin në Kosovë?

1.1% 98.9%

YES NO

Kur i pyetëm të anketuarit nëse ata kanë njohuri mbi leg-
jislacionin që rregullon vullnetarizmin në Kosovë, 98,9 
për qind e të anketuarve thanë se nuk kanë, vetëm 1,1 
për qind thanë se kanë njohuri për legjislacionin mbi vull-
netarizmin. Arsyeja pse të anketuarit nuk kanë njohuri 
mbi legjislacionin është kryesisht sepse vullnetarizmi 
nuk është i rregulluar mirë edhe pse njihet mirë në prak-
tikë. 

Publiku në përgjithësi nuk ka njohuri mbi legjislacionin 
pasi që vullnetarizmi nuk është i rregulluar mirë në vend. 
Ndonëse nuk ka një Ligj të veçantë mbi vullnetarizmin, 
Ligji mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë (Ligji 
Nr.03/L-145) është ligji kryesor që rregullon vullnetar-
izmin vetëm në sektorin e rinisë. Ky është një tregues i 
fortë i cili tregon se Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 
(MKRS), e cila mbikëqyrë vullnetarizmin në vend ka bërë 
pak për sa i përket shtrirjes. Ministria rrallëherë organi-
zon aktivitete promovuese për vullnetarizmin që anon 
nga përgjegjësia dhe kohezioni social. Rrjedhimisht, 
Ministria fokusohet më shumë në mbikëqyrje se sa në 
promovimin e mjedisit përkrahës për vullnetarizëm. Roli 
i saj është më shumë regjistrimi, kontrollimi dhe rapor-
timi se sa promovimi i vlerave të vullnetarizmit. Mbase 
një problem tjetër është theksi dominues në punësimin 
e të rinjve i cili e bën të vështirë komunikimin e vlerave 
të vullnetarizmit. 
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Sidoqoftë, të pyetur nëse vullnetarizmi është i zakon-
shëm në mjedisin e të anketuarve (p.sh. familje, punë, 
shoqëri), 48,7 për qind e të anketuarve tha “po” vullneta-
rizmi është i zakonshëm, përderisa 51,3 për qind thanë 
“jo” nuk është i zakonshëm në mjedisin prej nga vijnë ata. 
Shumica e të anketuarve mendojnë se puna vullnetare 
njihet në mjedisin ku ata jetojnë dhe punojnë. Përderisa 
35,7 për qind e tyre konsiderojnë se vullnetarizmi njihet 
dhe 51,0 për qind konsiderojnë se vullnetarizmi njihet 
“deri diku”, 13,0 për qind e të anketuarve konsiderojnë 
se vullnetarizmi nuk njihet [fare]. Vetëm 0,3 për qind prej 
tyre thanë se nuk kanë njohuri se deri në çfarë shkalle 
njihet vullnetarizmi në vend. 

POJO48+52+J48.7%51.3%

A është vullnetarizmi i 
zakonshëm në ambientin në 
të cilin ju jetoni dhe veproni 
(familje, punë, shoqëri)?

E njeh/vlerëson deri diku atë

Po e njeh/vlerëson atë

Jo, nuk e njeh/vlerëson atë

Nuk e di 0.3%

13.0%

35.7%

51.0%

A konsideroni që ambienti në të cilin ju jetoni dhe veproni 
e njeh/vlerëson punën vullnetare?
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Kur bëhet fjalë për promovimin e vullnetarizmit, shkollat dhe 
familjet luajnë një rol të rëndësishëm. Gjysma e të anketuarve 
(50,2 për qind) gjithsejtë kanë pohuar se ata kanë dëgjuar për 
vullnetarizmin në shkollë - 32,9 për qind në shkollë fillore 
dhe 17,3 për qind në shkollë të mesme. Kjo e bën edhe më 
të rëndësishme përmirësimin e plan-programit të edukatës 
qytetare dhe për të promovuar më tutje partneritetin në mes 
të shkollave dhe organizatave të shoqërisë civile në dizajnimin 
dhe zbatimin e projekteve vullnetare shkollore në komunitet.

Rreth 46,3 për qind  e të anketuarve kanë dëgjuar për vull-
netarizmin përmes rrethit të tyre familjar (28,3 për qind) 
dhe miqve (10,9 për qind) ose përmes fjalëve nga gojë më 
gojë (7,1 për qind). Pjesa tjetër prej 3,5 për qind e të an-
ketuarve kanë dëgjuar për vullnetarizmin përmes punës, 
fakultetit dhe organizata të shoqërisë civile.

Përvoja/Praktika 

Kjo pjesë ka të bëjë me shkallën deri në të cilën publiku 
zbaton vullnetarizmin. Sipas gjetjeve të hulumtimit, vulln-
etarizmi nuk ushtrohet mjaftueshëm në praktikë nëse kra-
hasohet me gjetjet e mëhershme të cilat tregojnë se vull-
netarizmi njihet mirë si koncept. Të pyetur nëse ndonjëherë 
kanë qenë të përfshirë në vullnetarizëm 61,5 për qind e të 
anketuarve thanë “jo” nuk jemi përfshirë në punë vullnetare 
përderisa vetëm 38,5 për qind e të anketuarve thanë “po” 
jemi përfshirë në punë vullnetare

11  GHK. Volunteering in the European Union. 17 Shkurt 2010, fq. 57-58  

. 

A keni pasur ndonjëherë mundësi 
të bëni punë vullnetare?

38.5% 61.5%

JOPO

Kjo ndarje e përqindjes pasqyron përfshirjen e përgjithshme 
në vullnetarizëm. Gjetjet mbi përvojën publike në vullnetar-
izëm vlen të krahasohen me një gamë të gjerëtë burimeve në 
nivelin e vullnetarizmit në Bashkimin Evropian (BE). Në Be 
janë zhvilluar disa anketa kombëtare të cilat ofrojnë nivele të 
ndryshme të vullnetarizmit në tërë Shtetet Anëtare ndonëse, 
ato duket se i referohen përfshirjes së publikut në vullnetar-
izëm në baza ë rregullta. Përderisa ato ofrojnë rezultate të 
ndryshme ato tregojnë se numri i llogaritur i vullnetarëve të 
angazhuar në BE është diku në mes të 100 dhe 150 milionëve. 

11 Shih më poshtë përqindjen e trendëve në bazë të studimeve 
të ndryshme të zhvilluara në kohë të ndryshme. 

Ku keni dëgjuar për herë të parë për vullnetarizëm? 
Në shkollë fillore

Në familje

Në shkollë të mesme

Në shoqëri

Nga fjalët e dëgjuara

Në punë

Në universitet

Në organizatat jo-qeveritare / shoqatat e komunitetit

Tjetër

32.9%

28.3%

17.3%

10.9%

7.1%

1.2%

1.0%

0.7%

0.6%
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Raporti i euro 
barometrit (Realiteti 
Social Evropian) 2006

Anketa Sociale Evropiane 
(ESS) 2006/2007

Qendra Vullnetare 
Evropiane Center 

(Studimi SPES) 2008

Ky studim ka treguar se 34 për 
qind e të rriturve të moshës 15 
e sipër në 25 Shtete Anëtare 
janë angazhuar në vullnetar-
izëm. Sidoqoftë, niveli i vullne-
tarizmit në Rumani është 18 për 
qind dhe 10 për qind në Bullgari. 

Ky studim ka treguar se 36 për 
qind e evropianëve ka marrë 
pjesë në punë për organizata 
vullnetare ose bamirëse së paku 
njëherë gjatë vitit të kaluar dhe 
pothuajse 14 për qind kanë qenë 
të përfshirë së paku njëherë në 
muaj. 

Ky studim ka treguar se 28 
për qind e popullsisë totale në 
shtetet që ishin pjesë e anketës 
(p.sh. Spanja, Franca, Polonia, 
Republika Çeke, Mbretëria e 
Bashkuar dhe Holanda) kanë 
marrë pjesë në aktivitete 
vullnetare në organizata jo 
përfituese. 

Nëse po, në cilën fushë keni qenë vullentar?

Kam bërë punë vullnetare në shkolla apo 
kopshte të fëmijëve

Kam bërë punë vullnetare në institucion i cili 
kujdeset për të moshuarit

Kam bërë punë vullnetare në institucion i cili 
kujdeset për njerëzit me nevoja të veçanta

Kam bërë punë vullnetare në aktivitete të kishës apo 
xhamisë

Kam punuar pa pagesë në mënyrë që të përfitoj 
përvojë dhe të gjejë punë

Kam bërë punë vullnetare në programe të 
shoqatave/OJQ-ve

Tjetër

Kam bërë punë vullnetare në  
parti politike, pa kompensim

Kam marrë pjesë në përgatitje të ngjarjeve 
pa pagesë apo me pagesë minimale

Kam bërë punë vullnetare në institucion i cili 
kujdeset për njerëzit me probleme mendore

30.0%

27.4%

25.2%

19.2%

17.2%

16.3%

13.3%

9.3%

8.5%

7.4%

Siç është treguar në tabelë, këto studime janë zhvillu-
ar gjatë viteve 2006-2008 dhe referohen si burime të 
besueshme në një studim gjithëpërfshirës të zhvilluar 
nga GHK për Bashkimin Evropian (BE) në shkurt 2010. 
Ato pasqyrojnë nivelin e vullnetarizmit në vija të përg-
jithshme për tërë BE-në. Gjegjësisht, niveli i vullnetar-
izmit në shtetet më të zhvilluara të BE-së (p.sh. Austri) 
është shumë më i lartë se sa mesatarja. Rrjedhimisht, 
mospërputhjet e anketës tregojnë se analiza statistikore 
është e hapur për interpretime dhe duhet parë vetëm si 
tregues. 

Fushat e punës ku të anketuarit kanë pohuar se kanë 
qenë vullnetar më së shumti përfshijnë shkollat dhe 
çerdhet e fëmijëve (30,0 për qind), institucionet që ku-
jdesen për të moshuarit (27,4 për qind) dhe për njerëzit 
me aftësi të kufizuara (25,2 për qind), institucionet fe-
tare (19,2 për qind), asociacionet/organizatat e sho-
qërisë civile (16,3 për qind) dhe partitë politike (9,3 për 
qind). Në raport me sa ka zgjatur angazhimi i tyre në 
vullnetarizëm, pothuajse gjysma e të anketuarve (48,9 
për qind) kanë pohuar më pak se një muaj përderisa një 
e katërta (23,0 për qind) kanë pohuar një deri në tre muaj 
të angazhimit vullnetar. Vetëm 14,3 për qind e të anket-
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uarve kanë pohuar të kenë pasur më shumë se një vit 
angazhim në vullnetarizëm. 

Në përputhje me këtë, të anketuarit kanë identifikuar ar-
simin si sektorin më të rëndësishëm për aktivitete vulln-
etare. Në këtë kontekst, studentët angazhohen si vullne-
tarë në aktivitete shkollore. Sidoqoftë, programet e 
vullnetarizmit në shkolla organizohen në baza ad-hoc 
dhe ato nuk janë të përfshira në aktivitetet e përditshme 
klasore ose plan-programin shkollor.12 Shkollat e përku-
fizojnë vullnetarizmin si “punë në komunitet” në kontek-
stin e edukatës qytetare të cilën ata ua ligjërojnë nx-
ënësve. Sidoqoftë, edukata qytetare ligjërohet më shumë 
në teori përderisa vullnetarizmi kërkon punë praktike. 
Asnjë shkollë në Kosovë nuk ka një program të posaçëm 
vullnetar, të dhëna mbi nismat e ndërmarra dhe ç’ është 
më e rëndësishmja, udhëzime mbi vullnetarizmin për të 
rinjtë. Shkalla deri në të cilën vullnetarizmi është punë 
praktike varet nga përpjekjet e mësuesve individual. 

Në shkolla vullnetarizmi nuk është i obligueshëm, dhe 
për çdo aktivitet vullnetar nxënësve nuk iu jepen kredi 
shkollore - siç është rasti në disa shtete në rajon (p.sh. 
Shqipëri).13

  

12  Kadriu, Mustaf. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Intervistë. Prill 24, 2017.
13  Qendra Evropiane e Vullnetarëve - European Volunteer Centre (EVC). Volunteering Infrastructure. 2012, fq. 12
14  Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 55

 Shkollat pothuajse kurrë nuk bashkëpunojnë me organi-
zatat e shoqërisë civile (OShC-të) për projekte specifike 
të vullnetarizmit. Ajo që e vështirëson edhe më shumë 
për shkollat që të promovojnë vullnetarizmin është fakti 
se shkollat nuk janë me orar të plotë (tërë ditorë), dhe 
rrjedhimisht ka pak hapësirë për mësuesit dhe nxënësit 
që të angazhohen në aktivitete vullnetare. 

Aktivitetet tipike shkollore të vullnetarizmit përbëhen 
nga aksionet apo detyrat e pastrimit. Rrallë, në mos 
fare, nxënësve iu kërkohet që të ndihmojnë pension-
istët ose njerëzit që kanë nevojë, që të ndihmojnë më-
suesit që të përgatisin ligjëratat, të mësojnë një zanat 
apo hobi, të shkëmbejnë formimin e tyre kulturor ose 
etnik, që të ndihmojnë në laboratorët e informatikës 
apo shkencave, dhe që të kryejnë projekte specifike 
në shtëpi. Për më tepër, institucionet fetare përfito-
jnë pak më shumë nga vullnetarët në krahasim me 
OShC-të siç është treguar në grafikun e mësipërm në 
përqindje. Ky është një tregues se shoqëria civile nuk 
ka bërë sa duhet në promovimin e vullnetarizmit. Një 
pohim i njëjtë është bërë nga KCSF-ja në referencë të 
Pulsit Publik të UNDP-së  (UNDP Public Pulse) (2015) i 
cili ka treguar se 3,8 për qind e Kosovarëve ka raportu-
ar të ketë bërë ndonjë punë vullnetare për një OShC14. 

Ne nuk e konsultojmë legjislacionin ekzistues. 
Ai nuk është I aplikueshëm për qëllimin dhe 

interesat e tona.

Edi Shyti, Rotary Club 

48.9% 23.0% 7.8% 1.6% 3.2% 14.3% 1.2%

Më pak se 
një muaj

1-3 muaj 4-6 muaj 7-9 muaj 10-12 muaj Më shumë 
se një vit

Tjetër

Për sa kohë keni qenë vullnetarë?
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Gjetjet e hulumtimit i tregojnë arsyet kryesore pse 
njerëzit angazhohen në vullnetarizëm. Ato mund të nda-
hen në dy grupe të kategorive në bazë të ndjenjës së 
interesit publik dhe interesit personal. Shumica e të an-
ketuarve kanë pohuar se ata angazhohen në punë vulln-
etare për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë (80,6 për 
qind) dhe për shkak të ndjenjës së të qenit i dobishëm 
(47,6 për qind). Më pak të anketuar kanë thënë se ata 
angazhohen në vullnetarizëm për interesa personale. 
Në total, 26,9 për qind e të anketuarve kanë thënë se 
ata janë angazhuar në vullnetarizëm për marrë ndihmë 
përderisa 26,5 për qind për të përfituar njohuri dhe sh-
kathtësi të reja. 

Interesi Publik >  
Interesi Privat 
Për më tepër, vullnetarizmi praktikohet kur ka më shumë 
kohë të lirë dhe interesim për të krijuar rrjet me të tjerët. 
19,0 për qind e të anketuarve kanë thënë se ata angazhohen 
në vullnetarizëm pasi që kanë kohë të lirë për ta bërë këtë, 
përderisa 15,4 për qind thanë se ata angazhohen në vullne-
tarizëm për të takuar të rinjtë. 

Pothuajse shumica e të anketuarve (45,5 për qind) pohuan se 
ata nuk duan që të angazhohen në vullnetarizëm sepse ata 
janë tepër të zënë dhe nuk kanë kohët të lirë për vullnetarizëm.  
Pothuajse një e treta (1/3) e të anketuarve nuk mund të gjente 
një arsye specifike pse ata nuk dëshirojnë që të angazhohen 
në vullnetarizëm. Arsyet e tjera pse njerëzit nuk duan që të 
angazhohen në vullnetarizëm përfshijnë: mungesën e përf-
itimeve financiare (18,1 për qind), mungesës e përvojës së 
punës (15,2 për qind), ndjenjën se nuk janë në gjendje që të 
kontribuojnë (8,7 për qind), mungesa e përmbushjes (6,8 për 
qind) dhe mungesa e zhvillimit të shkathtësive dhe njohurive.  

Dua t’i ndihmojë njerëzit që janë në nevojë

Ndjehem i dobishëm

Unë personalisht (ose dikush nga familja 
ime) kam/kemi pasur nevojë për ndihmën e 

dikujt, në një moment të caktuar

Kërkojë të kem njohuri dhe aftësi të reja

Kam kohë të lirë mjaftueshëm

Mund të takoj njerëz të rinj

Përfitoj përvoje punë të mjaftueshme për të 
aplikuar për punë

Tjetër

80.6%

47.6%

26.9%

26.5%

19.0%

15.4%

8.5%

0.1%

Unë bëj punë vullnetare sepse: 

Research findings indicate that fewer respondents 
said that they engaged in volunteering for 
purposes of self-interest. 



25

2.4% 97.6%

PO JO

A keni vijuar ndonjë 
program trajnimi mbi 
vullnetarizmin

Me sa duket institucionet dhe organizatat nuk bëjnë sa duhet 
për të rritur kapacitetet e vullnetarëve. Sipas gjetjeve të hu-
lumtimit, në pyetjen nëse të anketuarit kanë marrë pjesë në 
ndonjë program trajnues mbi vullnetarizmin 97,6 për qind e 
tyre thanë “jo”, ata nuk kanë vijuar ndonjë program trajnues 
mbi vullnetarizmin. Ky tregues mbështet çdo nismë të OS-
hC-ve për të investuar më shumë në nismat e vullnetarizmit 
dhe programet për ngritjen e kapaciteteve. 

Pikëpamjet/ 
Qëndrimet
Kjo pjesë ka të bëjë me pozitat e publikut mbi vullnetar-
izmin. Një shumicë absolute e të anketuarve mendojnë se 
vullnetarizmi është i dobishëm për komunitetin. Pothuajse 
71 për qind mendojnë se vullnetarizmi është tej mase i 
dobishëm përderisa 20 për qind mendojnë se vullnetar-
izmi është i dobishëm “deri në njëfarë shkalle”. Një pjesë 
shumë e vogël e të anketuarve (2,6 për qind) mendojnë se 
vullnetarizmi nuk është i dobishëm për komunitetin përde-
risa 7,4 për qind e të anketuarve kanë thënë se nuk e dinë. 

Jam shumë i/e nxënë dhe nuk kam kohë 
të merrem me punë vullnetare

Nuk kam ndonjë arsyeje specifike

Nuk kam asnjë përfitim  
financiar nga puna vullnetare

Puna vullnetare nuk më  
llogaritet si përvojë pune

Konsideroj që nuk mund të jap ndonjë  
kontribut përmes punës vullnetare

Puna vullnetare nuk më  
përmbushë personalisht

Nuk përfitoj asnjë njohuri apo  
aftësi përmes punës vullnetare

Tjetër

45.5%

30.2%

18.1%

15.2%

8.7%

6.8%

6.8%

2.4%

Cila është arsyeja kryesore përse ju nuk do  
të donit të bënit punë vullnetare? 

Po, është shumë e dobishme

Është deri diku e dobishme

Nuk e di

Jo, nuk është e dobishme

2.9%

7.4%

19.3%

70.7%

A mendoni se është e 
dobishme puna vullnetare 
për komunitetin?
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Vullnetarët i transferojnë aftësitë/ndihmën 
e nevojshme tek komuniteti

Zhvillon situatë kreative dhe aftësi për 
zgjidhje të problemeve

E përmbushin ndjenjën e  
altruizmit të dikujt në komunitet

E zhvillon inteligjencën emocionale

Ofron përvojë pune të mjaftueshme për të 
aplikuar për punë

Tjetër

Nuk e di

58.5%

32.9%

29.7%

27.1%

20.4%

1.8%

0.4%

Pse mendoni se është e dobishme?

Pse mendoni se nuk është e dobishme?

22.1%

22.1%

28.2%

52.0%Komuniteti nuk i merr seriozisht njerëzit 
të cilët bëjnë punë vullnetare

Njerëzit nuk janë të përkushtuar kur 
kryejnë punë vullnetare, andaj edhe 

nuk janë efikas

Njerëzit të cilët bëjnë punë vullnetare 
nuk janë profesional, atyre u mungojnë 

aftësitë dhe njohuritë e duhura

Grupet ndërmjetësuese/organizatorët 
e punës vullnetare i mbajnë  

paratë për vete

 Arsyet kryesore të cilat tregojnë pse vullnetarizmi nuk 
është i dobishëm përfshijnë: komuniteti nuk i merr vulln-
etarët seriozisht (52 për qind), njerëzit nuk janë të përku-
shtuar për të bërë punë vullnetare dhe rrjedhimisht nuk 

janë efikas (28,2 për qind), vullnetarët nuk janë profe-
sionist dhe nuk kanë shkathtësitë dhe njohuritë e nevo-
jshme (22,1 për qind) dhe organizatorët e punës vullne-
tare i mbajnë paratë për vete (22,1 për qind). 

Arsyet kryesore të cilat tregojnë pse vullnetarizmi 
është i dobishëm për komunitetin përfshijnë: vullneta-
rizmi ofron shkathtësitë/mbështetjen e nevojshme për 
komunitetin (58,5 për qind), çon në nisma dhe shkath-
tësi kreative për zgjidhjen e problemeve (32,9 për qind), 

kënaq ndjenjën se po bën punë të mirë për të tjerët në 
komunitet (29,7 për qind), frymëzon inteligjencën emo-
cionale (27,1 për qind), dhe ofron përvojë pune që është 
e nevojshme të zbatohet në punë (20,4 për qind).
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Në pyetjen se në cilët sektorë/fusha nevojitet vullnetar-
izmi më së shumti, 84,2 për qind e të anketuarve vlerë-
suan sistemin e shëndetësisë si sektorin më të rëndë-
sishëm për vullnetarizëm. Sektorët e tjerë që shiheshin 
si më pak të rëndësishëm përfshijnë: kulturën, rininë dhe 
sportet (67,4 për qind), arsimin (54,4 për qind), politi-
kat dhe politik bërjen (53,5 për qind), mjedisin (35,4 për 
qind), dhe të tjera (5,2 për qind). 

Në pyetjen nëse të anketuarit janë të interesuar që të 
përfshihen në çfarëdo lloji të vullnetarizmit, vetëm 43,1 
për qind thane se janë të interesuar përderisa, 31,6 për 
qind thanë se nuk ishin të interesuar dhe 25,3 për qind 
thanë se nuk e dinin. Institucionet e preferuara për ak-
tivitete vullnetare ishin institucionet që kujdesen për 
njerëzit me aftësi të kufizuara, fëmijët dhe të moshuarit. 
Rreth 43-46 për qind e të anketuarve preferonin punën 
vullnetare në këto institucione përderisa 33 për qind e 
të anketuarve preferonin programet e shoqërisë civile. 
Institucionet/sektorët më pak të preferuar përfshijnë ato 
që kujdesen për njerëzit me probleme mendore (16,3 për 

qind), institucionet fetare si kishat dhe xhamitë (14,9 për 
qind), organizatorët e koncerteve, garat ose performan-
cat (9,3 për qind) dhe partitë politike (3,1 për qind). 

43.1% 25.3%31.6%

JO Nuk e diPO

A keni dëshirë të përfshiheni 
në aktivitete vullnetare ?

Shëndetësi

Kulturë, Rini, Sport

Edukim

Politikë

Mbrojtje të ambientit

Tjetër

84.2%

67.4%

54.4%

53.5%

35.4%

5.2%

Në cilat fusha mendoni që ka nevojë më së shumti për 
vullnetarizëm në Kosovë?

About 43-46 percent of respondents preferred to 
volunteer in these institutions (which provide care 
for people with disabilities, children and elderly) 
while 33 percent of respondents preferred civil 
society programs.
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Në përgjithësi, publiku nuk është shumë i përkushtuar 
ndaj aktiviteteve vullnetare. Kur u pyetën të anketuarit 
se sa kohë janë ata të gatshëm që të japin për punë vull-
netare, një përqindje e madhe e tyre 34,7 për qind) thanë 
se nuk kanë kohë për vullnetarizëm. Për ata që thanë se 
do të gjenin kohën për t’u përfshirë në vullnetarizëm, 17 
për qind thanë se do ta bënin një herë në javë, 14,1 për 

qind një herë në muaj de 14,0 për qind thanë disa herë 
gjatë vitit. Një numër relativisht i vogël i të anketuarve 
thanë se do të angazhoheshin shpesh në aktivitete vulln-
etare; 13,4 për qind thanë se do të bënin punë vullnetare 
së paku dy herë në javë dhe 6,2 për qind thanë se do t’i 
ndanin disa orë në ditë për vullnetarizëm.  

Në institucion i cili kujdeset për njerëzit 
me nevoja të veçanta

Në shkolla apo kopshte të fëmijëve

Në institucion i cili kujdeset për të moshuarit

Në programe të shoqatave/OJQ-ve

Në institucion i cili kujdeset për njerëzit me 
probleme mendore

Në aktivitete të kishës apo xhamisë

Në përgatitje të ngjarjeve  
(si p.sh. koncerteve, garave, performancave)

Tjetër

Në parti politike

46.4%

44.0%

43.5%

33.0%

16.3%

14.9%

9.3%

3.9%

3.1%

Në cilën fushë do të donit të bënit punë vullnetare? 

Nuk kam kohë

Njëherë në javë

Njëherë në muaj

Disa herë gjatë viti

Së paku dy herë në javë

Çdo ditë (disa orë gjatë ditës)

Nuk e di

34.7%

17.0%

14.0%

14.0%

13.4%

6.2%

0.5%

Sa kohë jeni në gjendje t’i përkushtoheni punës 
vullnetare? 
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Nivelet e përkushtimit, deri në çfarë shkalle janë in-
dividët të gatshëm që të sakrifikojnë kohën e tyre për 
çështje vullnetare, varet nga perceptimi i publikut. Kur 
u pyetën të anketuarit që ta përkufizonin vullnetarizmin, 
nëse do t’iu jepej mundësia për të nxitur ose motivuar 
të tjerët për të bërë punë vullnetare, ata u përgjigjën si 
në vijim sipas këtyre përqindjeve: 53,0 për qind do të 
thoshin se vullnetarizmi i bën njerëzit më të dobishëm 
dhe 46 për qind do të thoshin se vullnetarizmi i bën 
njerëzit individ më të mirë. 

Sa i përket pjesës tjetër, 39,1 për qind do të thoshin se 
vullnetarizmi i bën njerëzit më të shoqërueshëm, 36,5 
për qind do të thoshin se vullnetarizmi i përmirëson sh-
kathtësitë dhe njohuritë e njerëzve, 32,3 për qind do të 
thoshin se vullnetarizmi ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve 
për problemet e komunitetit, 31,0 për qind do të thoshin 
se vullnetarizmi i përmirëson kushtet e njerëzve në nev-
ojë dhe 24,2 për qind do të thoshin se vullnetarizmi ofron 
mundësi punësimi.  

Nëse do të kishit një mundësi t’i ftoni të tjerët  
të merren me vullnetarizëm, ju do t’i thoni:

Vullnetarizmi ju bënë më të dobishëm

Vullnetarizmi ju bënë person më të mirë

Vullnetarizmi ju bënë person më social/të 
shoqërueshëm

Vullnetarizmi përmirëson njohuritë  
dhe aftësitë tuaja

Vullnetarizmi ndihmon në zgjidhjen  
e problemeve të komunitetit

Vullnetarizmi përmirëson situatën  
e njerëzve në nevojë

Vullnetarizmi ju ofron më shumë  
mundësi punësimi

Tjetër

53.0%

46.9%

39.1%

36.5%

32.3%

31.0%

24.2%

0.3%

The level of commitment, to what extent are 
individuals willing to sacrifice their time for 
volunteering causes, depends on the public 
perception.
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Anketa e 
Shoqërisë 
Civile 
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Anketa e Shoqërisë Civile 

Kjo anketë në internet përfshinë një grup të pyetjeve që përqendrohen në 
mbledhjen e të dhënave për sa i përket perceptimit dhe përvojave të organizatave 
të shoqërisë civile (OShC-ve) për sa i përket vullnetarizmit. Shih Shtojcën 4. 
Është një metodë e bazuar në fakte e cila u realizua në mars 2017 dhe e cila i ka 
mundësuar projektit që të kuatifikojë përgjigjet e aktivistëve të shoqërisë civile 
98 OShC-ve, kryesisht anëtarëve të Platformës CiviKos. Shumica e mostrës së 
OShC-ve janë nga Prishtina ku pothuajse 85 për qind e tyre janë të regjistruara 
si asociacione jo fitimprurëse. Fushat më të zakonshme ku është raportuar se 
OShC-të vullnetare angazhohen janë arsimi, rinia dhe ndërtimi i komunitetit.  

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Opinionet/Përvojat e OShC-ve (Mars 2017)

Hulumtim i Orientuar për Veprim

Mostra

Profili

98 OShC 
(kryesisht nga CiviKos)

60%  
Prishtina 

24%  
Peja 

19%  
Mitrovica

62% 54% 50%

Arsim Rini Komunitet

Fondacione

“nuk dijë”

Shoqata84+12+4+J84%

12%

4%
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Përmbledhje Shkurtër  
e Gjetjeve Kryesore 

Jep një përshkrim të shkurtër të gjetjeve 
kryesore në lidhje me perceptimet e 
shoqërisë civile mbi vullnetarizmin. 

Sa është i angazhuar publiku në vullnetarizëm varet 
nga ajo se çka ofrojnë shoqëria civile dhe organiza-
torët e tjerë potencial të vullnetarëve (p.sh. shkollat, 
spitalet, etj.). Duke qenë se hulumtimi kryesisht foku-
sohet në shoqërinë civile, sipas gjetjes së anketës 85 
për qind e OShC-ve të anketuara mendojnë se vulln-
etarizmi nuk është i rregulluar si duhet, i parregulluar 
dhe skajshmërisht i parregulluar. Legjislacioni aktual 
nuk shihet si pengesë për OShC-të - përderisa 54 për 
qind e OShC-ve nuk deklarojnë kufizime/pengesa dhe 
67 për qind nuk deklarojnë vështirësi ligjore! Sido-
qoftë, legjislacioni që ka të bëjë me vullnetarizmin 

është pothuajse jo ekzistues në praktikë. Duke pasur 
parasysh mungesën e njohjes ligjore dhe mbështetjes 
institucionale, për shoqërinë civile është e vështirë që 
të luaj një rol efektiv si promovues i vullnetarizmit. Siç 
tregojnë gjetjet kryesore, ndonëse 89 për qind  e OS-
hC-ve kanë thënë se ato angazhojnë vullnetarë, poth-
uajse një e treta (1/3) e tyre ende nuk janë të kënaqur 
me rolin e shoqërisë civile në promovimin e vullnetar-
izmit, përderisa një përqindje e madhe (37,9 për qind) 
nuk janë as të kënaqur e as të pakënaqur. 

Njohuritë/Vetëdija

Kjo pjesë ka të bëjë me njohuritë dhe sfidat në përvo-
jat e OShC-ve, kryesisht kur bëhet fjalë për kornizën 
ligjore mbi vullnetarizmin. Të pyetur mbi mendimin e 
tyre se deri në çfarë shkalle është rregulluar vullneta-
rizmi nga shteti, vetëm 4,6 për qind  e OShC-ve të an-
ketuara thanë se vullnetarizmi është i rregulluar mirë. 

4.6% 43.7% 25.3% 16.1% 10.3%

I rregulluar mirë Jo i rregulluar 
mirë

I pa rregulluar Tej mase i pa
rregulluar

Nuk e di

Sipas mendimit tuaj, deri në çfarë shkalle është i rregulluar 
vullnetarizmi nga shteti?

Since the research is largely focused on civil 
society, according to the survey findings, 
85 percent of CSO respondents think that 
volunteering is not well regulate, unregulated, 
and extremely unregulated. 
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Përderisa pjesa tjetër e të anketuarve, 43,7 për qind 
thanë se vullnetarizmi nuk është i rregulluar mirë, 25,3 
për qind thanë se nuk është i rregulluar, 16,1 për qind 

thanë se është skajshmërisht i parregulluar, dhe 10,3 
për qind thanë se nuk e dinë se deri në çfarë shkalle 
është i rregulluar vullnetarizmi nga shteti.

26.7%

I favorshëm

33.7%

Pak i  
favorshëm

18.6%

I pa  
favorshëm

17.4%

Nuk e di

3.6%

Jo relevant

54%
prej OShC-ve 
tregojnë që nuk kanë 
përjetuar pengesa

67%
prej OShC-ve 
tregojnë që nuk kanë 
përjetuar vështirësi 

Sa i favorshëm është legjislacioni sa i përket angazhimit të 
vullnetarëve në iniciativat tuaja?

Të pyetur se sa e favorshme është korniza ligjore në lidhje 
me angazhimin e vullnetarëve, 26,7 për qind e OShC-ve të 
anketuara thanë se është e favorshme dhe 33,7 për qind e 
OShC-ve të anketuara thanë se është deri diku e favorshme. 
Përderisa 18,6 për qind e OShC-ve të anketuara thanë se 
korniza ligjore nuk është e favorshme, 17,4 për qind e tyre 
thanë se nuk e dinë dhe 3,5 për qind thanë se korniza ligjore 
nuk ka rëndësi për punën e tyre. 

Në përgjithësi, OShC-të nuk tregojnë mëri ndaj legjislacionit 
aktual pasi që me sa duket ato nuk hasin ndonjë pengesë 
apo/dhe vështirësi. Gjetjet kryesore tregojnë se 54,7 për 
qind e OShC-ve thanë se nuk kanë hasur në pengesa gjatë 
angazhimit të vullnetarëve në aktivitetet e tyre. Disa prej 
kufizimeve kryesore të raportuara nga OShC-të përfshijnë: 
situatën e varfër socio-ekonomike, mungesën e mbështetjes 
financiare për aktivitetet vullnetare, dhe mungesën e mo-
tivimit ose dëshirës për të bërë punë vullnetare.  Për më 
tepër, 67,4 për qind e OShC-ve thanë se nuk kanë hasur në 
vështirësi si pasojë e dispozitave aktuale ligjore. Kjo mund 
të pasqyrojë mungesën e vetëdijes shoqërore për legjisla-
cioni aktual. Gjithashtu, mund të tregojë se institucionet nuk 
e monitorojnë zbatimin e legjislacionit ekzistues dhe rrjed-
himisht rrallë i sanksionojnë shkeljet. Disa prej mangësive 
kryesore ligjore të raportuara nga OShC-të përfshijnë: mung-

esën e njohjes së vullnetarizmit qoftë si aktivitet i organiza-
tës dhe përvojë pune individuale dhe mungesën e nxitjeve të 
garantuara me ligj të cilat do të promovonin vullnetarizmin. 

Organizatorët e aktiviteteve vullnetare, duke përfshirë edhe 
OShC-të duhet të plotësojnë disa prej obligimeve ligjore të 
Udhëzimeve Administrative (2016) të Ministrisë për Kulturë, 
Rini dhe Sport (MKRS). Kur u pyetën OShC-të se deri në ç’ 
masë i plotësojnë ato disa prej këtyre kërkesave ligjore, 68,2 
për qind e OShC-ve thanë se ato ofrojnë trajnime adekuate 
për të kryer punën në organizatë, 65,9 për qind e OShC-ve 
thanë se ato nënshkruajnë një marrëveshje e cila i cakton 
detyrat dhe obligimet e vullnetarit, dhe 60,0 për qind e OS-
hC-ve thanë se ato lëshojnë një certifikatë që i njeh të gjitha 
aktivitetet, trajnimet dhe performancën vullnetare. 

Në një shkallë më të vogël, OShC-të i përmbushin kërkesat 
ligjore të kompensimit, regjistrimit dhe raportimit të vullne-
tarëve. Në përputhje me këtë, 50,6 për qind e OShC-ve thanë 
se ato ua kompensojnë vullnetarëve të gjitha shpenzimet e 
tyre gjatë përfshirjes në vullnetarizëm, 37,6 për qind thanë 
se i regjistrojnë dhe vërtetojnë punën vullnetare në plat-
formën e bazës së të dhënave, dhe 24,7 për qind thanë se 
ato i raportojnë shtetit (në çfarëdo forme) mbi aktivitetet 
vullnetare dhe/ose vullnetarët. 
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Përvoja/Praktika 

Kjo pjesë merret me mostrat e përvojës së organizat-
ave për sa i përket angazhimit në aktivitetet vullnetare. 
Gjetjet kryesore të hulumtimit tregojnë se pothuajse 
1/3ta e OShC-ve të anketuara nuk janë të kënaqura me 
rolin e tyre në promovimin e vullnetarizmit. Në pyetjen 

se sa të kënaqura janë me rolin e shoqërisë civile në pro-
movimin e vullnetarizmit, 27,6 për qind e OShC-ve thanë 
se janë mjaft të pakënaqura dhe 2,3 për qind tërësisht të 
pakënaqura. përderisa një përqindje e madhe prej 37,9 
për qind thanë se nuk janë as të kënaqura e as të pakën-
aqura, 24,1 për qind thanë se janë mjaft të kënaqura dhe 
8,0 për qind thanë se janë tërësisht të kënaqura.

Raportimi te organet shtetërore  21 (24.7%)

Regjistrimi dhe verifikimi i punës vullnetare 32 (37.6%)

Pagesat ndaj vullnetarëve për çfarëdo 
shpenzimi për punë vullnetare 43 (50.6%)

Lëshimi i certifikatave të njohjes së të gjitha 
aktiviteteve vullnetare  51 (60.%)

Nënshkrimi i marrëveshjes e cila i përcakton 
detyrat dhe obligimet e vullnetarëve 56 (65.9%)

Ofrimi i trajnimeve adekuate për t’i 
ushtruar përgjithësitë në organizatë  58 (68.2%)

Cilat janë disa prej obligimeve që organizata i përmbush sa 
i përket angazhimit të vullnetarëve?

How satisfied are you with the civil society’s role in 
promoting voluntarism?

8% 24.1% 37.9% 27.6% 2.4%

Completely  
satisfied 

Quite satisfied Neither 
dissatisfied or 

satisfied 

Quite dissatisfied Completely 
dissatisfied 
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Në anën tjetër, OShC-të pohojnë se ato bëjnë shumë 
punë vullnetare kur bëhet fjalë për angazhimin e vulln-
etarëve dhe ndërmarrjen e nismave. Kur OShC-të e an-
ketuara u pyetën nëse ato i angazhojnë vullnetarët në or-
ganizatat e tyre, 89 për qind thanë “po” se i angazhojnë 
vullnetarët dhe pjesa tjetër prej 11  për qind thanë “jo,” 
se nuk i angazhojnë vullnetarët në organizatat e tyre. Të 
pyetur nëse kanë ndërmarrë ndonjë aktivitet ose nismë 
vullnetare gjatë 12 muajve të fundit, 78,8 për qind prej 
tyre thanë po dhe 21,2 për qind thanë jo.

Në lidhje me atë se sa vullnetarë i kanë angazhuar ato gjatë 
12 muajve të fundit, 47,1 për qind e OShC-ve thanë se ato i 
kanë angazhuar një deri në dhjetë vullnetarë. Një numër më 
i vogël i OShC-ve angazhojnë numër më të madh të vulln-
etarëve. 15,3 për qind e OShC-ve i kanë angazhuar 11 deri 
në 20 vullnetarë, 8,2 për qind e OShC-ve i kanë angazhuar 
21 deri në 30 vullnetarë, 5,9 për qind e OShC-ve i kanë an-
gazhuar 31 deri në 40 vullnetarë, 3,5 për qind e OShC-ve i 
kanë angazhuar 41 deri në 50 vullnetarë dhe 14,1 për qind e 
OShC-ve i kanë angazhuar mbi 50 vullnetarë. Një përqindje 
domethënëse e të anketuarve (56 për qind) i konsiderojnë 
stazhierët si pjesë të këtij numri. Kjo tregon se ata nuk e 
bëjnë dallimin në mes të një vullnetari dhe një stazhieri.  

5+4+14+7+47+15+8+Jprej tyre kanë 
deklaruar që 

vullnetarët përfshijnë 
edhe praktikantët  

14.1%15.3%

8.2%

47.1%

56% 21-30 vullnetarë

31-40 vullnetarë

41-50 vullnetarë

51+ vullnetarë

1-10 vullnetarë

None

11-20 vullnetarë

Sa vullnetarë ka angazhuar 
organizata e juaj në 12 muajt 
e fundit

89% angazhojnë  
vullnetarë 11% nuk 

angazhojnë

  Sa vullnetarë ka angazhuar organizata e juaj  
në 12 muajt e fundit? 

>  A përfshinë numri i zgjedhur më lartë edhe praktikantët?

  Në 12 muajt e fundit, a ka ndërmarrë organizata e juaj 
ndonjë iniciativë ose aktivitet vullnetarë? 

> Nëse po, tregoni sa iniciativa në total keni organizuar. 

Sa bëjnë OShC-të punë vullnetare? 
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Pak më shumë se 75 për qind  e OShC-ve kanë thënë se ato 
kanë ndërmarrë aktivitete/nisma vullnetare gjatë 12 mua-
jve të fundit. Numri mesatar i nismave të organizuara ishte 
2-5. Për më tepër, niveli më i lartë i vullnetarizmit është 
gjetur në mesin e të rinjve të moshës 19 deri në 24 vjeçare. 
Kjo është grup mosha më e përdorur në 85 për qind të OS-
hC-ve që ishin pjesë e anketës në internet. 

Kjo sugjeron se OShC-të nuk kanë shtrirje të mjaftueshme 
tek të miturit apo të moshuarit. Sa i përket moshës më të 
re, 48,2 për qind e OShC-ve të anketuara kanë thënë se 
kanë angazhuar vullnetarë nga 16 deri në 18 vjeçar, përde-
risa vetëm 10,6 për qind kanë thënë se kanë angazhuar 
vullnetarë nën moshën 16 vjeçare. Sa i përket moshave 
më të larta, 36,5 për qind e OShC-ve të anketuara kanë 
thënë se kanë angazhuar vullnetarë nga mosha 25 deri në 
32 vjeçare, 21,2 për qind nga mosha 33 deri në 40 vjeçare, 
14,1 për qind nga mosha 41 deri në 50 vjeçare, 11,8 për 

qind nga mosha 51 deri në 64 vjeçare, dhe vetëm 3,5 për 
qind kanë thënë se kanë angazhuar vullnetarë mbi moshën 
64 vjeçare.  Këto gjetje tregojnë se OShC-të nuk bëjnë sa 
duhet. 

Numri i nismave të ndërmarra nga OShC-të është gox-
ha i vogël. Treguesit kryesor të KE-së për të matur se sa 
përkrahës është mjedisi për zhvillimin e vullnetarizmit 
mbështeten në numrin e nismave dhe programeve të 
mbështetura nga shteti për vullnetarizëm. Në përputhje 
me këtë, Kosova ka mungesa kur bëhet fjalë për numrin e 
nismave vullnetare, aktiviteteve ose projekteve - ku poth-
uajse të gjitha mbështeten nga komuniteti ndërkombëtar. 
Shteti bën shumë pak për të ndihmuar në këtë aspekt. Ai 
nuk ofron asnjë nxitje për organizatorët e vullnetarizmit. 
Kur u pyetën OShC-të e anketuara nëse ka nxitje për ta nga 
shteti për të angazhuar vullnetarë, 83,7 për qind prej tyre 
thanë se nuk ka nxitje nga shteti. 

PO

JO79+21+J78.8%

21.2% 2-5iniciativa vullnetare  
të organizuara në  
12 muajt e fundit 

19-24mosha 
më e preferuar

85%

Në 12 muajt e fundit, a ka ndërmarrë organizata e juaj 
ndonjë iniciativë ose aktivitet vullnetarë? 

A ka ndonjë nxitje/përfitim nga shteti për angazhim të 
vullnetarëve?

PO

Nuk e di

JO

2
+84+14+J 2.3%

14.0%

83.7%
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Kur u pyetën OShC-të e anketuara se cili është përfiti-
mi i tyre kryesor nga angazhimi i vullnetarëve 41,4 për 
qind thanë ndjenja e qëllimit, 20,7 për qind thanë zhvil-
limi organizativ dhe 18,4 për qind thanë shtysa e kreati-
vitetit. Ndjenja e qëllimit është motivimi që i shtyn OS-
hC-të drejt një të ardhme të kënaqshme. Me sa duket, 
kjo ka rëndësi më shumë në krahasim me interesimin 
e tyre për të ndihmuar zhvillimin e organizatës së tyre. 

Për më tepër, OShC-të marrin më pak përfitime nga 
angazhimi i vullnetarëve sa i përket njohjes nga dona-
torët dhe mundësitë për krijimin e rrjeteve. Sipas gjet-
jeve kryesore, 12,6 për qind e të anketuarve thanë se 
mundësitë për krijimin e rrjeteve është përfitimi i tyre 
kryesor nga angazhimi i vullnetarëve në organizatën 
e tyre, përderisa vetëm 1,1 për qind thanë njohja nga 
donatorët. 

Cili është përfitimi kryesor i organizatës nga angazhimi i 
vullnetarëve?

Ndjenja e qëllimit për të ndihmuar

Zhvillimi i organizatës

Zhvillimi i kreativitetit

41.4%

20.7%

18.4%

Njohja nga donatorët 1.5%

Njohja nga donatorët 12.6%

Asnjëra nga opsionet e lartpërmendura 5.7%

35%
rritja e kapaciteteve 
të gjeneratave të reja

23%
ofrim të zgjidhjeve të 
problemeve në komunitet 

Cila është objektiva  
më e rëndësishme  

e misionit tuaj?



39

Pothuajse gjysma e OShC-ve të anketuara e shohin vull-
netarizmin si një akt të ndërtimit të karrierës. Në pyetjen 
rreth objektivit më të rëndësishëm pas misionit të tyre në 
vullnetarizëm, 34,5 për qind e OShC-ve thanë se e bëjnë 
për të rritur kapacitetet profesionale të gjeneratave të reja, 
përderisa 14,9 për qind thanë se ato e bëjnë për shkak se 
vullnetarizmi ndihmon në raport me krijimin e mundë-
sive të punësimit për vullnetarët. Një përqindje paksa më 
e vogël e OShC-ve angazhojnë vullnetarë për çështje të 
komunitetit. 

Rreth 23 për qind e OShC-ve thanë objektivi i tyre është 
që përmes vullnetarizmit të ofrojnë zgjidhje për problemet 
e komunitetit dhe 14,9 për qind thanë se përmes vullne-
tarizmit ata mund të përmirësojnë standardin jetësor të 
njerëzve. Në një shkallë më të vogël, OShC-të angazhohen 
në vullnetarizëm për shkak të interesit personal, për të 

ndihmuar në zhvillimin e organizatës në përgjithësi (8 për 
qind) ose për ta ndihmuar organizatën për t’u bërë e njohur. 

Përqindja më e madhe e OShC-ve të anketuara thanë se 
mbështetja profesionale për vullnetarët është mënyra më 
e njohur për të shpërblyer vullnetarët në organizatat e tyre. 
Sipas gjetjeve, 75,6 për qind e OShC-ve kanë pohuar se një 
letër reference profesionale është një metodë e përdorur 
për të njohur dhe shpërblyer vullnetarët, përderisa 55,8 
për qind deklaruan se e bëjnë këtë duke mundësuar përf-
itime arsimore dhe 54,7 për qind për shkathtësitë të cilat 
vullnetarët i zhvillojnë në organizatë. Mënyrat e tjera për të 
shpërblyer vullnetarët përfshijnë mundësitë për krijimin e 
rrjeteve (51,2 për qind), certifikatat e mirënjohjes (48,8 për 
qind), rritja e fuqisë vendimmarrëse (31,4 për qind), vizitat 
studimore (29,1 për qind), shpërblimet financiare (22,1 për 
qind) dhe shpërblimet vjetore (4,7 për qind).  

Cila është objektiva më e rëndësishme në misionin tuaj sa i 
përket angazhimit të vullnetarëve? 

What are some of the means of recognizing or rewarding 
volunteers in your organization? 

Përmirësimi i standardeve  
të jetës së njerëzve 14.9%

Zhvillimi i organizatës në përgjithësi 8%

Ofrimi i zgjidhjeve të problemeve  
në komunitet 23%

Krijimi i mundësive të punësimit 14.9%

Rritjen e njohjes së organizatës 2.4%

Ansjëra nga opsionet e lartpërmendura 2.3%

Rritja e kapaciteteve të gjeneratave të reja 34.5%

75% — Letër reference 

56% — Përfitime edukative 

55% — Rritje të kapaciteteve 

51% — Mundësi rrjetëzimi

49% —Certifikatë të njohjes 

45% — Mundësi punësimi

31% —  Ngritje të fuqisë në vendimmarrje 

29% — Vizita studimore 

22% — Shpërblim financiar
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OShC--të nuk ofrojnë trajnime të mjaftueshme për vulln-
etarët. Sipas gjetjeve të hulumtimit, 65,5 për qind e OS-
hC-ve kanë pohuar se ofrojnë trajnime përderisa pjesa 
tjetër prej 34,5 për qind kanë deklaruar se nuk ofrojnë 
trajnime për vullnetarët. Shumica e OShC-ve që kanë 
pohuar se ofrojnë trajnime për vullnetarizmin (66,7 për 
qind) kanë deklaruar se ato ofrojnë 1 deri në 10 ditë tra-
jnime në baza vjetore. Një numër më i vogël i OShC-ve 
ofrojnë mbështetje me trajnime për periudha më të gjata 
kohore. Gjetjet tregojnë se 12,3 për qind e OShC-ve of-
rojnë 11 deri në 20 ditë trajnime, 7,0 për qind e OShC-ve 
ofrojnë 21 deri në 30 ditë trajnime dhe vetëm 1,8 për qind 
e OShC-ve ofrojnë 31 deri në 60 ditë trajnime. 

Në krahasim me anketat e opinionit publik, OShC-të ash-
tu si edhe shumë organizatorë të vullnetarizmit, me sa 
duket nuk bëjnë sa duhet për t’i ndihmuar vullnetarët në 
ndërtimin e kapaciteteve përkundër se disa prej gjetjeve 
mbi shoqërinë civile tregojnë se një përqindje e madhe 
e OShC-ve ofrojnë mbështetje me trajnime.  Sipas an-
ketave të mendimit publik, pothuajse 97 për qind  e të 
anketuarve [publikut] kanë pohuar se nuk kanë vijuar 
ndonjë program trajnues mbi vullnetarizmin! Kjo gjetje 
nuk mund të matet vetëm përkundrejt shoqërisë civile 
por, edhe subjekteve të tjera duke përfshirë institucionet 
publike të cilat me sa duket bëjnë shumë më pak në lidh-
je me promovimin e vullnetarizmit. 

PO

JO66+34+J65.5%

34.5% ~ 67%  

prej tyre kanë  
shënuar që 
organizojnë  
1 deri në 10  
ditë trajnime  
brenda vitit.

A ofron organizata juaj mundësi trajnimi për vullnetarët

A keni ndjekur ndonjë 
program trajnimi mbi 
vullnetarizëm? 

2.4% 97.6%

JOPO
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Duke pasur parasysh se një pjesë jashtëzakonisht e mad-
he e publikut (97,6 për qind) nuk kanë vijuar ndonjë pro-
gram trajnues mbi vullnetarizmin, kjo pasqyron nevojën 
për përmirësimin e infrastrukturës së përgjithshme për 
vullnetarizëm të mbështetur nga shteti, duke përfshirë 
këtu ndërtimin e kapaciteteve të OShC-ve për menax-
himin efektiv të programeve vullnetare. 

 

15  Kerqeli, Ajete. Democracy for Development (D4D). Intervistë. Shkurt 21, 2017

Shumica e OShC-ve (51,2 për qind) kanë deklaruar se 
ato kanë politika të brendshme për regrutimin dhe mba-
jtjen e vullnetarëve në organizatat e tyre. Përderisa ka 
një mungesë të të dhënave empirike për të mbështetur 
këtë në përqindje, rregullat dhe politikat në një shkallë 
të madhe nuk i përcaktojnë parimet dhe standardet që 
kanë të bëjnë me angazhimin e vullnetarëve.15

 

A ka organizata juaj politika të brendshme për rekrutim  
dhe angazhim të vullnetarëve?

51.2% 44.0% 4.8%

JO JO

PO JO NUK E DI

In comparison to public opinion polls, CSOs, as 
many other organizers of volunteering, seem to 
not do enough to help volunteers in capacity-
building even though some of the survey findings 
on civil society seem to indicate that a large 
percentage of CSOs offer training support. 
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Se si OShC-të i angazhojnë dhe mbajnë vullnetarët varet 
nga nevojat, qëllimi dhe koha. Gjetjet kryesore tregojnë 
se 79,5 për qind e OShC-ve i angazhojnë vullnetarët në 
bazë të nevojave të projektit dhe 41 për qind në bazë të 
nevojave të komunitetit. Rreth 24,1 për qind e OShC-ve 
kanë deklaruar se ato i angazhojnë vullnetarët për të zh-
villuar hulumtime në terren. Pjesa tjetër prej 22,9 për 
qind kanë deklaruar se i angazhojnë vullnetarët varësisht 
nga rrethanat dhe 19,3 për qind kanë deklaruar se i an-
gazhojnë vullnetarët në intervale të rregullta (p.sh. çdo 
tre muaj).  

Mospërputhja në mes të asaj që të kërkon publiku dhe 
asaj që mund të ofrojë shoqëria civile në lidhje me punën 
vullnetare është sfida kryesore e cila duket të jetë e lid-
hur me nivelet e ulëta të vullnetarizmit në Kosovë. Siç 
tregojnë këto gjetje të hulumtimit, faktorët kryesor që 
kontribuojnë në bashllëkun në rritje në mes të ofertës 
dhe kërkesës përfshijnë njohuritë jo adekuate për nev-
ojat e organizatave, vështirësitë në përshtatjen e vull-
netarëve me organizatat adekuate, dhe preferencat për 
angazhime vullnetare afatshkurtra dhe jo afatgjata.

Në çfarë mënyre apo forme organizata juaj angazhon 
vullnetarë?

Asnjëra 8 (9.6%)

Në intervale kohore 16 (19.3%)

Varësisht prej rrethanave  19 (22.9%)

Për qëllime të hulumtimeve 20 (24.1%)

Sipas kërkesave apo 
nevojave të komunitetit 34 (41%)

Në bazë të nevojave të 
projekteve 66 (79.5%)

The mismatch between what the public demands and 
civil society can offer in terms of voluntary work is the 
main challenge that seems to be related to the low levels 
of volunteering in Kosovo.
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Pikëpamjet/Qëndrimet

Kjo pjesë mbase është më sfiduesja pasi që synon që 
të merr të dhëna nga shoqëria civile se si të veprohet 
në lidhje me vullnetarizmin në përgjithësi. Shumica 
absolute e OShC-ve besojnë se vullnetarizmi duhet të 
rregullohet me ligj. Nëse duhet të rregullohet, 87,4 për 
qind e OShC-ve të anketuara kanë deklaruar se duhet të 
rregullohet më shumë dhe vetëm 2,1 për qind se duhet 
të rregullohet më pak. Shumë OShC (10,5 për qind) kanë 
pohuar se nuk e dinë se si duhet të rregullohet vullne-
tarizmi. 

Deri në çfarë shkalle duhet të rregullohet vullnetar-
izmi, shumica e OShC-ve kanë deklaruar se Ligji duhet 
të përkufizojë se çka përbën vullnetarizmi (76,7 për qind) 
dhe të rregullojë mënyrat për të njohur punën vullnetare 
(67,8 për qind). Numri i orëve të vullnetarizmit dhe regjis-
trimi janë po aq të rëndësishme kur bëhet fjala për vulln-
etarizmin. Sipas 54,4 për qind të OShC-ve rekomandohet 
që ligji të rregullojë numrin e orëve vullnetare për muaj 
dhe 53,3 për qind rekomanduan se ligji duhet të caktojë 
kërkesa të qarta për regjistrimin dhe verifikimin e vulln-
etarëve. 

A mendoni që ligji duhet të rregulloj vullnetarizmin më 
shumë ose më pak? 

87.4% 10.5% 2.1%

JO JO

Më shumë Më pak Nuk e di

The absolute majority of CSOs believe that volunteering 
should be regulated by Law. Whether it should be 
regulated, 87.4 percent of CSO respondents said that it 
should be regulated more and only 2.1 percent that it 
should be regulated less. 
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Në përgjithësi, OShC-të janë relativisht hezituese për 
të lejuar ligjin që të përcaktojë kërkesat financiare dhe 
raportuese me qëllim të promovimit të vullnetarizmit. 
Përderisa 46,7 për qind e OShC-ve deklaruan se ligji 
duhet të caktojë dispozitat për kompensimin e vullne-
tarëve për angazhimin e tyre, 43,3 për qind e OShC-ve 
deklaruan se duhet të definojë mekanizmat e raportimit 

para autoriteteve shtetërore. Në të njëjtën kohë, sipas 
gjetjeve të hulumtimit, ligji nuk duhet të caktojë kufizime 
të moshës dhe fushën e punës. Përderisa 24,4 për qind 
e OShC-ve besojnë se ligji duhet të caktojë kufizimin e 
moshës për vullnetarizëm, vetëm 17,8 për qind e OS-
hC-ve besojnë se ligji duhet të kufizojë fushën e punës së 
vullnetarëve varësisht nga llojet e aktivitetit. 

Definoj çfarë duhet përmbajë 
puna vullnetare  69 (76.7%)

Kufizoj mundësitë 16 (17.8%)

Përcaktoj limitet e moshës 22 (24.4%)

Definoj mekanizmat e  
raportimit te shteti 39 43.3%)

Përcaktoj obligime të qarta për 
regjistrim dhe verifikim të vullnetarëve  48 (53.3%)

Përcaktoj dispozita për të bërë  
pagesa për angazhim 42 (46.7%)

Rregulloj numrin e orëve brenda 
muajit për angazhime vullnetare 49 (54.4%)

Rregulloj mënyrat (p.sh. Certifikimi) 
për njohje të punës vullnetare 61 (67.8%)

Deri në ç’masë mendoni që vullnetarizmi  
duhet rregulluar me ligj?

In general, CSOs are relatively reluctant to have the Law 
define financial and reporting requirements with the aim 
of promoting volunteerism.
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Nëse ligji vendos një kufizim moshe, 78,4 për qind e të 
anketuarve deklaruan se duhet të ketë një kufi të sipërm 
të moshës dhe 55,1 për qind e të anketuarve deklaruan se 
duhet të ketë një kufi të poshtëm të moshës. Kjo sugjeron 
se rinia janë relativisht më të nxitur se sa të moshuarit për 
të marrë pjesë në aktivitete vullnetare. Në total, 62 për 
qind e OShC-ve besojnë se kufizimi i sipërm i moshës nuk 
duhet të shkojë mbi 70 dhe 80 vjet. Për sa i përket kufirit 
të poshtëm të moshës, 56,8 për qind e OShC-ve besojnë 
se duhet të jetë në moshën 24 përderisa 29,5 për qind e 
OShC-ve besojnë se duhet të jetë në moshën 14 vjeçare.  

Duke qenë se një pjesë e madhe e të anketuarve nuk 
besojnë se duhet të ketë kufi të sipërm të moshës, më 
shumë theks duhet të vendoset ne nevojën për ngritjen e 
vetëdijes mbi vlerat e vullnetarizmit tek të gjitha moshat. 
Kjo është me rëndësi për të moshuarit pasi që ata zakon-
isht janë më të prirë drejt vlerave të empatisë, solidaritetit 
dhe gatishmërisë për të dhuruar kohë dhe shkathtësi për 
zhvillimin e komunitetit. 

A mendoni që duhet të ketë kufizime  
për grup moshën e vjetër dhe të re?

15+78+7+J 14.4%

7.2%

78.4%

Po, duhet të ketë 
kufizime për grup 
moshën e re

Jo, duhet të ketë 
kufizime për grup 

moshën e vjetër

Nuk e di

38% 
për grup 
moshën 

80+ vjeçare

37+55+8+J 36.7%

8.2%

55.1%

Po, duhet të ketë 
kufizime për grup 
moshën e re

Jo, duhet të ketë 
kufizime për grup 

moshën e vjetër

Nuk e di

57% 
për grup 
moshën 

14 vjeçare

Since a large portion of respondents do not believe that 
there should not be an upper age limit, more emphasis 
should be put on the need for awareness raising on the 
values of volunteering among all ages.
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94
+6+0+J

94.8%
Po, puna vullnetare duhet të 

njihet si përvojë pune

0% Jo, puna vullnetare duhet të 
njihet si përvojë pune

5.2%
Nuk kam ndonjë qendrim 
rreth kësaj pyetje

Nëse rregullohet 
vullnetarizmi me ligj, a 
mendoni se puna vullnetare 
duhet të nihet si përvojë 
pune? 

A mendoni që vullnetarët duhet paguar? 

55.1% 33.7% 11.2%

JO JO

PO JO Nuk e di 

Nëse vullnetarët duhet të paguhen për punën e tyre, 
shumica e OShC-ve (55,1 për qind) besojnë se vullne-
tarët duhet të paguhen, përderisa 1/3-ta e OShC-ve ose 
33,7 për qind e të anketuarve besojnë të kundërtën, se 
vullnetarët nuk duhet të paguhen. Vetëm 11,2 për qind 
e OShC-ve të anketuara ishin të pavendosura. Pyet-
ja që shtrohet në këtë rast është e përgjithshme pasi 
që nuk specifikohet se çfarë lloji të pagesës duhet të 
parasheh ligji, nëse është pagesë me orë apo mujore 
apo kompensim për pjesëmarrje në aktivitete vullne-
tare. Një përqindje kaq e partë e të anketuarve në favor 
të pagesave për vullnetarët është një tregues i fortë i 
cili dëshmon se me sa duket OShC-të nuk janë sa duhet 
të vetëdijesuara mbi vlerat e vullnetarizmit.  

Një numër më i madh i OShC-ve janë në favor të njohjes 
së vullnetarizmit si përvojë pune. Pothuajse 95 për qind 
e të anketuarve mendojnë se, nëse do të rregullohet 
me ligj vullnetarizmi duhet të njihet si përvojë pune. Kjo 
po ashtu sugjeron se vullnetarizmi në njëfarë mënyre 
shihet si praktikë profesionale, e cila po ashtu iu refero-
het edhe gjetjeve të mëparshme. Ky është thelbi i prob-
lemit të legjislacionit aktual i cili nuk e bën një dallim të 
qartë në mes të këtyre dy përkufizimeve.  
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Analiza e të Dhënave

Kjo pjesë ka të bëjë me domethënien e gjetjeve të 
hulumtimit. Metoda e përdorur përbëhet nga një sërë 
intervistash të cilat kanë ndihmuar në identifikimin e 
çështjeve kryesore rreth vullnetarizmit për të analizuar 
thellësinë e kësaj teme. Intervistat kanë qenë plotë-
sim për gjetjet e hulumtimit të paraqitura në sektorët e 
mëparshëm. Analiza cilësore e të dhënave ka ndihmuar 
në nxjerrjen dhe grumbullimin e të dhënave mbi një seri 
temash dhe për të krijuar një përmbledhje të ndërtuar 
sipas strukturës së pyetësorit. Shih Shtojcën 5 për in-
tervistën e Pyetësorit. Duke qenë se rezultatet sasiore 
nuk arrijnë të kuptojnë vullnetarizmin në kontekstin e 
mendimit praktik, ka qenë me rëndësi që të interpreto-
hen të dhënat duke përdorur matje cilësore si pjesë e 
metodës së përgjithshme sipas së cilës hulumtimi i jep 
kuptim vullnetarizmit në vend. 

Integrity Accountability

Internal Resources

Pjesa e analizës së të dhënave tërheq vëmendjen tek 
shumë tregues të hulumtimit për të kuptuar gjendjen e 
vullnetarizmit nga një sërë perspektivash të ndryshme. 
Treguesit përfshijnë (1) burimet e brendshme, (2) llog-
aridhënien institucionale dhe (3) mekanizmat e integ-
ritetit në fushën e vullnetarizmit. Këta tregues përbëhen 
nga informata të përgjithshme, korniza institucionale, 
dimensionet socio-ekonomike të vullnetarizmit, në 

kontekstin e edukimit dhe trajnimit, dhe sfidave dhe 
mundësive. Në fund, këta tregues ofrojnë një sërë për-
fundimesh të cilat po ashtu konfirmojnë disa prej gjet-
jeve të hulumtimit të paraqitura në pjesën e paraprake. 

Sidoqoftë, kjo analizë e të dhënave përballet me dy ku-
fizime ose njëanshmëri: 

1  ajo përmban një analizë të ngushtë të 
legjislacionit pasi që nuk ka një ligj për 
çështjen e cila është duke u studiuar, dhe  

2 ajo bazohet dukshëm në perspektivat e 
OShC-ve si organizatorë të vullnetarizmit. 

Është e lehtë që të humbet drejtimi i gjetjeve për çështjet 
dhe sfidat kryesore ndaj vullnetarizmit nëse kufizohet 
në paraqitjen e të dhënave të anketës në formën e ta-
belave, grafikëve rrethor dhe statistikave gjë që deri tani 
ka qenë fokusi i hulumtimit. Rrjedhimisht, kërkesa që të 
anketuarit t’iu përgjigjen pyetjeve të ndërlikuara kërkon 
një studim të thuktë i cili mund të arrihet vetëm përmes 
intervistave. Për të elaboruar më shumë në disa prej 
çështjeve më të rëndësishme të cilat janë identifikuar në 
raportin paraprak (p.sh. Dokumentin e Analizës Ligjore), 
janë zhvilluar 14 intervista. Këtu përfshihet mbledhja e 
dhe analizimi i informatave në formë jo numerike. Fokusi 
është në kontrollimin, në detaje, të një numri më të vogël 
të instancave ose shembujve të cilët shihen si intere-
sant ose problematik, dhe rrjedhimisht synohet arritja e 
thellësisë dhe je e gjerësisë. 

Ajo që është bashkëngjitur në nën-sektorët në vijim të 
analizës së të dhënave, me sa duket konfirmon gjetjet e 
hulumtimit dhe shumëçka që është hulumtuar në terren 
nga OShC-të lokale, gjegjësisht Fondacioni Kosovar për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF), Instituti GAP dhe 
Demokracia për Zhvillim (D4D). Shumica e gjetjeve të 
tyre padyshim do të paraqiten në analizën e të dhënave 
për të interpretuar gjetjet për secilin tregues në detaje 
më të thella. Me sa duket ata te gjithë pajtohen se leg-
jislacioni aktual dështon në adresimin e vullnetarizmit, 
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siç është shprehur D4D, “për ta promovuar, zhvilluar dhe 
njohur” atë. Është e rëndësishme që të theksohen disa 
nga të metat kryesore të identifikuara nga D4D në Dora-
cakun për Vendosjen e Vullnetarëve (Volunteer Place-
ment Manual) (2017):  (a) mungesa e një ligji kombëtar 
ose politike gjithëpërfshirëse mbi vullnetarizmin, (b) 
kufizimi i punës vullnetare vetëm për të rinjtë përderisa 
të moshuarit përjashtohen, dhe (c) mungesa e koordin-
imit të politikave që kanë të bëjnë me vullnetarizmin.16 

Burimet e Brendshme 

Ky tregues i mbulon të drejtat dhe obligimet e vullne-
tarëve dhe organizatave vullnetare, nivelin e tyre të 
kapaciteteve financiare dhe njerëzore dhe përfitimet ose 
shpërblimet që ata i marrin nga vullnetarizmi.  

Legjislacioni  

Deri në çfarë shkalle ofron korniza ligjore 
një mjedis përkrahës për vullnetarizmin. 

Korniza ligjore në Kosovë nuk ofron një mjedis të favorshëm 
për vullnetarizmin. Ndonëse nuk ka një Ligj të veçantë mbi 
vullnetarizmin, Ligji mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rin-
isë (Ligji Nr.03/L-145) është ligji kryesor që rregullon vulln-
etarizmin vetëm në sektorin e rinisë. Institucioni përgjegjës 
për rregullimin e këtij sektori është Ministria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve (MKRS).  Ministria funksionon sipas Ud-
hëzimeve Administrative të reja (UA) (Nr.01/2016) të cilat 
rregullojnë të drejtat dhe obligimet e vullnetarëve dhe orga-
nizatorëve të vullnetarëve në lidhje me punën vullnetarëve 
të të rinjve.17 

Sidoqoftë, ky rregull ose çfarëdo politike tjetër në fuqi nuk 
cakton obligime të qarta për Ministrinë kur bëhet fjalë për 
fushat me prioritet për financim të vullnetarizmit të të rin-
jve dhe menaxhimit të vullnetarizmit. Pika e të drejtave dhe 
obligimeve e UA Nr.01/2016 vlen si për organizatorët e vulln-
etarëve ashtu edhe për vullnetarët. Në lidhje me vullnetarët e 

16 Democracy for Development (D4D). Volunteers Placement Manual. Shkurt 2017, fq. 6
17 Udhëzimi Administrativ (UA). Nr.01/2016 mbi Punën Vullnetare të të Rinjve. Neni 1. Dhjetor 2016, fq. 1  
18 Udhëzimi Administrativ (UA). Nr.01/2016 mbi Punën Vullnetare të të Rinjve. Neni 3. Dhjetor 2016, fq. 2
19  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS). Kosovo Strategy for Youth. Shkurt 2013, fq. 16

rinj organizatorët duhet të përmbushin një sërë obligimesh.  

  18Ata duhet të përgatisin një kontratë, t’i tregojnë poli-
tikat e organizatës, të ofrojnë kushtet e nevojshme për 
punë, mbështetje në trajnim dhe këshillim, të regjistrojnë 
dhe konfirmojnë punën vullnetare në sistemin elektronik, 
të lëshojnë një certifikatë për aktivitetet vullnetare dhe të 
kompensojnë shpenzimet e pësuara gjatë përfshirjes në 
aktivitete vullnetare. Sidoqoftë, kjo pikë është e njëanshme 
kundrejt moshave të caktuara dhe e bën të pamundur për 
të moshuarit që të përfshihen në aktivitete vullnetare. Duke 
pasur parasysh UA dhe Strategjinë e Ministrisë (2013-2017), 
vullnetarizmi ose puna vullnetare përkufizohet si mjet për të 
integruar dhe përfshirë vetëm të rinjtë në aspektet sociale 

 dhe vendimmarrje. 19

Praktika

Deri në çfarë mase kanë organizatorët 
(p.sh. OShC-të) burime adekuate për të 
angazhuar vullnetarë? 

Gjetjet kryesore tregojnë se shoqëria civile është kryesisht e 
ndikuar nga angazhimi i kufizuar në vullnetarizëm në vend. 
Sidoqoftë, niveli i detajeve mbi numrin e nismave vullnetare 
është tej mase i ulët për shkak të të dhënave të besueshme 
që ofrohen nga institucionet përgjegjëse. Në përgjithësi, 
OShC-të udhëhiqen nga donatorët, dhe rrjedhimisht, nuk 
kanë qëndrueshmëri financiare për të qenë në gjendje që të 
rekrutojnë dhe angazhojnë vullnetarë në komunitet në baza 
të rregullta dhe afatgjata - në vend të angazhimit të tyre në 
baza ad-hoc varësisht nga mbështetja financiare për një 
projekt/nismë. Si rezultat, OShC-ve iu mungojnë kapacitetet 
profesionale në raport me ofrimin e kushteve të nevojshme 
për trajnime për vullnetarët. Për më tepër, OShC-të nuk janë 
të suksesshme në tërheqjen dhe mbajtjen e vullnetarëve për 
shkak të udhëheqjes dhe koordinimit të dobët në kuadër të 
sektorit të vullnetarizmit. Nuk ka të dhëna që mund të vëzh-
gohen në terren-punë të cilat tregojnë investimet e bëra nga 
OShC-të në arsimin dhe trajnimet për vullnetarët. 
Në kontekstin e shoqërisë civile, legjislacioni aktual është 
pothuajse jo ekzistues. Për shembull, kufizimet ligjore të çdo 
lloji zor se zbatohen në praktikë.  Siç është cekur më sipër, 
vullnetarizmi njihet vetëm në sektorin e rinisë, i cili mbulon 
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institucionet qeveritare dhe jo-qeveritare, sektorin privat si 
dhe personat e tjerë fizik dhe subjektet juridike. Sidoqoftë, në 
praktikë, vullnetarizmi nuk është i kufizuar për ndonjë moshë 
të caktuar. Siç është treguar nga studimet me anketa, rinia 
në Kosovë janë shumë më të angazhuar në vullnetarizëm se 
sa grup moshat e tjera. Më shumë se 85 për qind e OShC-ve 
të anketuara kanë deklaruar se ato angazhojnë vullnetarë 
nga mosha 19 deri moshën 24 vjeçare. Ky është më shumë 
një fenomen i Evropës Lindore ku rinia përbëjnë pjesën më të 
madhe të vullnetarëve.20  Në shtetet e BE-së ka rangje më të 
larta të vullnetarizmit, të rriturit e moshës nga 30 deri në 50 
vjeçar janë relativisht më të përfshirë në vullnetarizëm.21

Angazhimi më i madh i të rinjve në vullnetarizëm është ar-
syeja pse shkollat duket të kenë një rol të rëndësishëm në 
këtë fushë. Gjysma e të anketuarve (50,2 për qind) në an-
ketën e mendimit publik kanë pohuar se ata kanë dëgjuar 
për herë të parë për vullnetarizmin në shkollë. Mirëpo, deri 
në çfarë shkalle shkollat i promovojnë dhe angazhojnë nx-

20 European Youth Forum. Volunteering Charter. 2012, fq. 5
21 European Youth Forum. Volunteering Charter. 2012, fq. 5
22 Kadriu, Mustaf. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Intervistë. Prill 24, 2017.
23 Kadriu, Mustaf. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Intervistë. Prill 24, 2017.
24 Demi, Agron. Instituti GAP. Intervistë. Prill 25, 2017.
25 United States Agency for International Development. TLP Official Website. [qasur më 27 maj 2017].
26 Hoxha, Reimonda. USAID Transformational Leadership Program – Citizens Corp. Interview. 30 mars 2017.
27 Hoxha, Reimonda. USAID Transformational Leadership Program – Citizens Corp. Request for Information. 29 maj 2017.

ënësit në aktivitete vullnetare ngre një pyetje më të vështirë 
për t’u përgjigjur. Një pikëpamje e përgjithshme në mes të 
të intervistuarve  është se shkollat në Kosovë nuk i an-
gazhojnë sa duhet nxënësit e tyre në aktivitete vullnetare. 
Në përputhje me këtë, parimet dhe praktikat e vullnetar-
izmit nuk janë të përfshira në aktivitetet e përditshme klas-
ore ose plan-programin shkollor. 22

Ministria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji (MASHT) nuk 
ka një kornizë zyrtare për promovimin e vullnetarizmit 
në sistemin arsimor. Është në dorën e arsimtarëve dhe 
nxënësve që t’i zhvillojnë shumicën e këtyre aktiviteteve. 
Në ndërkohë, ata rrallëherë marrin ndonjë shpërblim 
apo mirënjohje nga shkolla.  Gjatë studimit hulumtues, 
nuk ishte e mundur të sigurohen kurrfarë të dhënash nga 
MASHT-i mbi aktivitetet dhe programet shkollore vulln-
etare.  Trajnimet sociale nuk janë element i detyrueshëm i 
shkollimit të mesëm siç është në shumë vende të zhvillu-
ara në BE të cilat do të kërkonin nga të rinjtë që të kryejnë 
ndonjë punë vullnetare si pjesë e plan-programit shkollor.23 

 Si rezultat, nxënësit e rinj në shkollat fillore dhe të mesme 
kanë pak informacion rreth parimeve dhe dobisë së vullne-
tarizmit. 24

Për të plotësuar këtë vakum arsimor, në vitin 2014 Agjen-
cia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 
(United States Agency for International Development - 
USAID) ka nisur një Program të Lidershipit Transformues  
(Transformational Leadership Program - TLP).25 TLP 

 ka punuar në zhvillimin e kapaciteteve të Kosovarëve 
duke i dërguar ata për studime Master në Shtetet e Bash-
kuara dhe për t’u kthyer më pas në vendlindje ku janë të 
detyruar që të bëjnë 400 orë punë vullnetare. Gjithsejtë, 
185 student të Masterit kanë përfituar nga ky program. 
Përfituesit kryesor të vullnetarëve të TLP-së përfshijnë 
Universitetin e Prishtinës, USAID, World Learning, Democ-
racy Plus, Instituti i Roçesterit për Teknologji, Ambasada 
e Republikës së Kosovës në Japoni dhe OJQ Gjermane.26 

 Fatkeqësisht, vetëm disa institucione qeveritare i kanë an-
gazhuar vullnetarët në praktikë ndonëse ky program është 
bashkë financuar nga qeveria. 27

. 

Ne nuk e konsultojmë legjislacionin 
ekzistues. Ai nuk është I aplikueshëm 

për qëllimin dhe interesat e tona.

EDI SHYTI, 
ROTARY CLUB 

Është e dhimbshme teksa i shohim 
nxënësit tanë që e përfundojnë 
shkollën e mesme e madje edhe 

fakultetin pa asnjë përvojë në 
vullnetarizëm

LAURA KRYEZIU, USAID TTLP – CITIZEN CORP 
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Për me tepër, nuk ka njohje apo nxitje në raport me shpër-
blimin e vullnetarëve për kontributin e tyre në aktivitete 
vullnetare e as për OShC-të për organizimin dhe tërheq-
jen e vullnetarëve. Prapë, Vullnetarizmi nuk konsiderohet 
si përvojë pune. Nuk ka vlerësim të të mësuarit jo-formal 
dhe informal për të krijuar mundësi për të njohur shkath-
tësitë dhe aftësitë e vullnetarëve. Për më tepër, vullne-
tarëve nuk iu jepet ndonjë lloj i njohjes nga institucionet 
publike apo private të cilat do të mund të shtriheshin nga 
përfitimet publike (p.sh. transport publik falas, disa lehtë-
sime të caktuara mjekësore apo hyrje falas në muze)28 

 deri tek mbështetja në arsim (p.sh. pikë shtesë për pranim 
në një universitet publik apo për të fituar bursë). Asnjë 
shkollë apo universitet në Kosovë nuk jep asnjë kredi për 
studentët që angazhohen në aktivitete vullnetare, duke 
dështuar kështu në stimulimin e përfshirjes së tyre në ko-
munitete. Në të njëjtën kohë, shteti nuk ofron asnjë nxitje 
për organizatat vullnetare (p.sh. lehtësimet fiskale). 

OShC-të bëjnë shuma pak në lidhje me promovimin e vull-
netarizmit tek të rinjtë nëpër shkollat fillore dhe të mesme. 
Përpos Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC), e cila fokuso-
het më shumë në programet për ndërtimin e kapaciteteve 
në lidhje me metodat e mësimdhënies dhe lidershipit, nuk 
ka asnjë OShC tjetër e cila është e përfshirë drejtpërdrejt 
në sistemin arsimor. Madje edhe KEC nuk ka qenë pjesë e 
ndonjë nisme shkollore e cila do të përparonte cilësinë e 
sistemit arsimor përmes promovimit të nismave për vull-
netarizëm. Rrjedhimisht, vullnetarizmi praktikohet jashtë 
rrethanave arsimore, në duart e disa OShC-ve lokale si Syri i 
Vizionit, Ec Ma Ndryshe, Democracy for Development (D4D), 
Peer Education Network (PEN) dhe Kosovo Innovation Lab. 
Në lidhje me organizatat ndërkombëtare të përfshira në 
promovimin dhe zhvillimin e vullnetarizmit, kemi United Na-
tions Volunteers (UNV) Zyrën e OSBE-së dhe Kryqin e Kuq. 
Ajo që reflektojnë këto organizata është një trend në rritje 
ku shumë organizata shfrytëzojnë punën vullnetare në pro-
jektet e tyre.29

Pa nxitje dhe financim nga shteti, OShC-të janë më pak të 
prira që t’i bindin, angazhojnë dhe mbajnë vullnetarët në ak-
tivitetet/nismat e tyre.30 Mbështetja financiare është e 
rëndësishme për të ndihmuar OShC-të që t’i mbulojnë 

28 Tahiri, Petrit. Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). Intervistë. 21 mars 2017
29 Democracy for Development (D4D). Volunteers Placement Manual. Shkurt 2017, fq. 6
30 Maliqi, Afrim. Handikos Kosova. Intervistë. 27 mars 2017.
31 Shala, Zef. Mother Theresa Society. Intervistë. 27 mars 2017.
32 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 55
33 Tahiri, Petrit. Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). Intervistë. 21 mars 2017.

shpenzimet e kompensimit për aktivitetet vullnetare.31 OS-
hC-të më të qëndrueshme kryesisht varen nga financimi 
ndërkombëtar. Gjetjet kryesore tregojnë se OShC-të janë të 
angazhuara në vullnetarizëm në baza ad-hoc ose të projek-
teve pa një vizion të qartë se si t’i shërbejnë më mirë intere-
sit publik përmes vullnetarizmit. Sidoqoftë, sipas Indeksit të 
Shoqërisë Civile Kosovare 2016, OShC-të angazhojnë më 
shumë vullnetarë se sa personel të paguar.32 Shumica e 
vullnetarëve trajtohen si stazhier të cilëve iu kërkohet vetëm 
të ndihmojnë me detyra administrative. Baza e anëtarësisë 
së vullnetarëve nuk është e fortë në shoqërinë civile sepse 
OShC-të nuk bëjnë mjaft për të plotësuar kërkesat e publikut 
për t’u angazhuar në vullnetarizëm. Njerëzit janë të prirë që 
të bëjnë punë vullnetare nëse organizatorët bëjnë më 
shumë për të arritur tek ata.33

Gjatë katër viteve të fundit, marrëdhëniet në mes të OJQ-
ve dhe autoriteteve publike kanë ndryshuar paksa. Grantet 
gjithnjë e më shumë po zëvendësohen me kontrata për shër-
bime, të cilat përgatiten për dhënien (outsourcing) të shërbi-
meve publike, përderisa OJQ-të gradualisht janë duke marrë 
përsipër përgjegjësinë për disa prej shërbimeve sociale. Qa-
sja në rritje profesionale për OShC-të paraqet sfida të reja 
në lidhje me menaxhimin e vullnetarizmit. Është qeveria ajo 
që kërkon që vullnetarët të kenë aftësi të specializuara, për 
shembull në fushën e punës sociale. Kjo krijon tension në 
mes të kërkesës dhe ofertës për vullnetarët që të ofrojnë 
shërbime pa pagesë. Këshilli i Përgjithshëm për Shërbime 
Sociale dhe Familjare i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie 
Sociale (MPMS) lëshon një licencë për punëtorët individu-

Vullnetarët nuk duhet të ngatërrohen 
kurrë me stazhierët! Idealet janë 

shtysa e të parëve. Përfitimet 
profesionale janë shtysa e këtyre të 

fundit.

DARDAN KRYEZIU, PALTFORMA CIVIKOS
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al social dhe organizatat që ofrojnë shërbime sociale. Kjo 
i ndihmon organizatat që të rekrutojnë punëtorë social të 
cilët mund të ofrojnë mbështetje në mënyrë vullnetare.34 

 Numri i organizatave të cilat kanë marrë një licencë për të 
bërë punë vullnetare është goxha i vogël, më pak se 25 or-
ganizata.  

Qeveria nuk e ka për prioritet dhe nuk kanalizon fonde 
të mjaftueshme në sektorin e vullnetarizmit. Fon-
det nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
(MKRS) shkojnë kryesisht në fushat të cilat i mbu-
lon kjo Ministri. MKRS-ja është institucioni kryesor i 
cili ofron mbështetje financiare për organizatat loka-
le në vend, ku më shumë se 400 OJQ përfitojnë çdo vit. 

 Shumë prej OJQ-ve përfituese përfaqësojnë rininë por jo 
detyrimisht angazhohen në aktivitete vullnetare.35 Ministria 
nuk mund të jepte të dhëna se sa OJQ përfituese kanë in-
vestuar në vullnetarizmin e të rinjve përkundër se kësaj 
Ministrie i është bërë një kërkesë formale për këtë. Refer-
encat jo sistematike sugjerojnë se programi i granteve të 
Ministrisë nuk përqendrohet sa duhet në promovimin dhe 
zhvillimin e vullnetarizmit. Disa organizata ndërkombëtare i 
njohin përfitimet e vullnetarizmit, dhe rrjedhimisht, kërkojnë 
një lloj të angazhimit nga OShC-të në aktivitete vullnetare. 
Për sa i përket sektori të përfitimit, nuk ka shumë shembuj 
të mbështetjes nga bizneset për vullnetarizmin. Përgjegjë-
sia Sociale e Korporatave (Corporate Social Responsibility 
- CSR) është ende një koncept i ri që nuk është përdorur 
shumë deri në këtë pikë. 

Në përgjithësi, ka pasur një rritje modeste në numrin e vull-
netarëve apo nismave vullnetare gjatë vitit të fundit, 
ndonëse gjysma e të anketuarve në studimin e KCSF-së të 
Indeksit të Shoqërisë Civile 2016 kanë deklaruar se trendët 

34 Shala, Zef. Mother Theresa Society. Intervistë. 27 mars 2017.
35 Zyra për Qeverisje të Mirë Report on the Public Financial Support for NGOs. mars 2017, fq. 9.
36 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. -56

në vullnetarizëm nuk kanë ndryshuar.36 Ka një rritje të 
vetëdijes publike, e cila pjesërisht është ushqyer nga 
vëmendja e shtuar e medieve për vullnetarizmin. Gjetjet 
tregojnë se publiku është duke u bërë më i përgjegjshëm në 
aspektin social, më i motivuar që të merr pjesë në aktivitetet 
vullnetare. Nismat e shoqërisë civile të kohëve të fundit e 
kanë promovuar vullnetarizmin dhe e kanë shtuar numrin e 
individëve që marrin pjesë në projektet dhe aktivitetet vulln-
etare kolektive. 

Ka një ndryshim gradual të perceptimit të publikut mbi vull-
netarizmin. Kosovarët janë më të vetëdijshëm mbi vullneta-
rizmin dhe nuk e konsiderojnë më si punë të detyrueshme të 
natyrës kolektive. Është e mundur që vullnetarizmi po fillon 
të shihet nga të rinjtë si një mundësi e vlefshme për të fituar 
përvojë profesionale në sektorin shoqëror ose të mos përfiti-
mit. Dëshmitë jo shkencore tregojnë se rinia dëshirojnë të 
bëjnë punë vullnetare për të përmirësuar CV-në e tyre gjë 
që mund të shpjegojë edhe pse të rinjtë janë grupi më aktiv 
në vullnetarizëm në vend. Siç tregojnë gjetjet e hulumtimit 
në pjesën e mësipërme, 85 për qind e OShC-ve të anket-
uara thanë se ato angazhojnë vullnetarë të moshës 19-24 
vjeçare. Sidoqoftë, dallimet në mes të grup moshave duhet 
të ndryshojnë pasi më shumë njerëz mbi moshën 30 vjeçare 
duhet të tregojnë nivele të larta të aktivitetit vullnetar. 

Përgjegjësia 
Institucionale 
Ky tregues jep një pasqyrë të kornizës së politik bërjes 
dhe mekanizmave monitorues dhe raportues të vendo-
sur për vlerësimin e vullnetarizmit në vend. 

Legjislacioni 

Deri në çfarë shkalle janë vendosur 
rregulluar dhe ligje që qeverisin/
rregullojnë vullnetarizmin në vend? 

Kosova nuk e ka një legjislacion dhe strategji gjithëpërfshirëse 
mbi vullnetarizmin. Vendi ka mekanizma tejet të dobët 
raportues dhe monitorues mbi vullnetarizmin. Asnjë ligj në 
vend përpos Ligjit mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë 

Përkundër faktit se vullnetarizmi 
nuk është në nivel të kënaqshëm, 

ka disa suksese të vullentarizmit në 
komunitet. Ne duhet t’i përqafojmë 

nismat e tilla dhe të mësojmë prej tyre.

AGRON DEMI, INSTITUTI GAP
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(Ligji Nr.03/L-145) përkufizon ose e rregullon vullnetarizmin.37 

Ky Ligj përcakton përgjegjësitë institucionale për an-
gazhimin dhe arsimimin e vullnetarëve të rinj.38 

 Institucioni përgjegjës për rregullimin e këtij sektori 
është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS). 
Sidoqoftë, Ministria është përgjegjëse vetëm për vulln-
etarizmin në sektorin e rinisë dhe jo më tej.  Në kënd-
vështrimin e strategjisë kombëtare, vullnetarizmi shi-
kohet si mënyrë për qëllimet e përfshirjes sociale të 
rinisë në aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative.39 

 
Për më tepër, mungon një kornizë e politikave e qartë dhe 
e besueshme e cila do të riorganizonte, promovonte dhe le-
htësonte vullnetarizmin në vend! Në një peizazh të politikave 
të fragmentuar, objektivat e politikave mbi vullnetarizmin 
janë të nënkuptuar në kuadër të një game të gjerë të diskursit 
politik dhe institucioneve. Në Kosovë, ekziston brenga se vull-
netarizmi është në përgjithësi i shpërndarë në shumë fusha 
të politikave dhe institucioneve, p.sh. Ministria për Kulturë, 
Rini dhe Sporte (MKRS), Zyra e Kryeministrit (ZKM), Ministria 
e Administratës Publike (MAP) dhe Ministria e Administrim-
it të Pushtetit Lokal (MAPL). Si rezultat, kjo jo vetëm që e 
dyfishon punën institucionale por, edhe përjashton insti-
tucionet nga përgjegjësitë e raportimit dhe monitorimit.40 

Praktika

Deri në çfarë shkalle është efektiv 
rregullimi i vullnetarizmit në praktikë? 

Në Kosovë, vullnetarizmi është gjerësisht i rrënjosur në 
kuadër të agjendës së politikës sociale dhe ka qenë pjesë 
e shumë dokumenteve strategjike për promovimin e 
pjesëmarrjes sociale dhe rritjen e qytetarisë individuale 
dhe kolektive, posaçërisht në mesin e të rinjve. Ndonëse 
vullnetarizmi është i përfshirë (në letër) në shumë doku-
mente dhe programe strategjike, nuk ka përkushtim të 
mjaftueshëm nga institucionet publike për të mbështetur 
çështjen. Sipas Indeksit të Shoqërisë Civile 2016, OShC-të 

37 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Tetor 2016, fq. 56-57
38 Gazeta Zyrtare. Ligji Nr. 03/L-145 on Fuqizimi dhe Pjesëmarrja e Rinisë. Neni 1. nëntor 2009, fq. 2 
39 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS). Kosovo Strategy for Youth. Shkurt 2013, fq. 21-22
40 Tahiri, Petrit. Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). Intervistë. 21 mars 2017.
41 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 56
42 Çeku, Hajrulla. Ec Ma Ndryshe. Intervistë. Shkurt 10.
43 Zyra për Qeverisje të Mirë Government Strategy for Cooperation with Civil Society. 2013, fq. 24
44  Zyra për Qeverisje të Mirë Government Strategy for Cooperation with Civil Society. 2013, fq. 24
45 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Tetor 2016, fq. 56-57

janë skeptike ndaj ligjeve dhe politikave aktuale që kanë 
të bëjnë me vullnetarizmin, përderisa vetëm 7 për qind e 
OShC-ve të anketuara i konsiderojnë ato të favorshme.41 

 
Gjetjet kryesore tregojnë se mungon vrulli për të përmirë-
suar të kuptuarit dhe njohuritë mbi vullnetarizmin në vend. 
Qeveria ka dështuar në ndërtimin e një konsensusi në mes 
të institucioneve publike (p.sh. shkollave) dhe shoqërisë ci-
vile, sa që matja e vlerës ekonomike të vullnetarizmit mund 
të sjell përfitime të konsiderueshme për komunitetin. Për 
vlerësimin e pothuajse të gjithë të anketuarve, vullnetar-
izmit nuk i është dhënë aspak vëmendje nga qeveria. Prob-
lemi është se mungon një sistem i fortë i llogaridhënies mbi 
vullnetarizmin! Përderisa Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve (MKRS) është përgjegjëse për të monitoruar dhe 
vlerësuar zbatimin e Ligjit, ajo fokusohet vetëm në sektorin 
e rinisë dhe i mungojnë kapacitetet për këtë.  

Në ndërkohë, një numër i të intervistuarve e kanë theksuar 
rrezikun e tej rregullimit të këtij sektori. Për disa, kufizimi 
ligjor që i vë kufij vullnetarizmit (p.sh. kufizimi i numrit të 
orëve të punës vullnetare dhe kufiri i moshës) mund të kri-
joj pengesa për rekrutimin dhe angazhimin e vullnetarëve 
në mesin e disa OShC-ve. Në përputhje me këtë, mung-
ese e rregullave nuk e krijon një barrë legjislative dhe ad-
ministrative e cila do të mund të pengoj vullnetarizmin.42 

 Kjo mund të jetë arsyeja pse mungon vullneti politik nga 
qeveria dhe shoqëria civile për të rregulluar sektorin. 

ZKM-ja përmes Zyrës për Qeverisje të Mirë (ZQM-së) i 
ka dhënë prioritet vullnetarizmit si objektiv kryesor në 
Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë 
Civile (2013-2017). Qëllimi i Strategjisë është që të 
përkufizojë dhe përcaktojë një gamë të politikave dhe 
ligjeve që janë thelbësore për zhvillimin e vullnetarizmit 
në vend,43  kur kihet parasysh se legjislacioni aktual nuk 
është i favorshëm për vullnetarizmin.44 Siç sugjerojnë të 
gjitha gjetjet nga terreni, zhvillimi i vullnetarizmit është 
një nga objektivat më pak të përmbushura të Strategjisë,45 

 gjë që tregon se ZQM-ja nuk ka bërë aspak në fushë të 
politikës. 
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Kohëve të fundit, ZQM-ja e ka bërë vullnetarizmin një 
prioritet në Strategjinë e Zhvillimit Kombëtar (SZhK), 
me zbatimin e Programit të Vullnetarizmit të Kombeve 
të Bashkuara për angazhimin e vullnetarëve nga Dias-
pora në institucionet publike, private dhe arsimore.46 

 Sidoqoftë, nuk është gjetur asnjë e dhënë gjatë punës 
në terren mbi progresin e arritur në lidhje me lehtë-
simin e transferimit të shkathtësive nga vullnetarët 
për fuqizimin e kapitalit njerëzor në vend. Në ndërkohë, 
shumë pak OShC janë të informuara mbi programet 
shtetërore në fushën e vullnetarizmit. Sipas studimit 
të KCSF-së, vetëm 10 për qind e OShC-ve të anketuara 
kanë dëgjuar për programet shtetërore që mbështesin 
vullnetarizmin, përderisa i referohen MKRS-së.47

Institucionet nuk kanë të dhëna të sakta dhe të de-
tajuara mbi vullnetarët. Sistemi i regjistrimit të 
vullnetarëve të rinj nuk është tërësisht funksion-
al me përjashtim të disa komunave.48 Sidoqoftë, 
nuk ka të dhëna zyrtare mbi numrin e vullnetarëve, 
orët e vullnetarëve, dhe llojin e punës vullnetare.49 

 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS) ende 
nuk ka të dhëna standarde dhe të strukturuara mbi vulln-
etarizmin në nivel kombëtar. Kjo përbën një sfidë në lidh-
je me të kuptuarit e saktë të vullnetarizmit në Kosovë, 
posaçërisht ndikimin e mbështetjes shtetërore në vull-
netarizëm. Prandaj, është e vështirë që të sigurohen të 
dhëna të besueshme mbi numrin e organizatave vulln-
etare aktive. Çfarëdo të dhënash që kanë institucionet, 
ato nuk janë të filtruara dhe rrjedhimisht është e vështirë 
që të kuptohet numri i nismave dhe vullnetarëve të an-
gazhuar në rajone të ndryshme. 

Për më tepër, Ministria e Administratës Publike (MAP) 
nuk i administron të dhënat mbi numrin e vullnetarëve 
dhe nismave vullnetare. MAP është përgjegjëse përmes 
Departamentit për Regjistrim dhe Ndërlidhje me OJQ-të 
për administrimin e politikave që kanë të bëjnë me leg-
jislacionin, raportimin dhe monitorimin e OJQ-ve. MAP 
është përgjegjëse e administrimit për të gjitha organiza-
tat jo fitimprurëse. MAP administron një bazë të dhënash 
me të gjitha OJQ-të e regjistruara por që nuk përmban 
detaje mbi ato që angazhohen në vullnetarizëm. Baza e 

46 Zyra e Kryeministrit. National Development Strategy (NDS) 2016-2021. janar 2016, fq. 16.
47 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 57
48 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 57
49 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 55
50 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL). Strategjia mbi Vetëqeverisjen Lokale. 2016, fq. 47-28.

të dhënave nuk menaxhohet mirë dhe nuk është e për-
ditësuar pasi që shumica e OJQ-ve të regjistruara nuk 
janë më aktive. Pasi që vullnetarizmi nuk njihet nga Ligji 
për Lirinë e Asociimit në OJQ, MAP nuk mban përgjegjësi 
për të mbajtur të dhëna mbi këtë çështje. Asnjë dispozitë 
në Statusin e Përfituesit Publik (SPP) të Ligjit nuk janë të 
përcaktuara në lidhje me aktivitetet vullnetare. Prandaj, 
Ligji nuk paraqet ndonjë bazë të qëndrueshme për zhvil-
limin vullnetarizmit. 

Në një prej objektivave të saj kryesore, Ministria e Admin-
istrimit të Pushtetit Lokal (MAPL)50 synon që të fuqizojë 
partneritetin në mes të qeverisë lokale, shoqërisë civi-
le dhe komunitetit të bizneseve. Qasja për këtë është që 
përmes arsimimit të publikut rreth rëndësisë së vullneta-
rizmit dhe krijimit të qendrave për angazhim qytetar dhe 
vullnetarizëm të cilat do të udhëhiqeshin nën mbikëqyrjen 
e Kryetarëve të Komunave. 

Mekanizmat  
e Integritetit 
Ky tregues mbulon përgjegjësinë personale dhe organi-
zative në vullnetarizëm; deri në çfarë shkalle munden 
organizatorët të rregullojnë vetë dhe t’i përmbahen Ko-
dit të Sjelljes/Etikës.   

Legjislacioni 

Deri në çfarë shkalle janë krijuar 
mekanizma për të siguruar integritetin në 
zhvillimin e punës vullnetare? 

Në Kosovë, nuk ka mekanizma që e sigurojnë integritetin 
e punës vullnetare. Ligji kryesor nuk i mban përgjegjës 
organizatorët e as vullnetarët për kryerjen e ndonjë akti të 
keqpërdorimit. Nuk ka sanksione apo masa disiplinore të 
parapara me ligj të cilat do të parandalonin përfshirjen e tyre 
në aktivitete jo etike. I takon rregullave dhe rregulloreve të 
Ministrisë (të përcaktuara në UA Nr.01/2016) që të mbulo-
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Gjithsesi, këto politika janë të gjera dhe shpesh nuk për-
caktojnë standarde etike dhe cilësore për shërbimet 
vullnetare e as për kontaktimin dhe angazhimin e vulln-
etarëve në fushën e aktivitetit dhe kompetencës.55  Në 
nivelin organizativ, Kodet duket se nuk garantojnë 
mbrojtjen e të drejtave të vullnetarëve dhe nuk siguro-
jnë trajtimin e tyre me respekt nga ana e organiza-
torëve. Padyshim, OShC-të iu nënshtrohen rregulloreve 
sektoriale (shëndetësisë, edukimit, dhe sigurisë), mirë-
po, kodet e përgjithshme të etikës dhe standardet e cilë-
sisë të zbatueshme në këta sektor nuk i mbulojnë akti-
vitetet vullnetare. 

Mungon një kod etik i unifikuar kombëtar si dhe stan-
darde të përgjithshme për vullnetarizmin. Gjithashtu nuk 
ka as një institucion për të mbikëqyrur aspektet vullne-
tare të vullnetarizmit – i cili do të ishte përgjegjës për 
të siguruar zbatimin e duhur të Kodit/ Në vitin 2014, Ci-
viKos, e ka miratuar Kodin e Etikës për OShC-të anëtare 
të rrjetit. Sidoqoftë, ka shumë pak informata në lidhje me 
përparimin në zbatimin56 e tij dhe ç’ është më e rëndë-
sishmja ai nuk e rregullon vullnetarizmin.Ky kod nuk of-
ron udhëzime apo standarde minimale të cilat organiza-
tat vullnetare dhe vullnetarët nxiten që ti respektojnë.57  
Sipas hulumtimeve, Kodi nuk garanton asnjë të drejtë 
për vullnetarët në lidhje me informimin, njohjen e punës 
vullnetare dhe përfitimet nga OShC-të organizatore.  

Në përgjithësi, OShC-të nuk aplikojnë masa për menax-
himin e cilësisë dhe rrjedhimisht krijimin e standardeve 
të procedurave për rekrutimin, mbikëqyrjen dhe kualifi-
kimin e vullnetarëve të tyre. Sidoqoftë, kohëve të fundit 
është bërë pak progres, kryesisht nga OShC-të lokale. 
Në shkurt të vitit 2017 Demokracia për Zhvillim (D4D) e 
ka publikuar një doracak, si një prezantim të menaxhim-
it të vullnetarëve, duke shtruar një bazë për përfshirjen 
e suksesshme të punës vullnetare në OJQ dhe nisma 
qytetare.58 Ndonëse ky dokument është goxha i ri, ai jep 
një pasqyrë të profilit të vullnetarizmit në vend, si dhe 
planet dhe politikat e rekrutimit, përzgjedhjes, trajnim-
it dhe menaxhimit të vullnetarëve. Kjo është tentativa 
e parë për të vendosur standarde të përgjithshme dhe 
etike për vullnetarizmin. 

jnë, në një nivel shumë të kufizuar, përgjegjësinë personale 
dhe organizative, të cilat kanë të bëjnë me kompensimin e 
dëmeve (Neni 8). Në përputhje me këtë, sipas vendimit të 
Komitetit për Punë Vullnetare (KPV), organizatorët e humbin 
të drejtën për të angazhuar vullnetarë për një periudhë të 
caktuar kohore nëse (a) nuk e kanë nënshkruar një kontratë 
me vullnetarin, (b) nuk e kanë regjistruar numrin e orëve 
vullnetare, (c) nuk i kanë regjistruar vullnetarët në sistemin 
elektronik, (d) kanë abuzuar me vullnetarët, dhe (e) nuk 
kanë marrë masa parandaluese kundër abuzimeve të tilla.51 
 

Ekzistojnë një sërë rregullash ligjore ose të rregulloreve 
të brendshme, të cilat i kufizojnë aktivitetet vullnetare. 
Ato kryesisht, kanë të bëjnë me kufizimet e vendosura në 
lidhje me kohën dhe moshën në të cilën të rinjtë mund të 
angazhohen në vullnetarizëm. Disa kufizime rregullohen 
me UA dhe që kanë të bëjnë me numrin e orëve të punës 
vullnetare në mënyrë që të mos abuzohet me vullnetar-
izmin dhe që ai të njihet si përvojë.  Për shembull, një vit i 
përvojës vullnetare do të njihet, nëse një i ri nën moshën 
18 vjeçare i përmbush mbi 222 orë punë në vit, kurse një i 
ri mbi moshën 18 vjeçare i kryen mbi 1.107 orë punë në vit. 

52 Për më tepër, disa kufizime janë të vendosura për të rin-
jtë nën moshën 18 vjeçare, për t’u siguruar që ata të mos 
punojnë mbi 26 orë në muaj ose 312 orë në vit, përderisa 
të rinjtë nga 18 deri në moshën 24 vjeçare të mos punojnë 
më shumë se 130 orë në muaj ose 1560 orë në vit. Në fund, 
vullnetarizmi për të rinjtë nën moshën 18 vjeçare ndalohet 
gjatë punës së rregullt të shkollave përpos nëse nxënësit 
marrin leje me shkrim nga mësimdhënësit, prindërit ose 
kujdestarët që të përfshihen në aktivitete vullnetare. 

Praktika

Deri në çfarë shkalle është siguruar 
integriteti në praktikë gjatë angazhimit të 
vullnetarëve në aktivitete të caktuara? 

Duke qenë se Ligji nuk përmban dispozita mbi integrite-
tin, kjo e vështirëson sigurimin e respektimit të të drejtave 
të vullnetarëve dhe që ato të mos keqpërdoren në çfarëdo 
forme. Rrjedhimisht, nuk ka standarde etike dhe cilësore 
për vullnetarizmin në nivel kombëtar. Një numër i kufizuar 
i OShC-ve e kanë kodin e tyre të sjelljes për vullnetarizmin 

51 Udhëzimi Administrativ (UA). Nr.01/2016 mbi Punën Vullnetare të të Rinjve. Neni 11. Dhjetor 2016.
52 Udhëzimi Administrativ (UA). Nr.01/2016 mbi Punën Vullnetare të të Rinjve. Neni 3. Dhjetor 2016 
53 Innovations Lab Kosovo. Official Website. [Qasur më 1 maj 2017].

dhe ato po ashtu ndjekin standarde të ndryshme etike dhe 
cilësore. Në mungesë të një kornize ligjore gjithëpërfshirëse, 
ka shumë mangësi – për shembull, mungesa e rregulloreve 
dhe/ose kontratave të brendshme. Në këtë kontekst, është 
me rëndësi se deri në çfarë shkalle është rregulluar vull-
netarizmi nga shteti apo është i vetë-rregulluar në nivelin 
organizativ.   

Statusi ligjor i vullnetarëve nuk përkufizuar mirë në prak-
tikë. Ata iu nënshtrohen rregullave të njëjta sikurse njerëzit 
në marrëdhënie pune të paguar, ndonëse vullnetarët nuk e 
kanë statusin e punëtorit. Kjo tregon, se vullnetarët mund të 
bien pre e diskriminimit ose e përjashtimit jo etik. Kjo bëhet 
më problematike, posaçërisht në lidhje me marrëdhëniet në 
mes të organizatorëve dhe vullnetarëve në ndarjen e de-
tyrave, një proces që rezulton me angazhimin e njerëzve 
në detyra vullnetare. Ai përqendrohet në procesin vendim-
marrës se cilat detyra duhet të kryhen dhe për sa kohë, me 
ç’ rast organizatat vullnetare (p.sh. OShC-të) nuk e menax-
hojnë në mënyrë efektive. Integriteti dhe transparenca e 
procesit vendimmarrës dhe sjelljes organizative janë po aq 
të rëndësishme kur bëhet fjala për promovimin e vullnetar-
izmit për perceptimin publik dhe mbështetjen e mundshme 
nga donatorët.

Vetëm disa OShC, në mos asnjë, i regjistrojnë vullnetarët në 
një sistem elektronik. Kjo, po ashtu sugjeron se kufizimet 
ligjore mbi orët e punës vullnetare nuk aplikohen aq sa për të 
mundësuar identifikimin numrin e orëve që një vullnetar 
mund të kryejë pa ndikuar në përfitimin e tyre apo natyrën e 
punës vullnetare, gjegjësisht punës me pagesë. Kufizimet 
nuk zbatohen pasi që vullnetarët nuk e lajmërojnë shtetin 
mbi përfshirjen e tyre në vullnetarizëm. Platforma më e njo-
hur e cila i regjistron vullnetarët është ajo që organizohet 
nga Innovation Lab Kosovo me mbështetje nga Fondi i Fëmi-
jëve i Kombeve të Bashkuara (UNICEF) me mbi 1.000vullne-
tarë të regjistruar. Sidoqoftë, platforma funksionon sipas 
Udhëzimeve Administrative të MKRS-së dhe rrjedhimisht, 
ajo i lejon vetëm vullnetarët nga 15 – 24 vjeçar që të regjis-
trohen në regjistër dhe të kërkojnë mundësi për vullnetar-
izëm. 53

Siç kërkohet me ligj, puna vullnetare kryhet në bazë të kon-
tratave me shkrim ku theksohen të drejtat dhe obligimet e 
organizatorëve dhe vullnetarëve. Sidoqoftë, kontratat janë 
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marrëveshje vullnetare, që nuk janë obliguese sa edhe një 
marrëveshje detyruese ligjore. Rrjedhimisht, mbetet në 
dorën e organizuesit dhe vullnetarit që të arrijnë një mar-
rëveshje mbi gamën e detyrimeve dhe kushteve për çfarë-
do angazhimi në vullnetarizëm. Sidoqoftë, Ligji nuk imponon 
obligime specifike, të cilat i mbajnë përgjegjës organizatorët 
në çfarëdo rasti të keqpërdorimeve. Sipas Indeksit të Sho-
qërisë Civile Kosovare 2016, vullnetarizmi në sektorin është 
kryesisht jo formal. Pak më shumë se 1/3ën e OShC-ve të 
anketuara në këtë studim kanë deklaruar se ato kanë an-
gazhuar në mënyrë formale vullnetarë në organizatën e 
tyre. Pjesa tjetër e të anketuarve kanë angazhuar vullnetarë 
në mënyrë jo-formale, qoftë përmes një marrëveshjeje ver-
bale apo edhe pa kurrfarë marrëveshjeje.54

Pak OShC kanë politika të brendshme 
mbi vullnetarizmin. Ato që i kanë, i 

kanë edhe rregullat  e përgjithshme 
ose rregullat që vlejnë më shumë për 

stazhierët. 

AJETE KERQELI, DEMOCRACY FOR 
DEVELOPMENT (D4D)

Aktualisht OShC-të nuk arrijnë që të rregullojnë vullne-
tarizmin sipas Kodit të Sjelljes apo Etikës, gjë që do të 
adresonte ose parandalonte abuzimin e pushtetit. Në 
përputhje me këtë, ekziston një numër i vogël i organi-
zatave të cilat kanë politika etike për vullnetarizmin. 

54 Hoxha, Taulant. The Kosovar Civil Society Index 2016. Fondacioni Kosovar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (KCSF). Prill 2016, fq. 57
55 Shala, Zef. Mother Theresa Society. Intervistë. 27 mars 2017.
56 CiviKos Summary Report on the CiviKos Platform Activities for 2016, fq. 16
57 Idrizi, Valdete. Platforma CiviKos. Intervistë. 1 Qershor 2017
58 Democracy for Development (D4D). Volunteers Placement Manual. Shkurt 2017, fq. 5

Gjithsesi, këto politika janë të gjera dhe shpesh nuk për-
caktojnë standarde etike dhe cilësore për shërbimet 
vullnetare e as për kontaktimin dhe angazhimin e vulln-
etarëve në fushën e aktivitetit dhe kompetencës.55  Në 
nivelin organizativ, Kodet duket se nuk garantojnë 
mbrojtjen e të drejtave të vullnetarëve dhe nuk siguro-
jnë trajtimin e tyre me respekt nga ana e organiza-
torëve. Padyshim, OShC-të iu nënshtrohen rregulloreve 
sektoriale (shëndetësisë, edukimit, dhe sigurisë), mirë-
po, kodet e përgjithshme të etikës dhe standardet e cilë-
sisë të zbatueshme në këta sektor nuk i mbulojnë akti-
vitetet vullnetare. 

Mungon një kod etik i unifikuar kombëtar si dhe stan-
darde të përgjithshme për vullnetarizmin. Gjithashtu nuk 
ka as një institucion për të mbikëqyrur aspektet vullne-
tare të vullnetarizmit – i cili do të ishte përgjegjës për 
të siguruar zbatimin e duhur të Kodit/ Në vitin 2014, Ci-
viKos, e ka miratuar Kodin e Etikës për OShC-të anëtare 
të rrjetit. Sidoqoftë, ka shumë pak informata në lidhje me 
përparimin në zbatimin56 e tij dhe ç’ është më e rëndë-
sishmja ai nuk e rregullon vullnetarizmin.Ky kod nuk of-
ron udhëzime apo standarde minimale të cilat organiza-
tat vullnetare dhe vullnetarët nxiten që ti respektojnë.57  
Sipas hulumtimeve, Kodi nuk garanton asnjë të drejtë 
për vullnetarët në lidhje me informimin, njohjen e punës 
vullnetare dhe përfitimet nga OShC-të organizatore.  

Në përgjithësi, OShC-të nuk aplikojnë masa për menax-
himin e cilësisë dhe rrjedhimisht krijimin e standardeve 
të procedurave për rekrutimin, mbikëqyrjen dhe kualifi-
kimin e vullnetarëve të tyre. Sidoqoftë, kohëve të fundit 
është bërë pak progres, kryesisht nga OShC-të lokale. 
Në shkurt të vitit 2017 Demokracia për Zhvillim (D4D) e 
ka publikuar një doracak, si një prezantim të menaxhim-
it të vullnetarëve, duke shtruar një bazë për përfshirjen 
e suksesshme të punës vullnetare në OJQ dhe nisma 
qytetare.58 Ndonëse ky dokument është goxha i ri, ai jep 
një pasqyrë të profilit të vullnetarizmit në vend, si dhe 
planet dhe politikat e rekrutimit, përzgjedhjes, trajnim-
it dhe menaxhimit të vullnetarëve. Kjo është tentativa 
e parë për të vendosur standarde të përgjithshme dhe 
etike për vullnetarizmin. 

Platforma e UNICEF-it në fund do 
të kalojë nën përgjegjësinë dhe 

pronësinë e MKRS-së.

XHEVAT BAJRAMI, MINISTRIA E KULTURËS, 
RINISË DHE SPORTEVE



56

Se si do të jetësohen në praktikë standardet e qeverisjes së 
mirë, do të varet nga mbështetja e shtetit dhe komunitetit 
ndërkombëtar. Mbështetje e posaçme do të kërkohet për 
programet për ndërtimin e kapaciteteve në këtë sektor. Deri 
tani mungon një program trajnues gjithëpërfshirës në nivelin 
(a) institucional dhe (b) të shoqërisë civile për menaxhimin 
e vullnetarëve i cili do të adresonte çështjet dhe standardet 
thelbësore se si të punohet me vullnetarët. Qendrat rinore 
në nivelin komunal nuk ofrojnë mbështetje të mjaftueshme 
në trajnimin e koordinatorëve të vullnetarëve dhe promovi-
min e fushatave edukative mbi vlerat e vullnetarizmit. Sido-
qoftë, në mungesë të një kornize ligjore, çdo nismë për të 
zhvilluar një kod etik mbi vullnetarizmin nuk do të kishte një 
ndikim domethënës në zhvillimin e vullnetarizmit. 

Nga ajo që është vërejtur në terren, shumë pak është 
raportuar nga institucionet përkatëse (p.sh. MKRS-ja) mbi 
numrin e shkeljeve dhe sanksioneve të shqiptuara kundër 
atyre që kanë përdorur metoda jo etike për angazhimin e 
vullnetarëve në aktivitetet e tyre. Institucioni përgjegjës 
për të vendosur nëse një organizator duhet të humb të 
drejtën e angazhimit të vullnetarëve për një kohë të cak-
tuar është Komiteti për Punë Vullnetare i Ministrisë (KPV). 
Sidoqoftë, Komiteti është ende në fazën fillestare të kon-
solidimit dhe mekanizmat sanksionues nuk janë krijuar 
ende. Prandaj, është e vështirë që të krijohet një ide nëse 
ka pasur shumë probleme të raportuara nga organizatorët 
ose vullnetarët në lidhje me rastet kur ata janë sjellë në 
mënyrë jo etike. Në të kaluarën kanë ndodhur incidente të 
keqpërdorimeve financiare për shkak të të cilave vullne-
tarët janë shkarkuar.59

59 Shala, Zef. Mother Theresa Society. Intervistë. 27 mars 2017.
60  Mujaj, Veton. Syri i Vizionit Intervistë. Shkurt 23, 2017

Ç’ është me e rëndësishme, mungon një qasje specifike 
sektoriale në sektorin e mirëqenies ku ekzistojnë disa 
standarde të caktuara të cilësisë për angazhimin e vull-
netarëve, të cilat parashohin shqiptimin e pasojave lig-
jore dhe që ua mundësojnë autoriteteve që të kontrollo-
jnë nëse organizata apo OShC-ja i respekton këto 
standarde. Kjo vlen për sektorin e shëndetësisë dhe ar-
simit. Për shembull, shteti nuk ka rregulla që përcakto-
jnë se vullnetari nuk mund të kryejë një punë për të cilën 
një institucion ose organizatë tjetër e ka shpallur të 
paaftë për ta kryer atë. Rrjedhimisht, ata që marrin përf-
itime nga shteti dhe angazhohen si vullnetarë në baza 
afatgjata, mund të humbin përfitimet shtetërore ose të 
paktën ato të pakësohen. 

Kjo sugjeron se shteti nuk ka standarde të cilësisë dhe 
procedura të verifikimit kur bëhet fjalë për sigurimin e 
integritetit të institucionit të vullnetarizmit.  Prandaj, 
shumë njerëz bien viktimë e këtij sistemi. Për shembull, 
në Pejë, përfitimet e sigurimit për aftësi të kufizuar për 
një vullnetarë të angazhuar përkohësisht në një OShC 
lokale u anuluan nga shteti pasi që vullnetari ka pran-
uar një kompensim të vogël.60 Në këtë rast nuk ka një 
rregull e cila do të vlente për një vullnetar i cili merr 
përfitime nga shteti sipas të cilave atij/asaj i lejohet që 
të kryejë një numër të caktuar të orëve të punës së pa-
paguar vullnetare në javë, pa iu nënshtruar zbritjeve të 
përfitimeve. Prandaj, personi që merr asistencë sociale 
nuk është i detyruar që të informojë autoritetet loka-
le për dëshirën e tij/saj për t’u angazhuar në aktivitete 
vullnetare.

Veton Mujaj, Syri i Vizionit  

Ligjet duhet të nxisin 
vullnetarizmin dhe jo t’i dënojnë 

vullnetarët duke ua mohuar 
përfitimet e tyre të sigurimit social.

VETON MUJAJ,  
SYRI I VIZIONIT

Ka ende shumë keqpërdorime të 
vullnetarëve por, të cilat pothuajse 

nuk vërehen. Në mungesë të 
njohurive për sanksionet që 
u shqiptohen organizatorëve 

keqpërdorues në rrethana të tilla.

VETON MUJAJ,  
SYRI I VIZIONIT
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Rekomandimet 

Në bazë të gjetjeve të hulumtimit dhe analizës së të 
dhënave, problemi kryesor me vullnetarizmin në Kosovë 
buron nga shpërputhja/boshllëku në mes të aspiratave 
të publikut dhe nevojave dhe interesave të shoqërisë ci-
vile për t’u përkushtuar në punën vullnetare.

Ky studim shpalos gjetje dhe analizim të të dhënave të 
cilat mund të grumbullohen në këto përfundime:  

 > Njohuritë/ Vetëdija. Publiku nuk ka njohuri mbi 
legjislacionin që e rregullon vullnetarizmin. Kjo 
sepse vullnetarizmi nuk është i rregulluar siç 
është sugjeruar sipas gjetjeve me shoqërinë 
civile. 

 > Përvoja/Praktika: Ekziston një përqindje e 
vogël e njerëzve që angazhohen në vullnetar-
izëm dhe të cilët trajnohen në atë çështje. Kjo 
për shkak se shoqëria civile dhe organizatorët 
e tjerë të mundshëm ofrojnë pak mbështetje. 

 > Pikëpamjet/Qëndrimet: Shumica e njerëzve 
besojnë se vullnetarizmi është i dobishëm, 
ndonëse vetëm një përqindje e vogël e tyre do 
të merreshin me vullnetarizëm. 

Për të tejkaluar të gjitha sfidat e shpalosura në këtë 
raport, nevojiten zgjidhje dhe mundësi praktike, të kri-
juara sipas disa rekomandimeve të drejtuara shtetit/
qeverisë dhe shoqërisë civile. Ajo që hulumtimi po ash-
tu shpalos është rëndësia e kornizës ligjore mbi vullne-
tarizmin. Duke qenë se pothuajse 90 për qind e OShC-ve 
besojnë se vullnetarizmi duhet të rregullohet, ekziston 
konsensusi për nisjen e një reforme legjislative për kri-

jimin e një mjedisi që e nxit vullnetarizmin në Kosovë. 

Shteti duhet të ndërmerr veprime për hartimin dhe mi-
ratimin e Ligjit mbi Vullnetarizmit i cili do të pasohet nga 
zhvillimi i një Strategjie Kombëtare dhe miratimi i një 
Kodi të Etikës. Sigurisht, ndryshimet në nivelin legjislativ 
dhe të politikave kërkon mbështetje financiare nga shteti 
– për të ndihmuar OShC-të në ndërtimin e kapaciteteve 
dhe menaxhimin e vullnetarëve. 

Përmbajtja e Ligjit duhet të merret më shumë në lidh-
je me nxitjet dhe përfitimet si për organizatorët ashtu 
edhe për vullnetarët dhe më pak me kufijtë dhe pengesat 
(p.sh. të përjashtohen kufizimet e moshës). Ai duhet të 
përkufizojë se çka përfshin puna vullnetare dhe vullne-
tarizmi, si dhe të drejtat dhe obligimet e organizatorët 
dhe vullnetarëve. Në mënyrë që Ligji të hyjë në fuqi, roli 
dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve (MKRS) duhet të tërhiqen dhe të ricaktohen në 
njërën prej institucioneve në vijim: Ministrinë e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Ministrinë e Adminis-
tratës Publike (MAP) e madje edhe Zyrën e Kryeministrit 
(ZKM), të cilat do të jenë përgjegjëse për monitorimin 
dhe vlerësimin e zbatimit të ligjit.
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Ligji duhet të - (i) përkufizojë 
parimet, kushtet, nxitjet, 
të drejtat dhe obligimet e 
vullnetarizmit, (ii) caktojë 
përgjegjësi të veçantë në një 
institucion i cili do të mbikëqyrë 
vullnetarizmin, (iii) caktojë 
mekanizmat për monitorimin dhe 
vlerësimin e punës vullnetare, 
(iv) përfshijë dispozitat mbi 
standardet etike dhe cilësore, 
(v) caktojë standardet dhe 
procedurat minimale për 
vullnetarizëm (modelet e 
kontratave, certifikatat, etj.), 
dhe (vi) vendos modelin e duhur 
të regjistrave për evidentimin e 
vullnetarëve. 

Shteti duhet të njeh më shumë vlerën e vullnetarizmit 
në vend. Një kod i etikës dhe përshtatja e vazhdueshme 
e standardeve të cilësisë në vullnetarizëm mund të ar-
rihen vetëm nëse ato zhvillohen paralelisht me një in-
frastrukturë më të fortë dhe më mbështetëse të vulln-
etarizmit.  Kjo po ashtu kërkon përfshirje më të madhe 

të shoqërisë civile dhe të palëve të tjera të interesuara 
(siç janë shkollat) në zhvillimin e kapaciteteve të tyre 
për rekrutimin dhe menaxhimin e vullnetarëve. OShC-të 
në njërën anë duhet të njohin nevojat e vullnetarëve dhe 
të zhvillojnë strategji për të angazhuar, menaxhuar dhe 
mbajtur vullnetarët. Shkollat në anën tjetër, do të duhej 
të nxisin dhe zhvillojnë politika dhe programe për vullne-
tarizëm. Për shembull, ato mund të fusin vullnetarizmin 
si pjesë të plan-programeve të tyre. 

Rrjedhimisht, çdo mbështetje shtetërore në ndihmë të 
organizatorëve në ndërtimin e kapaciteteve mund të 
jetë e dobishme për organizatorët që ata të tërheqin 
dhe mbajnë vullnetarët. Në këtë mënyrë OShC-të do të 
jenë në gjendje që të ofrojnë trajnime për vullnetarët e 
mundshëm si dhe të rekrutojnë vullnetarë në përputhje 
me politikat dhe rregulloret e brendshme. Mbështet-
ja shtetërore. Po ashtu kërkon vendosjen e nxitjeve të 
duhura të cilat do të frymëzonin organizatorët për të 
gjetur mënyrat për të tërhequr dhe mbajtur vullnetarët. 
Sidoqoftë, rregullimi nuk do të thotë se do të zgjedhë siç 
është vërtetuar problemin se në shumë vende ku vullne-
tarizmi nuk është i rregulluar por, që vazhdon të mbetet 
shumë i lartë. Mirëpo, në Kosovë, është një hap përpara 
dhe mund të ndihmojë në përmirësimin e situatës duke 
pasur parasysh traditën e varfër të vullnetarizmit në 
Kosovë, vetëm nëse nuk shton barrë administrative mbi 
organizatorët dhe vullnetarët dhe ofron mbështetje të 
jashtme në kapacitete për organizatorët. 



59

Shtojcat

61  The TACSO Civil Society Needs Assessment Report. 

Shtojca 1: Analiza e 
Kornizës Ligjore 

Kjo shtojcë jep një pasqyrë të një analize të kornizës 
ekzistuese ligjore për mbështetjen e zhvillimit të vull-
netarizmit në Kosovë, së bashku me një pasqyrë të disa 
praktikave të përzgjedhura evropiane. 

Hyrje 

Analiza e kornizës legjislative për mbështetjen e zhvillimit të 
vullnetarizmit në Kosovë, me një pasqyrë të me një pasqyrë 
të praktikave të përzgjedhura evropiane, është përgatitur 
në kuadër të kornizës së projektit “Mbështetje për Zbatimin 
e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë 
Civile”. Kjo është në përputhje me objektivin 4 të Strategjisë 
Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile (Promov-
imi i një qasjeje të integruar për zhvillimin e vullnetarizmit). 
Në fakt, Strategjia thekson se “parimet të cilat do të për-
caktohen nga legjislacioni dhe politikat pasuese do të syn-
ojnë të ndërtojnë një sistem të integruar të vullnetarizmit, 
duke përfshirë fushat e ndryshme dhe institucionet që janë 
të nevojshme për zhvillimin e potencialit të vullnetarizmit”. 

Aktualisht, akti i vetëm ligjor i cili merret me vullnetarizmin 
është Ligji për Fuqizimin dhe pjesëmarrjen e Rinisë, dhe Ud-
hëzimi Administrativ përkatës nr. 10/2010 mbi Punën Vull-
netare të Rinisë, i cili në fund të vitit 2016 është zëvendësu-

ar me Udhëzimin e ri Administrativ nr.01/2016. Ligji është 
i kufizuar për vullnetarët nga mosha 15-24 vjeçar, kurse 
vullnetarizmi në përgjithësi mbetet i parregulluar, siç edhe 
është cekur në Raportin e TACSO për Vlerësimin e Nevo-
jave të Shoqërisë Civile.61 Ndonëse nuk ekziston një kornizë 
ligjore gjithëpërfshirëse për vullnetarizmin, Strategjia dhe 
Plani i Veprimit për Bashkëpunimin e Qeverisë me Sho-
qërinë Civile nuk parashohin hartimin e ndonjë legjislacioni, 
por theksojnë nevojën që së pari të zhvillohen analizat dhe 
anketat e nevojshme.  

Për të ofruar një perspektivë më të gjerë për diskutimin mbi 
kornizën e pritur ligjore për vullnetarizmin, kjo analizë së 
pari siguron një pasqyrë të politikave ndërkombëtare dhe 
evropiane për zhvillimin e vullnetarizmit, si dhe për trendët 
e kornizave ligjore në shtetet anëtare të BE-së. Pastaj, 
është paraqitur zhvillimi i kornizës ligjore dhe institucio-
nale për vullnetarizëm në Kosovë, dhe është pasuar nga 
analiza e sfidave kryesore në kornizën ligjore aktuale për 
vullnetarizmin e të rinjve, të cilat diskutohen në kontekstin e 
praktikave dhe trendëve evropian. Në fund, janë prezantuar 
rekomandimet për veprime të mëtutjeshme të Qeverisë në 
këtë fushë së bashku me vlerësimin bazik të kostove dhe 
përfitimeve të opsioneve të ndryshme të politikave.

Politikat Ndërkombëtare dhe Evropiane 

Rëndësia e vullnetarizmit është pranuar qëkur nga 
Kombet e Bashkuara, Këshilli i Evropës, Bashkimi Ev-
ropian dhe shumë aktor të tjerë ndërkombëtarë, dhe 



60

posaçërisht që nga vitet e nëntëdhjeta kur vullnetar-
izmi ka filluar të shihet si një përbërës thelbësor i çdo 
strategjie që synon uljen e varfërisë, zhvillimin e qën-
drueshëm, shëndetësinë, parandalimin e katastrofave 
dhe menaxhimin dhe integrimin social, dhe në veçanti, 
tejkalimin e përjashtimit gjinor dhe diskriminimit. Nevoja 
për qasje më strategjike ndaj aktiviteteve vullnetare ka 
filluar të rritet si një mënyrë për përforcimin e burimeve, 
adresimin e çështjeve globale dhe përmirësimin e cilë-
sisë së jetës së të gjithëve.  

Vlerat dhe format e vullnetarizmit që janë identifikuar 
nga bashkësia ndërkombëtare janë pasqyruar në një 
numër të rezolutave të Asamblesë së Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara (APKB). Në vitin 1985, APKB-ja 
miratoi rezolutën (A/RES/440/212) mbi Caktimin e 5 dh-
jetorit si Ditën e Vullnetarizmit për Zhvillimin Ekonomik 
dhe Social, përderisa në vitin 1997, ajo miratoi rezolutën 
për shpalljen e vitit 2001 si Viti Ndërkombëtar i Vulln-
etarëve me synim që të promovoheshin, njiheshin, le-
htësoheshin dhe rrjetëzoheshin veprimet vullnetare në 
mbarë botën. Me rastin e shënimit të përfundimit të 
Vitit Ndërkombëtar të Vullnetarëve 2001, më 5 dhjetor 
2001, APKB miratoi Rezolutën (A/RES/56/38) e cila ishte 
bashkë-sponsoruar nga 126 Shtete Anëtare dhe u mirat-
ua më 5 dhjetor 2001, ku propozohen rekomandimet se 
si qeveritë dhe sistemi i Kombeve të Bashkuara mund 
të mbështesin një mjedis përkrahës për vullnetarizmin. 

Këto rekomandime përfshijnë: 

a) ngritjen e vetëdijes publike për kontributin 
e rëndësishëm të vullnetarizmit në zhvillimin 
ekonomik dhe social të komuniteteve lokale, 
b) ndërmarrjen e masave të përgjithshme 
në lidhje me nxitjen, trajnimin dhe njohjen e 
vullnetarizmit; mundësimi i kornizave ligjore, 
fiskale e kështu me radhë për OShC-të si or-
ganizatorë kryesor të vullnetarizmit; c) nxitjen 
dhe ndërmarrjen e hulumtimeve në aspekte të 
ndryshme të vullnetarizmit dhe ndikimit të tij 
në shoqëri; d) sigurimin e qasjes së qytetarëve 
në informacione mbi mundësitë për vullneta-
rizëm; e) adresimin e ndikimit të mundshëm 

62  The Resolution on Support to Volunteering. 
63  Këshilli i Evropës, “Improving the Status and Role of Volunteers as a Contribution by the Parliamentary Assembly to the International Year of 

Volunteers 2001” (draft), Doc. 8917, dhjetor 22, 2000, 203-205. 

të masave të përgjithshme të politikave 
sociale dhe ekonomike mbi mundësitë dhe 
gatishmëria e qytetarëve për vullnetarizëm; 
f) integrimin e vullnetarizmit në planifikimin 
kombëtar për zhvillim, njohjen e potencialit 
të kontributit të vullnetarizmit në arritjen e 
qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm; g) 
pjesëmarrjen e të gjitha grup-moshave.62 

Në nëntor të vitit 2015, APKB miratoi Rezolutën mbi 
“Integrimin e vullnetarëve për paqe dhe zhvillim: plani 
i veprimit për dekadën e ardhshme dhe më tej”, e cila e 
pranon se vullnetarizmi mund të jetë një mjet i fuqishëm 
për zbatimin e Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 
2030 dhe mirëpret integrimin e vullnetarizmit në Ag-
jendën 2030 dhe në dokumentet përkatëse kyçe. 

Që nga fillimi i viteve të nëntëdhjeta, Këshilli i Evropës 
gjithashtu ka filluar të tregojë më shumë vëmendje në 
zhvillimin e vullnetarizmit. Në vitin 1994, Këshilli i Ev-
ropës miratoi Rekomandimin Nr. (94) 4 të Komitetit të 
Ministrave të Shteteve Anëtare për Promovimin e Shër-
bimit Vullnetar, i cili rekomandon që shtetet të përku-
fizojnë shërbimin vullnetar në nivel kombëtar, duke 
theksuar aspektet e tij edukative dhe rëndësinë e tij 
për shoqërinë. Në rekomandimin e radhës të vitit 2001, 
Këshilli i Asamblesë së Përgjithshme të Evropës kërkoi 
nga Komiteti i Ministrave që t’u bënte thirrje shteteve që 
të “identifikojnë dhe eliminojnë, në ligjet dhe praktikat e 
tyre, të gjitha pengesat të cilat në mënyrë të drejtpërdre-
jtë ose të tërthortë i pengojnë njerëzit që të angazhohen 
në veprime vullnetare, si dhe të ulin presion e taksave 
të cilat i penalizojnë veprimet vullnetare” dhe “që t’u 
japin punëtorëve vullnetar status ligjor dhe mbrojtjen 
përkatëse sociale, në të njëjtën kohë që respektojnë pa-
varësinë e tyre, dhe i heqin pengesat financiare kundrejt 
vullnetarizmit.”63

Kur është fjala për politikat e Bashkimit Evropian kundre-
jt vullnetarizmit, duhet thënë se vullnetarizmi paraqet 
një fushë të juridiksionit legjislativ ekskluziv të Shteteve 
Anëtare të Bashkimit Evropian. Prandaj, nuk ka legjisla-
cion në nivel të BE-së për këtë fushë. Sidoqoftë, BE-ja 
i ka zhvilluar një sërë të masave të tjera të politikave 
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për mbështetjen aktive të vullnetarizmit. BE-ja e ka 
shpallur vitin 2011 si vitin evropian të vullnetarizmit, në 
mënyrë që të krijojë një mjedis që përforcon zhvillimin e 
tij, ndërtimin e kapaciteteve të organizatave vullnetare 
dhe cilësinë e punës së tyre, njohjen e aktiviteteve vull-
netare dhe vetëdijesimin për vlerat dhe rëndësinë e vull-
netarizmit.  Për të arritur objektivat e sipërpërmendura, 
Komisioni Evropian miratoi një Komunikatë mbi Politi-
kat e BE-së dhe Vullnetarizmin: Njohja dhe promovimi 
i Aktiviteteve Vullnetare Ndërkufitare në BE,64 përderisa 
Këshilli i Bashkimit Evropian, nën kryesimin e Polonisë, 
miratoi konkluzionet mbi rolin e vullnetarizmit në politi-
kat sociale dhe në sport.65

Pas vitit 2011 si Viti Evropian o Vullnetarizmit, përmes 
politikave të veta BE-ja vazhdoi me aktivitete për pro-
movimin e vullnetarizmit dhe rëndësisë së tij. Në mes 
të tjerash, rëndësia e vullnetarizmit u njoh në Vitin Evro-
pian të Plakjes Aktive dhe Solidaritetit mes Gjeneratave 
2012 dhe me vitin 2013 si Vitin e Qytetarëve Evropian. 
Në kontekstin e nismave të reja: Rinia në Lëvizje dhe Ag-
jenda për shkathtësitë e reja dhe punët e ndërlidhura me 
zbatimin e Strategjisë Evropiane 2020: Rritja e Mençur, 
e Qëndrueshme dhe Përfshirëse, Komisioni Evropian 
i propozoi Këshillit të Bashkimit Evropian miratimin e 
rekomandimeve për njohjen e të mësuarit jashtë insti-
tucional dhe joformal, për të mbështetur njohuritë dhe 
shkathtësitë e fituara përmes aktiviteteve jashtë plane-
ve mësimore, siç është vullnetarizmi. 

Në vitin 2013, me inaugurimin e pasaportës së re ev-
ropiane të shkathtësive si shtojcë e CV-së Europass, e 
cila është dëshmi e njohurive dhe shkathtësive të fituara 
institucionale dhe jashtë institucionale të cilave pose-
duesi i pasaportës iu referohet në CV-në e tij, Komis-
ioni Evropian pret që Europass në fund do të reflektojë 
përvojën vullnetare të poseduesit të kësaj pasaporte. EU 
ndan fonde mjaft të mëdha për programet të cilat e pro-
movojnë vullnetarizmin, duke i përfshirë edhe mundësitë 
e shumta të financimit nga Fondi Social Evropian66. Kra-
has kësaj, ekzistojnë edhe nismat e ndryshme për të 

64  Komunikatë mbi Politikat e BE-së dhe vullnetarizmin: Recognizing and Promoting Cross-Border Voluntary Activities in the EU”, COM (2011) 
568 finale më 20.09.2011.
65  Konkluzionet e Këshillit mbi rolin e aktiviteteve vullnetare në politikat sociale të datës 3 tetor 2011; si dhe Konkluzionet e Këshillit mbi rolin 
e aktiviteteve vullnetare në sport në promovimin e qytetarisë aktive të datës 28 dhe 29.11.2011.
66  Shih vegzënpër shembuj të skemave të granteve për menaxhimin e vullnetarizmit në Kroaci ose projektet e shumta ESF të Mbretërisë së 
Bashkuar për vullnetarizëm, për shembull: https://www.gov.uk/government/case-studies/help-for-young-people-through-volunteering-an-esf-
project-in-sheffield. 
67  GHK. Volunteering in the European Union. Shkurt 17, 2010  

përfshirë vullnetarizmin në politikat e tjera të BE-së, siç 
është strategjia e përgjegjësisë sociale të përbashkët.

Rëndësia e Vitit Evropian të Vullnetarizmit, në mes të 
tjerash, u pasqyrua edhe në faktin se i ka nxitur shtetet 
anëtare të BE-së që të fillojnë të përdorin Doracakun për 
Matjen e Punës Vullnetare, i cili është zhvilluar nga Orga-
nizata Ndërkombëtare e Punës. Qëllimi i këtij Doracaku 
është që t’u ndihmojë shteteve në mbledhjen sistematike 
të të dhënave ndërkombëtarisht të krahasueshme për 
vullnetarizmin, krahas raporteve mbi statusin e tregut 
të punës, me synim që të përmirësohen njohuritë për 
raportimin e përdoruesit mbi vullnetarizmin dhe vlerën 
e tij ekonomike.

Për shtetet që aspirojnë që të bëhen pjesë e Bashkimit 
Evropian, DG e Komisionit Evropian për Zgjerim i ka zhvil-
luar Udhëzimet për mbështetjen e BE-së për shoqërinë 
civile deri në vitin 2020, të cilat kërkojnë nga qeveritë 
që të sigurohen se politikat dhe mjedisi ligjor e stimu-
lojnë lehtësojnë vullnetarizmin në OShC. Treguesit në 
bazë të të cilëve Komisioni Evropian do të mat mjedisin 
përkrahës për zhvillimin e vullnetarizmit janë: numri dhe 
lloji i stimujve dhe programeve të mbështetura nga shte-
ti për zhvillimin dhe promovimin e vullnetarizmit: numrin 
e vullnetarëve në OShC për llojin e OShC/ sektorin; num-
rin e projekteve vullnetare që iu ofrohen qytetarëve; si 
dhe cilësinë e kornizës ligjore.

Pasqyra e Kornizës Ligjore të 
Shteteve Anëtare të Bashkimit  
Evropian në Fushën e Vullnetarizmit 

Studimi i parë gjithëpërfshirës mbi gjendjen e vullnetar-
izmit në BE nga viti 2010 tregon se 92 deri në 94 milionë 
qytetarë të BE-së janë të përfshirë në ndonjë lloj të ak-
tiviteteve vullnetare, përderisa sipas të dhënave më të 
reja ky numër është mbi 100 milionë, dhe se 3 nga 10 
qytetarë të BE-së pohojnë se kanë përvojë në aktivitetet 
vullnetare.67 Sidoqoftë, studimi po ashtu tregoi dallime të 
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konsiderueshme në nivelin e zhvillimit të vullnetarizmit në 
shtetet anëtare të BE-së. Vullnetarizmi është posaçërisht 
i zhvilluar në  Austri, Holandë, Suedi dhe Mbretërinë e 
Bashkuar, ku mbi 40% e popullsisë është e përfshirë në 
aktivitete vullnetare. Kjo përqindje është e lartë edhe në 
Gjermani, Finlandë dhe Luksemburg, ku 30-39% e qytet-
arëve janë të përfshirë në aktivitete vullnetare. Në anën 
tjetër, në Bullgari, Greqi, Itali dhe Lituani më pak se 10% 
e qytetarëve janë të përfshirë në aktivitete vullnetare. 

Ligjet e miratuara deri tani në tërë Evropën dallojnë 
shumë për sa i përket synimeve dhe objektivave të tyre, 
llojet e vullnetarizmit që ato e adresojnë, dhe shkallën 
në të cilën ato e rregullojnë marrëdhënien në mes të 
vullnetarëve dhe organizimit. Në bazë të përvojave ndër-
kombëtare, ekspertët pajtohen se ligjvënësit duhet “të 
sigurohen se ligjet me qëllime specifike nuk i kufizojnë 
mundësitë për përmirësimin dhe mundësimin e mjedisit 
për vullnetarizëm.”68 Ndonëse Shtetet Anëtare të BE-së 
pajtohen se krijimi i një mjedisi që mundëson zhvillimin 
e vullnetarizmit është i rëndësishëm, (kjo ishte një prej 
objektivave të Vitit Evropian të Vullnetarizmit 2011), 
ekzistojnë dallime për sa i përket qasjes së shteteve të 
veçanta për shkallën në të cilën rregullimi ligjor është në 
fakt i nevojshëm për të krijuar një mjedis mundësues.

Gjetjet e një hulumtimi me mandat nga Vullnetarët e 
KB-ra (VKB) i cili u realizua nga Qendra Ndërkombëtare 
për Ligjin Jo-fitimprurës dhe Qendra Evropiane për Lig-
jin Jo-fitimprurës69 (VKB, 2010), tregojnë se në shtetet 
e evropiane-veriore si Norvegjia, Suedia, Danimarka, 
Gjermania, Holanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda, 
vullnetarizmi ka tendenca që të bazohet në tradita dhe 
kultura të mirë formuara – dhe qeveritë në përgjithësi 
kanë synuar që ta rregullojnë atë duke i hequr pengesat 
ndaj vullnetarizmit dhe duke krijuar politika për vullneta-
rizmin. Gjithsesi, këto shtete kryesisht nuk kanë miratu-
ar ligje gjithëpërfshirëse të unifikuara për vullnetarizmin. 
Në anën tjetër, shtetet mesdhetare si Italia, Spanja, Por-
tugalia dhe Franca, shpesh kanë tradita të pasura të vull-
netarizmit jo formal dhe ato kanë përdorur ligje dhe poli-
tika mbi vullnetarizmin për të mbështetur dhe zgjeruar 
më tutje këto tradita ekzistuese. Në fund, shumë shtete 

68  Unioni Ndër-Parlamentar, Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Shoqatat e Gjysmë Hënës së Kuqe, dhe Vullnetarët e KB-ra, 
“Vullnetarizmi dhe Legjislacioni: Një Shënim Udhëzues.”; Shih edhe Katerina Hadzi-Miceva (2007), Comparative Analysis of the European Legal 
Systems and Practices Regarding Volunteering, The International Journal of Not-for-Profit Law, Vëllimi i 9, Botimi i 3, korrik 2007.
69  Vullnetarët e KB-ra (2010), Laws and Policies affecting Volunteerism since 2001 (Ligjet dhe Politikat që ndikojnë në Vullnetarizëm që nga 
viti 2001), Një Raport Hulumtues për programin e Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara (VKB) i dorëzuar nga Qendra Ndërkombëtare për Ligjin 
Jo-fitimprurës dhe Qendra Evropiane për Ligjin Jo-fitimprurës (ECNL) 

të Evropës Lindore vuajnë nga mungesa e traditave të 
vullnetarizmit, qoftë atij formal apo jo formal, dhe kanë 
janë mundur që përmes ligjeve dhe politikave të përku-
fizojnë dhe promovojnë vullnetarizmin. 

Një kornizë ligjore e posaçme 
për vullnetarizmin është 
miratuar në Austri, Belgjikë, 
Bullgari, Kroaci, Qipro, 
Republikën Çeke, Hungari, Itali, 
Lituani, Luksemburg, Maltë, 
Poloni, Rumani, Spanjë, Sllovaki 
dhe Slloveni. Në anën tjetër, 
Danimarka, Franca, Finlanda, 
Gjermania e Madhe, Greqia 
dhe Holanda nuk kanë ndonjë 
regjim të posaçëm ligjor për 
vullnetarizmin. Në këto shtete 
rregullat e përgjithshme të ligjit 
mbi kontratat, disa aspekte të 
ligjit, rregulloreve dhe parimeve 
ligjore të punës aplikohen edhe 
për vullnetarizmin.

Studimi krahasues mbi vullnetarizmin në BE (EACEA, 
2010) konfirmon se ka tregues të qartë se vullnetarizmi 
është gjithnjë e më prezent në agjendat kombëtare, gjë 
që i ka shtyrë disa shtete anëtare të BE-së që të miratojnë 
strategji apo politika plotësisht të zhvilluara mbi vullne-
tarizmin (Austri, Estoni, Letoni, Poloni, Spanjë) ose që të 
planifikojnë programe të posaçme kombëtare për zhvil-
limin e vullnetarizmit (Kroaci, Slloveni). Kur nuk ka strate-
gji të zhvilluara, vullnetarizmi gjithnjë e më shumë është 
i përfshirë në dokumente dhe programe strategjike në 
fushat e politikave të ndryshme siç është punësimi, sho-
qëria civile (Kroaci, Mbretëri e Bashkuar), përkujdesjen 
për të moshuarit, sport (Letoni. Rumani) dhe posaçërisht 
në politikat rinore (Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Republika 
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Çeke, Francë, Rumani, Mbretëri e Bashkuar). Vetëm një 
numër i vogël shteteve duket se kanë raportim formal 
dhe masa për monitorimin e vullnetarizmit në zhvillim e 
sipër, dhe synime të identifikuara me tregues të qartë. Kjo 
mungesë e qasjes strategjike në nivel kombëtar nënkup-
ton një qasje që i mungojnë qëllime dhe objektiva të qarta 
dhe të qëndrueshme të politikave së bashku me role dhe 
përgjegjësi të përkufizuara qartë për vullnetarizmin. Si 
në nivelin kombëtar edhe atë të BE-së ekziston brenga 
se çështja e vullnetarizmit është e shpërhapur tej mase 
në një gamë të gjerë fushave të politikave. 

Duhet theksuar se në shumicën e vendeve që nuk kanë 
një ligj të posaçëm që e rregullon vullnetarizmin ky rreg-
ullim jo domosdoshmërisht i rregullon marrëdhëniet e 
brendshme në mes të vullnetarëve dhe organizatorëve 
të aktiviteteve të vullnetarizmit, por disa aspekte të poli-
tikave publike që kanë të bëjnë me vullnetarizmin (p.sh. 
Akti Çek mbi Shërbimin Vullnetar, ligji kornizë në Itali 
për vullnetarizmin, Ligji i Luksemburgut mbi shërbimin 
vullnetar të rinisë). Gjithashtu, një numër domethënës i 
këtyre shteteve e rregullojnë vullnetarizmin si një pjesë 
integrale të statusit legjislativ të organizatave jofitimpru-
rëse, për të krijuar kushtet e përgjithshme institucionale 
për aktivitetet e tyre vullnetare, përpara se të rregullo-
jnë marrëdhëniet e brendshme në mes të vullnetarëve 
dhe organizatorëve të aktiviteteve vullnetare (p.sh. Ligji 
në Lituani mbi Shoqatat dhe Fondacionet, Ligji i Maltës 
mbi organizatat vullnetare, Akti Polak mbi organizatat që 
punojnë për të mirën e përgjithshme dhe për vullnetar-
izmin, Ligji i Luksemburgut mbi Shoqatat).

Krahas kësaj, rregullat e posaçme ligjore për vullnetar-
izmin nuk nënkuptojnë se vullnetarizmi nuk lejohet jashtë 
kornizës së përkufizuar ligjore. Për shembull, në Hungari, 
rregullat mbi vullnetarizmin vlen vetëm për organizatat 
joqeveritare me status të organizatave për dobi publike, 
në raport me tatimin dhe grantet tjera që këto organizata i 
gëzojnë kur ato janë organizatore të aktiviteteve vullnetare. 

Hulumtimi i sipërpërmendur i VKB-ra tregon se në një 
numër të shteteve Evropiane miratimi i ligjeve dhe poli-
tikave për vullnetarizmin ka qenë kryesisht i shtyrë nga 
të kuptuarit se ligjet Evropiane të mirëqenies dhe punës 

70  UN Volunteers (2010), pp 30  
71  Katerina Hadzi-Miceva (2007), Comparative Analysis of the European Legal Systems and Practices Regarding Volunteering, The International 
Journal of Not-for-Profit Law, Vëllimi i 9, Botimi i 3, korrik 2007
72  Ibid.

kishin efektin e padëshirueshëm të krijimit të penge-
save shumë të mëdha për vullnetarizmin. Për shembull, 
në Letoni, OShC-të nuk lejoheshin që të kompensonin 
shpenzimet e vullnetarëve sepse çdo kompensim i fuste 
vullnetarët nën ligjet e punësimit dhe rregullat e rrogës 
minimale - duke i kthyer ata kështu nga vullnetarë në 
punonjës të paguar, përderisa në Zvicër dhe Belgjikë 
kompensimet e vullnetarëve tatoheshin, duke krijuar 
kështu shkurajim në zgjerimin e vullnetarizmit .70 

Ligjet Evropiane mbi vullnetarizmin janë ndër më të deta-
juarat nga të gjitha rajonet, dhe kryesisht përqendrohen në 
sigurimin e mbrojtjes për vullnetarët gjatë ofrimit të shërbi-
meve të tyre dhe për t’i dalluar ata nga të punësuarit. Sfida 
kryesore në rregullimin e vullnetarizmit është që të krijojë 
kornizën ligjore e cila do të lehtësojë dhe jo të kontrollojë 
vullnetarizmin. Studimet krahasuese të ekspertëve të kësaj 
fushe71 theksojnë se ligji duhet të sigurohet se vullnetarizmi 
është i mbrojtur dhe promovohet dhe se kërkesat ligjore 
nuk e shkurajojnë vullnetarizmin. Përndryshe, rregullat e 
tepërta mund të pengojnë nismat spontane, të ngarkojnë 
OJQ-të e vogla dhe të topitin shpirtin vullnetar. 

Në këtë kontekst, shumica e ekspertëve rekomandojnë 
që rregullat ligjore për vullnetarizmin duhet të: 1) Dallojnë 
vullnetarizmin nga llojet tjera të marrëdhënieve të tjera të 
njohura ose rregulluara me ligj; 2) Qartësojnë se shërbimet 
vullnetare duhet të kryhen pa kompensim, pasi që vullnetar-
izmi kuptohet si dhurim i kohës dhe përpjekjeve; 3) Sigurojnë 
të drejtën e vullnetarëve për kompensimin e shpenzimeve, 
dhe që kompensimet e tilla të mos tatohen; 4) Përcaktojnë 
të drejtat dhe detyrat e vullnetarëve; 5) Mbrojnë vullnetarët 
gjatë kohës që ata i kryejnë aktivitetet vullnetare; 6) Garan-
tojnë se vullnetarizmi nuk do të ndikojë tek të drejtat individ-
uale për përfitimet si i papunë; 7) Fusin rregulla që i mbrojnë 
palët e treta nga dëmet që pësohen si pasojë e vullnetar-
izmit; 8) Ofrojnë përfitime opsionale për vullnetarët; dhe 9) 
Mundësojnë vullnetarizmin ndërkombëtar.72

Në bazë të gjetjeve nga studimi me mandat nga EACEA 
mbi vullnetarizmin në BE, tabela në vijim tregon ndërlidh-
jen në mes të nivelit të vullnetarizmit dhe ekzistencës së 
kornizës ligjore në shtetet anëtare të BE-së me përqind-
jen më të lartë të vullnetarëve.
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Kur i marrim parasysh të dhënat mbi shtetet me zhvil-
limin më të lartë të vullnetarizmit, mund të arrijmë në 
përfundimin se rregullimi me ligj të posaçëm nuk është 
një parakusht i domosdoshëm për zhvillimin e tij. Për më 
tepër, shumica e shteteve me zhvillimin më të lartë të 
vullnetarizmit, nuk kanë një kornizë të posaçme ligjore 
për vullnetarizmin. Në këtë kontekst, një studim nga viti 

2010 pohon se: “Përkundër ekzistimit të kornizave lig-
jore, ka pak informacion në dispozicion për të përcaktu-
ar shkallën e ndikimit pozitiv që korniza ligjore ka pasur 
tek vullnetarizmi nga perspektiva e individit apo e orga-
nizatës vullnetare.”  Sidoqoftë, shumica e shteteve të 
BE-së prapë se prapë kanë legjislacion të posaçëm për 
vullnetarizmin, gjë që padyshim lidhet me nevojën për 

Tabela 1. Ndërlidhja në mes të nivelit të vullnetarizmit dhe ekzistencës së 
kornizës ligjore në shtetet anëtare të BE-së me përqindjen më të lartë të 
vullnetarëve në popullsinë e moshës madhore *

Shteti anëtar i 
BE-së me shkallë të 
lartë vullnetarizmit

Përqindja e 
vullnetarëve në 
popullsinë e moshës 
madhore  

Ekzistenca e kornizës ë posaçme 
ligjore për vullnetarizëm

 

Austria 43,8% Po (Akti Federal për Promovimin e Punës 
Vullnetare)

Danimarka 35% Jo (Përfshirë në ligjet tjera)

Finlanda 37% Jo (Përfshirë në ligjet tjera)

Gjermania 36% Jo (Përfshirë në ligjet tjera)

Luksemburgu 30% Po (Ligji mbi shërbimin vullnetar rinor)

Holanda 42% Jo (Përfshirë në ligjet tjera)

Suedia 48% Jo (Përfshirë në ligjet tjera)

Mbretëria e 
Bashkuar** 42% Jo (Përfshirë në ligjet tjera)

*të dhënat e siguruara nga studimet kombëtare
**të dhënat e Mbretërisë së Bashkuar janë një mesatare e të dhënave statistikore nga anketime të ve1anta për 
Anglinë, Uellsin, Skocinë dhe Irlandën e Veriut
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të rregulluar të drejtat dhe obligimet specifike të vulln-
etarëve dhe organizatorëve të vullnetarizmit, dhe për të 
parandaluar shumë probleme në punën e përditshme.

Zhvillimi i Kornizës Ligjore dhe  
Institucionale në Kosovë 

Nëse i referohemi vullnetarizmit në konceptin lokal, ne 
duhet të marrim parasysh shumë faktorë dhe periudha 
historike të cilat i ka përjetuar populli i Kosovës. Në bazë 
të rrethanave historike, vullnetarizmi në Kosovë shihet 
jo vetëm si punë bamirëse por edhe si mbijetesë dhe 
përpjekje e solidaritetit.  Përgjatë tërë viteve të 
nëntëdhjeta, pothuajse tërë populli i Kosovës ishte aktiv 
gjatë një dekade të tërë të solidaritetit social dhe vullne-
tarizmit. Pas çlirimit dhe pavarësisë, motivimi i lartë 
politik i asaj kohe nuk ekziston më dhe burimet dhe en-
ergjia e asaj kohe duket sikur janë shteruar. 73

Zakonisht, situata e përgjithshme ekonomike kon-
tribuon në përhapjen e perceptimit se njerëzit duhet të 
paguhen për çdo punë, dhe madje edhe me përfitime 
të ndryshme që arrihen përmes vullnetarizmit, duket 
shumë e vështirë që të motivohen të rinjtë dhe grupet e 
tjera të synuara që të përfshihen në vullnetarizëm. Sido-
qoftë, ka pasur një rritje të kërkesës nga organizatat e 
shoqërisë civile për të zhvilluar një mjedis të favorshëm 
për të fuqizuar vullnetarizmin për zhvillim të qëndrue-
shëm njerëzor dhe social. Sipas raportimeve nga për-
faqësuesit e shoqërisë civile, ka vullnetarë dhe ata janë 
të gatshëm që t’iu përgjigjen nevojave kur ato paraqiten, 
por nevojitet një qasje me gjithëpërfshirëse dhe inte-
grale në mbështetje të vullnetarizmit.

Ka shumë pak hulumtime mbi madhësinë, profilin dhe fus-
hat e punës aktuale të forcës punëtore vullnetare aktuale 
në Kosovë, por dëshmitë tregojnë një kalim gjatë viteve të 
fundit nga vullnetarizmi më pak formal në atë më formal.74 
Në mesin e vullnetarëve, të dhënat tregojnë se interesimi 
kryesor për punë vullnetare është në klube sportive, qendra 
rinore, organizata kulturore dhe humanitare, por ka mung-
esë interesimi për punë vullnetare në grupet joformale, 
shoqatat edukative ose fetare. 

73  KCSF-CIVICUS, Civil Society Index, Analytical Country Report for Kosovo 2011, Better Governance for a Greater Impact, A call for Citizens, 
fq.23, https://civicus.org/downloads/CSI/Kosovo.pdf 

74 Matrica për Mbikëqyrjen e Mjedisit Përkrahës për Zhvillimin e Shoqërisë Civile - Raporti për Kosovën 2015, fq.32

Mungon një rrjet rajonal si dhe qasje e pamjaftueshme 
pro vullnetarizmit në institucionet e Kosovës. Ka pasur një 
tendence të ndryshimit të kësaj gjatë viteve të fundit dhe 
ka pasur disa shembuj të mirë të rrjetëzimit dhe nxitjes së 
punës vullnetare. Në vitin 2015, nuk është identifikuar asnjë 
program vullnetar i organizuar nga institucionet shtetërore. 

Nuk ka një qendër apo platformë/organizatë ombrellë kom-
bëtare për vullnetarizëm me funksione të tilla si ndërlidhja 
e organizatave nikoqire të vullnetarizmit me vullnetarët 
apo publikimi i mundësive për vullnetarizëm. Situata është 
e njëjtë edhe në nivelin lokal (komunal). 

59.4% e OShC-ve të anketuara 
deklarohen se kanë angazhuar 
vullnetarë gjatë vitit 2015. 
Sidoqoftë, vetëm 37,3% e tyre kanë 
nënshkruar marrëveshje/kontrata 
me shkrim me vullnetarët. Baza 
ekzistuese e hulumtimeve sugjeron 
se numri i vullnetarëve në OShC-ve 
nuk është i regjistruar, e as numri i 
orëve të punës vullnetare në OShC. 
Rrjedhimisht, është e pamundur që 
të bëhet një vlerësim i saktë nëse 
vullnetarizmi është në rritje apo në 
rënie.

sipas përfaqësuesve të departamentit për kulturë, rini dhe 
sport nuk ka të dhëna mbi vullnetarët e mundshëm në 
kuadër të komunës. Ndonëse disa prej komunave kanë 
programe specifike për vullnetarizmin, kryesisht përmes 
sektorit për rini dhe “çmimit komunal për vullnetarin e vi-
tit”, ende nuk ka të dhëna të sakta për aktivitetet vullnetare.      

Në Kosovë, janë bërë disa përpjekje për të zhvilluar poli-
tika dhe programe në mbështetje të zhvillimit të një 
kornize më të favorshme politike dhe ligjore për zhvillimin 
e shoqërisë civile, me ndikim mbi vullnetarizmin. Qeveria 
e Kosovës e ka miratuar Strategjinë Qeveritare për Bash-
këpunim me Shoqërinë Civile 25013-2017 e cila përqen-
drohet në arritjen e katër objektivave strategjike: Sigurimi 
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i pjesëmarrjes së fuqishme të shoqërisë civile në hartimin 
dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit; Sistemi i kon-
traktimit të organizatave të shoqërisë civile për shërbime 
publike; Ndërtimi i sistemit dhe kritereve të përkufizuara 
për të mbështetur OShC-të financiarisht; Promovimi i qa-
sjes së integruar ndaj zhvillimit të vullnetarizmit.

Strategjia është përcjellë me Planin e Veprimit 2013-2015 i 
cili parasheh veprime për secilën objektivë strategjike duke 
përfshirë identifikimin e nevojave dhe profilin e vullnetar-
izmit në Kosovë dhe krijimin e një mekanizmi për mbikëqyr-
jen e zbatimit të qasjes së integruar mbi vullnetarizmin. 
Krahas kësaj, më 15 tetor 2014 Qeveria themeloi Këshillin 
për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me 
Shoqërinë Civile gjë që u pasua me krijimin e grupeve të 
punës për secilën objektivë strategjike. Ndonëse janë mbaj-
tur një numër i takimeve për politikat në kuadër të Objektivit 
4 të Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë 
civile, këto takime nuk kanë çuar në rezultate konkrete në 
legjislacion apo programe specifike për vullnetarizmin.

Ligji i vetëm i cili përmban ndonjë dispozitë mbi vullnetar-
izmin mbetet Ligji mbi “Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rin-
isë”, i cili është në fuqi që nga shtatori 2009, i cili plotësohet 
nga katër Udhëzime Administrative(UA) mbi: arsimin jo-
formal, vullnetarizmin, licencimin e Qendrave Rinore dhe 
themelimin dhe funksionimin e Këshillave Lokale Rinore të 
Veprimit (KLRV); të gjitha efektive që nga viti 2010. Sipas 
Nenit 10 të UA Nr.10/2010 mbi Punën Vullnetare Rinore, 
Komisioni i Përhershëm për Punën Rinore Vullnetare është 
dashur të themelohet me qëllim që të sigurohet zbatimi i 
plotë i këtij UA, sidoqoftë, ky Komision nuk është themeluar 
kurrë nga MKRS-ja. Neni 11 i Udhëzimit Administrativ të ri 
UA Nr.1/2016 gjithashtu parasheh krijimin e Komitetit për 
Punë Vullnetare nga Sekretari i Përgjithshëm i MKRS për 
një afat dy vjeçar.

Strategjia për Rini e Kosovës vendos prioritete për periud-
hën 2013-2017 duke u përqendruar në fushat e pjesëmar-
rjes së rinisë; arsimit joformal; punësimit dhe sipërmar-
rësisë; promovimit të arsimit dhe shëndetësisë, sigurisë 
njerëzore; integrimit social, vullnetarizmit, sportit, kulturës 
dhe rekreacionit. Strategjia përcillet nga Plani i Veprimit për 
Rini 2013-2015 i cili detajon veprimet dhe ndan financat për 
kategoritë specifike. 

75 Shih OSCE (2013), Local Youth Action Council – Participatory Handbook, p. 13
76 Nesreti, Afrim. Zyrtar Komunal për Rini. Intervistë. korrik 2016 

Në nivelin lokal, që nga tetori 2013, bazuar në UA mbi punën 
vullnetare rinore të lëshuar nga Ministria për Kulturë, Rini 
dhe Sport (MKRS), komunat kanë miratuar rregulloret për 
“fuqizimin dhe promovimin e vullnetarizmit” me qëllim të 
rregullimit të të drejtave, obligimeve dhe procedurave për 
punën vullnetare rinore. Kjo është bërë me angazhimin 
aktiv të KLRV-ve dhe mbështetjen e organizatave ndër-
kombëtare. Këto rregullore janë të ngjashme për nga for-
mati dhe përmbajtja e tyre, pasi që ato i ofrojnë termat 
kyçe për vullnetarizmin, dhe shpjegojnë se si përfiton 
komuna nga puna vullnetare dhe promovimi i saj. Rreg-
ulloret i përcaktojnë detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarit 
komunal për rini si dhe të mentorëve të vullnetarëve. Ato 
gjithashtu japin stimuj simbolik për vullnetarët aktiv në ko-
munë, si për shembull shërbime publike falas.75 Sidoqoftë, 
ndonëse 20 komuna i kanë miratuar rregulloret komunale 
mbi vullnetarizmin ato kanë dështuar në zbatimin e tyre 
për shkak të kompleksitetit të procesit dhe mbështetjes 
nga niveli qendror.  Sipas zyrtarëve komunal për rini76 

 ka disa arsye për mungesën e zbatimit të rregulloreve ko-
munale. 

Sa i përket rregulloreve komunale në bazë të UA insti-
tucionet që e rregullojnë dhe mbikëqyrin fushën e punës 
vullnetare janë: MKRS-ja si mekanizmi kryesor i pushtetit 
qendror ekzekutiv e pasuar nga Drejtoria Komunale për 
Kulturë, Rini dhe Sport - pushteti ekzekutiv në nivel lokal, 
Këshilli Qendror Rinor për Veprim - si një ombrellë rinore 
në nivel qendror dhe Këshilli Lokal Rinor për Veprim - i cili 
e menaxhon rininë në nivel lokal dhe në qendrat rinore. 
OShC-të dhe grupet e tjera formale dhe joformale duhet 
të respektojnë procedurat në vijim: Thirrjet e hapura për 
rekrutimin e vullnetarëve. Organizatorët e punës vulln-
etare janë të obliguar që të jenë të regjistruar në plat-
formën për vullnetarizëm përmes aplikimit në internet 
me dokumentet përcjellëse përkatëse si subjekte juridike 
ose fizike.  Ata duhet të nënshkruajnë një marrëveshje 
mes palëve dhe në fund drejtoria komunale duhet të ven-
dos mbi vlefshmërinë e marrëveshjeve të nënshkruara.  

Sidoqoftë, procedurat administrative për organizatat 
nikoqire të vullnetarëve të rinj janë të ndërlikuara dhe 
ngarkuese për OShC-të, prandaj vullnetarizmi zhvillohet 
në forma të tjera, kryesisht pa ndonjë procedurë formale 
dhe në anën tjetër institucionet, gjegjësisht MKRS-ja 
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nuk e kanë themeluar kurrë Komisionin e Përhershëm 
për Punën Vullnetare të të Rinjve në mënyrë që të sig-
urojnë zbatimin e UA, madje MKRS-ja kurrë nuk ka pub-
likuar asnjë doracak për vullnetarët e mundshëm. Krahas 
kësaj, çështja e njohjes së përvojës vullnetare si përvojë 
e punës nuk është finalizuar asnjëherë nga institucionet 
përkatëse. Në nivel lokal, ka pasur edhe çështje të tjera 
në procesin e zbatimit siç janë përfitimet për vullne-
tarët nga komuna në lidhje me transportimin, librarinë 
komunale dhe përfitimet e tjera nga departamentet e 
ndryshme komunale.    

Korniza formale institucionale për mbështetjen e zhvillimit 
të vullnetarizmit në Kosovë është e lidhur me kompeten-
cat e trupave kyçe që janë përgjegjëse për aktet norma-
tive dhe të politikave të fokusuara në zhvillimin e vullne-
tarizmit, gjegjësisht Ministria për Kulturë, Rini dhe Sporte 
(përgjegjëse për Ligjin mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen 
e Rinisë) dhe Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së 
Kryeministrit, përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë për 
Bashkëpunimin e Qeverisë me Shoqërinë Civile, së bash-
ku me Këshillin e Përbashkët Qeveri-OShC për Zbatimin e 
Strategjisë. Grupi i punës për vullnetarizëm është themel-
uar në kuadër të Këshillit Kombëtar për Zbatimin e Strate-
gjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile, me 
synimin për të kontribuuar në zbatimin e objektivit strate-
gjik për zhvillimin e vullnetarizmit në Kosovë. Ai përbëhet 
nga palët e interesuara kyçe nga ministritë e linjës, OShC, 
Komunat dhe organizatat ndërkombëtare. Ndonëse janë 
mbajtur një numër i takimeve me palët e interesuara krye-
sore për politikat në kuadër të kornizës së vullnetarizmit , 
këto takime nuk kanë çuar në rezultate konkrete në legjis-
lacion apo programe specifike për vullnetarizmin.

Sektori i infrastrukturës vullnetare ishte në fokus të disa 
organizatave ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë duke 
përfshirë Programin për Zhvillim të Kombeve të Bash-
kuara (UNDP), Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim 
në Evropë (OSCE), Institutin Demokratik Kombëtar (NDI), 
Qendrën Informative dhe Kulturore të BE-së (EUICC), Or-
ganizata për të Drejtat e Fëmijëve dhe Ndihmë Emerg-
jente (UNICEF) etj., të cilat ofrojnë ndihmë në kornizën 
aktuale ligjore dhe shembuj se si ligjet specifike të disa 
shteteve i kanë përkufizuar dhe rregulluar aktivitetet vull-
netare. Ndonëse në Kosovë nuk ka qendra të specializuara 

77  Shembull i kohëve të fundit është Rrjeti i vullnetarëve në Veri të Kosovës, i lansuar përmes projektit të financuar nga  
BE-ja të OJQ-ve Aktiv dhe ECMI.

të vullnetarëve, kemi shembuj të vlefshëm të projekteve 
që promovojnë rrjetëzimin e vullnetarëve, me përkrahjen 
e BE-së dhe donatorëve të tjerë të ndryshëm. 77

Sfidat Kyçe të Identifikuara në 
Kornizën Aktuale Ligjore dhe  
Institucionale në Kosovë 

Kjo pjesë thekson sfidat kryesore në kornizën aktuale lig-
jore dhe institucionale në Kosovë, kur dihen standardet 
dhe praktikat evropiane. Ligjet dhe politikat për vullnetar-
izmin diktohen kryesisht nga nevojat vendore dhe brengat 
që janë specifike për secilin shtet. Prandaj, nuk ekziston 
vetëm një zgjidhje e vetme apo një sërë e çështjeve që 
konsiderohen të aplikueshme në çdo kontekst. Në shtetet 
në të cilat traditat e v ullnetarizmit nuk janë konsoliduar 
mirë, për shembull, politikat mund të përqendrohen në 
promovimin e vetëdijesimit të publikut mbi nevojën për 
vullnetarizëm dhe vlerën dhe qëllimin e vullnetarizmit. 

UA i ri 01/2016 mbi Punën 
Vullnetare është miratuar më 5 
dhjetor 2016, dhe e ka zëvendësuar 
UA 10/2010. Një debat i gjerë 
publik pritet që të fillohet në 
Kosovë rreth miratimit të një ligji 
më gjithëpërfshirës i cili do të 
garantojë, mbrojë dhe promovojë 
vullnetarizmin për njerëzit e të 
gjitha moshave.

Në Kosovë vetëm vullnetarizmi i të rinjve është i rregullu-
ar. Vullnetarizmi i të rinjve është i garantuar dhe i mbrojtur 
nga Ligji mbi Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë. UA mbi 
Punën Vullnetare të të rinjve plotëson Ligjin dhe parashtron 
dispozitat në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e organiza-
tave që ofrojnë përvojë vullnetare, të drejtat dhe obligimet e 
vullnetarëve, regjistrimin e vullnetarëve dhe njohjen e shër-
bimeve të tyre dhe ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive në 
mes të institucioneve në nivel qendror dhe lokal. 
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Bazuar nga vëzhgimet e praktikave evropiane, por edhe 
nga takimet e zhvilluara me palët kryesore të interesit,78 
në pjesët në vazhdim do të diskutojmë çështjet kyçe në 
kornizën ligjore të Kosovës për vullnetarizmin, me ko-
mentet dhe rekomandimet e mundshme për veprime të 
mëtutjeshme të qeverisë.

Qëllimi dhe Fushëveprimi  
i Rregullores 

Praktika e mirë e shteteve të BE-së tregon se rregulloret 
e posaçme për vullnetarizëm mund të arsyetohen nëse 
ato u shërbejnë të paktën njërës prej objektivave në vi-
jim: 1) njohja ligjore e vullnetarizmit (vullnetarizmi për të 
ndihmuar në dallimin e tij nga puna e paguar); 2) mbro-
jtja e të drejtave ligjore të vullnetarëve; 3) përkufizimi i 
marrëdhënies në mes të shtetit dhe sektorit vullnetar 
dhe politikave publike që mbështesin vullnetarizmin.

Udhëzimi Administrativ për Punën 
Rinore Vullnetare, i miratuar nga 
MKRS-ja në bazë të Ligjit për 
Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, 
ka për qëllim rregullimin e të drejtave, 
obligimeve dhe procedurave që 
kanë të bëjnë me vullnetarizmin e 
të rinjve, si dhe punën e Komitetit 
për vullnetarizmin e të rinjve (Neni 1 
i UA të MKRS). Në përgjithësi, qëllimi 
i Rregullores është në përputhje 
me praktikat e mira evropiane dhe 
duket i arsyetuar. Në anën tjetër, 
mbetet çështja e fushëveprimit të 
rregullores, gjegjësisht se si të nxitet 
vullnetarizmi i grup moshave tjera 
të qytetarëve dhe nëse Qeveria 
e Kosovës duhet të konsiderojë 
miratimin e një kornize ligjore 
integrale për vullnetarizmin, duke 
marrë parasysh zgjidhjet e mira nga 
legjislacioni për vullnetarizmin rinor të 
cilat mund të përfshihen në ligjin e ri 
të mundshëm mbi vullnetarizmin. 

78   Ministria për Kulturë, Rini dhe Sporte, Departamenti për Rini - Labinot Berisha, Komuna: Bujar Haziri, Dashurje Ahmeti, OJQ INPO:  
Albulena Ndrecaj, OJQ Elita: Ibrahim Sefedinaj, OJQ AVONET: Kenan Gashi, USAID: Burim Korça, NDI: Sanja Vukovic  

Përkufizimi i Vullnetarizmit

Me sa duket ekziston një pajtim i përgjithshëm në shtetet 
anëtare të BE-së për atë se çka është një vullnetar, dhe 
cilat aktivitete konsiderohen si aktivitete vullnetare. 
Vullnetarizëm konsiderohet investimi vullnetar dhe pa 
pagesë i kohës, njohurive dhe shkathtësive për të kry-
er shërbime ose aktivitete në dobi të një personi tjetër 
ose për qëllime të përfitimit publik. Në të kundërtën, 
vullnetarizmi, për nga natyra e tij, nuk duhet t’i ketë 
karakteristikat e aktiviteteve për të cilat nënshkruhet 
një kontratë e punësimit, apo aktiviteteve të trajnimit 
profesional të qeverisura nga rregulloret e posaçme, të 
kryerjes së shërbimeve në bazë të obligimit kontraktor, 
të kryerjes së shërbimeve ose aktiviteteve që një person 
është i obliguar që t’ia ofrojë një personi tjetër në bazë të 
ligjeve ose rregulloreve, të përmbushjes së obligimeve 
në përputhje me vendimet dhe aktgjykimet gjyqësore, 
apo kryerjes së shërbimeve apo aktiviteteve që janë të 
zakonshme në marrëdhëniet miqësore dhe të lagjes. 
Vullnetar konsiderohet personi privat i cili i kryen këto 
aktivitete.

Pasqyra krahasuese tregon se asnjë shtet i BE-së me 
rregullim të posaçëm ligjor mbi vullnetarizmin nuk e 
përdor termin: punë vullnetare në emrat e akteve të tyre 
ligjore. Në vend të kësaj, ata përdorin termin vullneta-
rizëm/ aktivitete vullnetare. Kjo është e kuptueshme, 
duke pasur parasysh se termi punë vullnetare nuk është 
ligjërisht korrekt: ky term mund të nënkuptojë se puna 
vullnetare është një kategori sui generis e kushteve 
të punësimit, gjegjësisht ekzistimi i marrëdhënies së 
pagës në mes të vullnetarëve dhe organizatorëve të pro-
grameve vullnetare. Përkundrazi, vullnetarizmi karak-
terizohet nga qasja vullnetare e pajtimit dhe partneriteti 
në mes të vullnetarëve dhe organizatorëve të vullneta-
rizmit.
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Kush mund të jetë Organizator  
i Vullnetarizmit?

Studimi i praktikave Evropiane mbi vullnetarizmin i vitit 
2010 sugjeron se organizatorët e aktiviteteve vullnetare 
janë kryesisht organizata joqeveritare (shoqata, fondaci-
one, institucione private) dhe institucione publike. Për më 
tepër, interpretimi fjalë për fjalë i dispozitave përkatëse 
ligjore sugjeron se në disa shtete (p.sh. Itali),  vetëm 
OJQ-të (shoqatat) anëtare, të cilat sipas përkufizimit 
janë të organizuara mbi parimet demokratike të ven-
dimmarrjes, mund të jenë organizatore të aktiviteteve 
vullnetare. Në Kroaci, karakteri jo-përfitues i personit 
juridik është parakusht i domosdoshëm për organiza-
torët e vullnetarizmit. Marrja e statusit të personit juridik 
nuk është kërkesa për organizimin e aktiviteteve vulln-
etare në disa shtete të tjera (p.sh. Itali). Studimet kra-
hasuese sugjerojnë se vullnetarizmi i korporatave është 
një formë e vullnetarizmit që po bëhet gjithnjë e më e 
rëndësishme. Pengesat ligjore të cilat ekzistojnë në këtë 
drejtim tejkalohen kryesisht nga modelet e ndryshme të 
partneriteteve publike-private në mes të kompanive dhe 
organizatave vullnetare (p.sh. në Mbretërinë e Bashkuar, 
Poloni, Estoni, Qipro, dhe Luksemburg). Rritja e rëndësisë 
së vullnetarizmit të korporatave përputhet me konceptin 

79   Dragan Golubović (2015), Pravni režim za volontiranje- Uporedni pregled kritičnih pitanja u zemljama EU i u Crnoj Gori, TACSO 
(nuk është publikuar)

e ri (më të madh) të BE-së për përgjegjësin sociale të 
korporatave. Në disa shtete (p.sh. Maltë) disa kompani 
kanë zhvilluar mekanizma specifik për të mbështetur 
punonjësit e tyre të cilët dëshirojnë të dalin vullnetar. 
Disa shtete në rajon (p.sh. Serbi) i lejojnë organizatat e 
bizneseve që të jenë organizatore të aktiviteteve vullne-
tare, nëse ato: 1) organizojnë vullnetarizmin për dobinë 
e përgjithshme, ose dobinë e një personi tjetër jashtë 
aktiviteteve të kompanisë, ose ndërmarrjes publike; 2) 
kryerja e shërbimeve dhe aktiviteteve vullnetare nuk kri-
jon përfitime; 3) vullnetarizmi nuk e zëvendëson punën e 
punonjësve dhe personave të tjerë të angazhuar në një 
kompani private apo publike. Kompania duhet të sigurojë 
miratimin për programin e propozuar vullnetar nga min-
istria përgjegjëse për punën.79

Neni 2 i UA të MKRS-së i përkufizon vullnetarët si persona të moshës (15-
24 vjeçare) të cilët ofrojnë shërbime falas për të mirën e shoqërisë për 
organizatorët e punës vullnetare. Sipas kornizës aktuale ligjore, mosha për punë 
vullnetare kufizohet vetëm tek të rinjtë dhe përjashton shumicën dërmuese 
të popullsisë në ofrimin e shërbimeve të tyre vullnetare për komunitetin. 
Puna vullnetare rinore përkufizohet nga Neni 3 i Ligjit dhe Neni 2 i UA si në 
vijim: aktivitet rinor i organizuar nga Institucioni përkatës, ku të rinjtë ofrojnë 
vullnetarisht kohën, punën, njohuritë,  dhe shkathtësitë e tyre pa pagesë ose 
shpërblim, për t’i shërbyer komunitetit për të mirën e shoqërisë. Ligji gjithashtu 
parasheh se puna vullnetare do të njihet si përvojë e punës nga Drejtoria 
Komunale për Kulturë, Rini dhe Sporte dhe se dëshmitë për këtë do të lëshohen 
nga Institucioni përkatës. Siç është cekur tashmë, praktikat e BE-së tregojnë 
se termi “punë vullnetare” nuk është më i përshtatshmi pasi që bën pjesë në 
“terminologjinë e punësimit” - në vend të tij duhet të përdoren “vullnetarizmi” 
ose “aktivitetet vullnetare”.
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Fushëveprimi dhe përmbajtja e obligimeve të organiza-
torëve të aktiviteteve të vullnetarizmit, posaçërisht kur 
bëhet fjalë për marrëdhëniet në mes të vullnetarëve dhe 
organizatorëve të aktiviteteve të vullnetarizmit, janë 
të rregulluara në mënyra të ndryshme në vendet me 
kornizë ligjore të posaçme për vullnetarizmin. Ligji kroat 
mbi vullnetarizmin e rregullon ekzekutimin dhe përfun-
dimin e kontratës për vullnetarizëm, të drejtat ligjore dhe 
obligimet e vullnetarëve, kompensimin e shpenzimeve, 
çështjen e sigurimit dhe përfitimeve të tjera të vullne-
tarëve. 

Nënshkrimi i kontratës me shkrim me vullnetarët është 
e detyrueshme në këto raste: i) vullnetarizmit të ndërlid-
hur me rrezikun e shtuar për jetën dhe shëndetin e vull-
netarëve; ii) vullnetarizmi i  shtetasve të huaj në Kroaci; 
iii) qytetarët kroat që shkojnë vullnetar jashtë shtetit, 
nën organizimin apo në bashkë-organizim me personat 
juridik me qendër në Kroaci; iv) vullnetarizmi afatgjatë 
(vullnetarizëm i rregullt tre mujor dhe i vazhdueshëm); 
v) vullnetarizmi me fëmijët, personat me aftësi të ku-
fizuara, të moshuarit, të sëmurët ose personat të cilët 
janë të deprivuar tërësisht apo pjesërisht nga aftësitë e 
tyre ligjore; ose vi) kur një vullnetar kërkon nënshkrimin 
e kontratës.

Rumania e ka ndryshuar ligjin e saj mbi vullnetarizmin 
të vitit 2011 (i cili parashihte obligimin e nënshkrim-
it të kontratës së shkruar mbi vullnetarizmin) duke e 
lënë kryesisht në dorë të palëve kontraktuese nëse ato 
dëshirojnë të nënshkruajnë kontratë apo jo. Shumëllo-
jshmëria e qasjeve dhe interpretimeve të kontratës si in-
strument i detyrueshëm për rregullimin e marrëdhënies 
vullnetare ilustrohet më së miri nga shembulli i Anglisë 
ku ekzistenca e kontratës me shkrim mes vullnetarëve 
dhe organizatorëve të vullnetarizmit është një tregues 
i “punësimit të paligjshëm” dhe jo si një instrument për 
rregullimin e marrëdhënieve të vullnetarizmit. 

Sipas legjislacionit aktual, gjegjësisht UA mbi punën vullnetare të të 
rinjve, organizatori i punës vullnetare duhet të jetë çdo person juridik, 
OJQ jo-fitimprurëse, institucionet publike, private dhe fetare, qendrat 
rinore dhe kompanitë private të cilat rekrutojnë vullnetarët e rinj për 
kryerjen e aktiviteteve jo-fitimprurëse për të mirën e komunitetit dhe 
shoqërisë në përgjithësi. Duke qenë se organizatorët e punës vullnetare 
janë të obliguara që të nënshkruajnë kontrata me vullnetarët, grupet 
joformale dhe nismat e komunitetit nuk pranohen si organizatorë të 
punës vullnetare. Qasja për të përkufizuar organizatorët e vullnetarizmit 
duket të jetë në pajtim me praktikat në shumicën e shteteve evropiane. 
Varësisht nga tendencat në të ardhmen në vullnetarizmin e korporatave 
në Kosovë, mund të merren parasysh përfshirja e dispozitave shtesë 
mbi kushtet sipas të cilave organizatat e biznesit mund të bëhen 
organizatorë të vullnetarizmit.
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Obligimet e organizatorëve të  
Vullnetarizmit - Certifikatat  
e Vullnetarizmit

Shumë shtete evropiane kanë prezantuar certifikatat e 
vullnetarizmit të cilat detajojnë natyrën dhe kohëzgjatjen e 
aktivitetit vullnetar, por edhe shkathtësitë dhe kompeten-
cat e fituara gjatë vullnetarizmit, posaçërisht në kuadër të 
kontekstit të programeve kombëtare të arsimit dhe trajni-
meve. Disa shtete kanë prezantuar edhe masa shtesë për 
të njohur kontributin e dhënë nga vullnetarët. Ndër shem-
bujt e mirë futen Pasaporta e Vullnetarit në Austri, Libri i 
Studimeve Rekreative në Finlandë, Pasaporta e Vullnetarit 
në Estoni, Libri i Regjistrit të Vullnetarit në Bullgari, Libri i 
Regjistrit të Vullnetarit në Slloveni, Certifikata Kroate mbi 
Kompetencat e fituara përmes vullnetarizmit. 

Këto certifikata i përgjigjen vetëdijesimit në rritje të vull-
netarëve mbi dobitë e vullnetarizmit për përmirësimin e 
gjasave për punësim, qoftë përmes fitimit të përvojës apo 
përmes të mësuarit e shkathtësive dhe njohurive të reja 

80  Informacioni shtesë për këtë dhe praktika të tjera të ngjashme për vërtetimin e vullnetarizmit mund të gjenden në: http://www.civcil.eu/ 
81   Për më shumë informacione shihni faqen e internetit http://povelja.hr/ e cila i dedikohet Kartës për njohjen e kompetencave të fituara 

përmes vullnetarizmit.

relevante. Në Francë, disa universitete ofrojnë mundësinë 
për vërtetimin e njësive rezultateve mësimore (ECTS 
kredive) përmes përvojës vullnetare të punës në organi-
zata vullnetare. Me t’u regjistruar në universitet, puna si 
stazhier njihet në po të njëjtën mënyrë, pa marrë parasysh 
nëse zhvillohet në ndonjë shoqatë apo kompani. Gjer-
mania i ka prezantuar një sërë nismash (shumë prej të 
cilave janë në nivel federal) të cilat i njohin shkathtësitë 
dhe kompetencat e vullnetarëve. Një shembull i mirë është 
Certifikata e Kompetencës e të Mësuarit e cila përdoret 
për të pasqyruar kompetencat e fituara përmes vullneta-
rizmit dhe ‘Qualipass’ i cili përdoret për të dokumentuar 
përvojën praktike dhe kompetencat e të rinjve të moshës 
12-25 vjeçare të cilat janë fituar përmes vullnetarizmit.80 
Në Kroaci, OJQ kombëtare ombrellë Rrjeti rinor lansoi nën-
shkrimin e Kartës për njohjen e kompetencave të fituara 
përmes vullnetarizmit nga punëdhënësit dhe universi-
tetet/institucionet e larta arsimore, në mënyrë që të pro-
movohet njohja dhe vërtetimi i kompetencave të fituara 
përmes vullnetarizmit në procesin e arritjes së potencialit 
të plotë njerëzor.81 

Ligji gjithashtu parasheh se puna vullnetare et ë rinjve do të njihet si përvojë 
e punës nga Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini dhe Sporte dhe se dëshmitë 
për këtë do të lëshohen nga Institucioni përkatës. Ujdia për punë vullnetare 
rregullohet me një marrëveshje me shkrim në mes të organizatorëve të punës 
vullnetare dhe vullnetarëve dhe e njëjta duhet të njihet si përvojë pune. Krahas 
kësaj, Neni 6 i UA parasheh se çka do të përmbajë letra standarde e ujdisë në 
mes të organizatës vullnetare dhe vullnetarit (do të përcaktojë të drejtat dhe 
obligimet e palëve, përshkrimin e punës që do të kryhet, emrin e mentorit, orët 
e punës dhe pushimin, përfundimin e ujdisë, etj.). Çdo ndryshim në përmbajtjen 
e marrëveshjes apo statusit të vullnetarit duhet t’i raportohet Departamentit 
të Rinisë të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, përmes Platformës 
elektronike dhe Bazës së të Dhënave mbi Vullnetarizmin. Krahas kësaj, 
dispozitat e UA mbi natyrën e marrëveshjes për punën vullnetare, por edhe 
dispozitat shumë specifike mbi kushtet për njohjen e punës vullnetare si përvojë 
pune (“një vit përvojë pune vullnetare do të njihet nëse të rinjtë nën moshën 
18 vjeçare kryejnë mbi 222 orë të punës, dhe të rinjtë mbi moshën 18 vjeçare 
kryejnë mbi 1107 orë të punës vullnetare në vit”, Neni 3 i UA) rrezikojnë që të 
vendosin vullnetarizmin në kuadër të diskursit dhe terminologjisë së punësimit 
dhe nuk lejon një dallim të qartë nga puna praktike. 
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Neni 3 i UA parasheh se është e 
obligueshme për organizatorët 
e vullnetarizmit që të lëshojnë 
certifikata të vullnetarizmit 
me një pasqyrë të aktiviteteve 
të përfunduara, trajnimeve të 
vijuara dhe performancës së 
përgjithshme. Për më tepër, ata 
janë të obliguar që të regjistrojnë 
punën vullnetare në Platformë 
dhe Bazën e të Dhënave mbi 
Vullnetarizmin. Kjo platformë 
mundëson krijimin e kartelave 
identifikuese për vullnetarët, por 
gjithashtu ua mundëson edhe 
vullnetarëve që të vërtetojnë të 
dhënat për punën e tyre vullnetare 
dhe të shtypin certifikatat në 
çfarëdo kohe në internet (online). 
Pasi që kjo është një Platformë e 
re e cila menaxhohet nga MKRS, 
e cila është krijuar nga UA i ri mbi 
punën vullnetare të të rinjve që ka 
hyrë në fuqi në fund të dhjetorit, 
mbetet ende për t’u parë se 
si do të përdoret nga të gjithë 
organizatorët e vullnetarizmit dhe 
se deri në ç’ masë MKRS-ja do të 
jetë në gjendje që të koordinojë 
me sukses zbatimin e saj në të 
ardhmen.

Shumë shtete evropiane që kanë rregullim të posaçëm 
ligjor mbi vullnetarizmin shpesh i obligojnë organiza-
torët e vullnetarizmit që të raportojnë pranë autoritetit 
kompetent mbi aktivitetet vullnetare. Sidoqoftë, ka qasje 

të ndryshme mbi natyrën e këtij obligimi, ashtu si edhe 
sanksione për mos respektimin e tij. Në Austri ky është 
një obligim vullnetar. Në Itali dhe në Spanjë, obligimi 
për të raportuar aktivitetet vullnetare ekziston vetëm 
për organizatat vullnetare të cilat kanë pranuar fonde 
nga buxheti, përderisa shkelja e obligimeve nuk përcil-
let nga askush (përpos në rast të humbjes se fondeve 
të buxhetit). Në Francë, vetëm organizatat të cilat janë 
nikoqire të vullnetarëve obligohen ligjërisht që të japin 
informata për vullnetarët e tyre në lidhje me deklarimet 
vjetore të të dhënave të sigurimit social, raporte vjetore 
dhe kontratat e vullnetarëve. Në Greqi, organizatat vulln-
etare janë të obliguara që t’u japin autoriteteve publike të 
dhënat për secilin vullnetar, gjegjësisht institucionit për 
sigurime sociale. Në rastin e Suedisë, organizatat duhet 
të njoftojnë Agjencinë e Tatimeve mbi shpenzimet që i 
janë kompensuar secilit vullnetar çdo vit. 

Në Kroaci, organizatorët e vullnetarizmit janë të obligu-
ar që të dorëzojnë pranë ministrisë kompetente raportin 
vjetor mbi shërbimet dhe aktivitetet vullnetare, dhe në 
rast të shkeljes së këtij obligimi janë paraparë sanksione 
(ndonëse nuk është regjistruar asnjë rast i vetëm i sank-
sioneve që nga hyrja në fuqi e këtij ligji në vitin 2007).  
Stimulimi kryesor për raportim nga OJQ-të si organiza-
torë kryesor të vullnetarizmit në Kroaci është e ndërlid-
hur me pranimin e financimit publik, pasi që dorëzimi 
i raporteve mbi vullnetarizmin është cekur rregullisht 
si një prej kritereve për marrjen e fondeve publike. 
Përmbajtja e raporteve është e rregulluar me ligj të 
posaçëm. Për shembull, Raporti Kroat kërkon dorëzimin 
e të dhënave vijuese nga organizatorët e vullnetarizmit: 
numrin e vullnetarëve sipas gjinisë, moshës, shtetësisë, 
zonës gjeografike të vullnetarizmit, numrin e orëve të 
vullnetarizmit, numrin e certifikatave të vullnetarizmit, 
numrin e certifikatave për kompetencat e fituara përmes 
vullnetarizmit, koston e vullnetarizmit (transporti, ako-
modimi, ushqimi, trajnimi, etj.), llojet e aktiviteteve/
shërbimeve të kryera nga vullnetarët.
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Të drejtat e vullnetarëve 

Pa marrë parasysh mënyrën se si është rregulluar vulln-
etarizmi (me ligj special apo ndryshe), shqyrtimet kraha-
suese të legjislacioneve përkatëse tregojnë se vullnetarët 
gëzojnë një gamë të gjerë të të drejtave, në të cilat përf-
shihen, mes të tjerash, e drejta për informacion, trajnimet 
për vullnetarë, kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit 
dhe shpenzimeve të tjera të arsyeshme që kanë të bëjnë 
me kryerjen e aktiviteteve vullnetare, e drejta për të mar-
rë pjesë në krijimin dhe zbatimin e programeve vullnetare, 
e drejta për të pasur kartelën e vullnetarit, ose certifikatën 
e vullnetarizmit, e kështu me radhë. Në Francë, vullne-
tarët të cilëve nuk iu kompensohen shpenzimet e pësuara 
në emër të një shoqate lejohen që t’i paraqesin të njëjtat 
për zbritje nga tatimi.

Në shumë shtete, performanca e aktiviteteve vullnetare 
nuk çon në humbjen e të drejtave që vullnetarët i kanë 
gëzuar si persona të papunë (Qipro, Republikën Çeke, Gjer-
mani, Estoni, Spanjë, Itali, Maltë dhe Holandë). Në anën 
tjetër, në disa shtete, shfrytëzimi i ligjit mbi vullnetarët 
mund të rezultojë në humbjen e të drejtave që një person i 
ka në bazë të statusit si i papunë, përpos kur përmbushen 
disa kushte të caktuara: kur aktivitetet vullnetare të per-
sonave të papunë regjistrohen dhe miratohen paraprak-
isht, kur ato nuk e zëvendësojnë punën e paguar dhe kur 
vullnetari mund të paraqesë dëshmi të besueshme që ka 
vazhduar të kërkojë punë (Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, 
Francë, Irlandë, Britani të Madhe).

Në disa shtete, vullnetarët e kanë të drejtën e sigurimit në 
rast të ndonjë lëndimi në punë, përpos nëse kanë tjetër lloj 
sigurimi, por kjo nuk do të thotë se këto shpenzime shko-
jnë automatikisht në dobi të organizatorëve të aktiviteteve 
vullnetare. Për shembull, në Gjermani, Republikën Çeke 
dhe Holandë, këto shpenzime mbulohen nga shteti. Në 
Holandë, komunat ofrojnë një sigurim për rrezik nga palët 
e treta për secilin vullnetar. Disa shtete (p.sh. Franca, Qi-
pro, Letonia) nuk i njohin të drejtat ligjore të vullnetarëve 
për sigurime. Kur kjo e drejtë është e njohur ligjërisht dhe 
mbulohet nga organizatorët e vullnetarizmit, ajo mund të 
paraqesë një barrë të madhe financiare, posaçërisht për 
OJQ-të e vogla që organizojnë aktivitete vullnetare, siç 
është dëshmuar në rastin e Lituanisë dhe Estonisë.

Në shumë shtete, vullnetarët kanë të drejtën për njohjen e 
shkathtësive, kompetencave dhe përvojës së tyre të cilat 
ata i kanë fituar përmes vullnetarizmit. Mënyra e ushtrim-
it të kësaj të drejte është instanca përfundimtare se deri 
në çfarë shkalle shtetet individuale i njohin njohuritë dhe 
shkathtësitë e fituara në arsimin formal dhe jo formal, 
duke përfshirë vullnetarizmin. Shqyrtimi i rregulloreve të 
Shteteve Anëtare tregon se një numër i madh i shteteve 
e kanë zhvilluar një sistem për njohjen e njohurive dhe 
shkathtësive (p.sh. Belgjika, Franca, Danimarka, Britania 
e Madhe, Bullgaria, Sllovenia, Italia, Polonia). Vullnetarët 
gjithashtu mund të kenë edhe status preferencial kur ble-
jnë biletat për teatër apo kinema, transport publik, aran-
zhimet për udhëtime, etj. (P.sh. Luksemburgu, Spanja).

Sipas UA organizatorët e vullnetarizmit janë të obliguar që të regjistrojnë dhe 
vërtetojnë punën vullnetare, duke përfshirë të dhënat personale të secilit 
vullnetar, natyrën dhe kohëzgjatjen e punës vullnetare, si dhe numrin e orëve 
të punës vullnetare përmes Platformës elektronike dhe Bazës së të Dhënave 
mbi Vullnetarizmin, e cila është nën menaxhimin e MKRS-së. Ata, po ashtu, janë 
të obliguar që të raportojnë për do ndryshim në statusin ose marrëveshjen 
me vullnetarin. Këto kërkesa për monitorim dhe raportim pa dyshim janë të 
rëndësishme për vlerësimin e trendëve të sektorit vullnetar dhe për të mbledhur 
të dhëna cilësore dhe sasiore mbi vullnetarizmin. Sidoqoftë, ato duhet të 
ndërlidhen me qasjen strategjike për zhvillimin e një mjedisi që mundëson 
vullnetarizmin, matjen e potencialit ekonomik dhe social të vullnetarizmit, si 
dhe synimeve të qarta që duhet të arrihen në nivel kombëtar. Përndryshe, 
këto kërkesa duhet të konsiderohen si një pengesë dhe mund të kenë efekte 
penguese në angazhimin e vullnetarëve.
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Sipas Ligjit Kroat mbi Vullnetarizmin, vullnetarët kanë 
të drejtën për:

 > konfirmimin me shkrim të vullnetarizmit,
 > të nënshkruar marrëveshje me shkrim për vullnetar-

izmin, nëse kërkohet,
 > t’u njohur me standardet etike që kanë të bëjnë me 

një formë të caktuar të vullnetarizmit,
 > trajnime adekuate për të përmirësuar cilësinë e akti-

viteteve të kryera dhe shërbimeve të ofruara, 
 > asistencë teknike dhe mbështetje për vullnetarizëm,
 > të njihen me kushtet e aktiviteteve të vullnetarizmit 

që do të kryhen, shërbimet që do të ofrohen dhe të 
drejtat ligjore,

 > kompensimin e kostove të kontraktuara të cilat pëso-
hen në lidhje me vullnetarizmin,

 > kushtet e duhura dhe të sigurta në pajtim me natyrën 
e aktivitetit vullnetar që kryhet,

 > pajisjet për mbrojtje personale në pajtim me natyrën 
e aktiviteteve vullnetare të kryera dhe shërbimeve të 
ofruara,

 > t’u njohur me rreziqet që kanë të bëjnë me ndonjë 
formë specifike të vullnetarizmit që kryhet,

 > pushimin ditor në kohëzgjatjen e pajtuar,
 > mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale,
 > të marrë pjesë ne vendimmarrje për çështjet që kanë 

të bëjnë me vullnetarizmin, 
 > kompensimin e kostove të kontraktuara nga organi-

zatorët dhe procesit transparent i marrjes së vizës, 
 > një përshkrim të detajuar të detyrave dhe aktiviteteve 

të vullnetarizmit,
 > të drejtën për të fituar njohuri, shkathtësi dhe kompe-

tenca të reja përmes vullnetarizmit,
 > njohjen e shkathtësive, kompetencave dhe përvojës 

së fituar përmes vullnetarizmit,
 > certifikatën e kompetencës të fituar përmes vulln-

etarizmit në rastet e vullnetarizmit afatgjatë, nëse 
kërkohet.

Të drejtat e vullnetarëve nuk janë cekur në mënyrë specifike në UA 
Nr.01/2016, por ato mund të nxirren nga lista e obligimeve të organizatorëve 
të vullnetarizmit. Në fakt, vullnetarët kanë të drejtë që: 

>> të informohen për të gjitha detyrat dhe obligimet që kanë të bëjnë me marrëveshjen 
mbi vullnetarizmin, si dhe me procedurat dhe politikat e punës së organizatorëve të 
vullnetarizmit

>> t’iu sigurohen mjetet dhe mbrojtja përkatëse varësisht nga natyra e angazhimit vullnetar

>> të marrin trajnimin e duhur, nëse kërkohet nga natyra e aktivitetit vullnetar (por jo më 
shumë se 20% e orëve të punës vullnetare)

>> t’iu njihet një vit i përvojës së punës në rast se ai/ajo ia dalin që të kryejnë më shumë se 
1107 orë të punës vullnetare.

Në mesin e të drejtave të tjera përfshihen: marrja e një dite pushim me arsyetim, 
marrja e një certifikate për punën vullnetare, marrja e një shujte gjatë kryerjes së punës 
vullnetare, kompensimi i shpenzimeve të pësuara gjatë punës vullnetare, dhe regjistrimi 
në Platformën dhe Bazën e të Dhënave Elektronike për punën vullnetare. Krahas kësaj, në 
pajtim me praktikat e mira në disa shtete anëtare të BE-së, Qeveria e Kosovës mund të 
merr parasysh prezantimin e përfitimeve specifike, posaçërisht në lidhje me sigurimet dhe 
sigurinë gjatë punës vullnetare.
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Rregullat e Vullnetarizmit për  
të Miturit 

Disa shtete evropiane kanë vendosur dispozita të posaçme 
ligjore për mbrojtjen e vullnetarëve të mitur, përderisa disa 
të tjerë sigurojnë mbrojtje të ngjashme ligjore përmes rreg-
ulloreve të ndryshme. Për shembull, Ligji Kroat mbi Vull-
netarizmin parasheh se kontrata për vullnetarizëm mund 
të nënshkruhet me një të mitur të moshës 15 vjeçare, me 
pajtim nga përfaqësuesi ligjor. 

Vullnetarët e mitur dhe të rinj mund të angazhohen vetëm 
në aktivitetet vullnetare apo ofrimin e shërbimeve që janë 
të përshtatshme për moshën e tyre, nivelin e zhvillimit të 
shkathtësive të tyre fizike, mendore dhe morale që nuk 
paraqesin kërcënim për shëndetin e tyre, zhvillimin dhe 
suksesin në përmbushjen e obligimeve shkollore. Vullne-
tarizmi i vullnetarëve të mitur kryhet me mbikëqyrje dhe 
mbështetje të obligueshme nga organizatorët e vullne-
tarizmit, përfituesit e vullnetarizmit, kujdestari ligjor apo 
personat e tjerë të rritur të caktuar me ligj. Një person që 
nuk e ka arritur moshën 15 vjeçare mund të përfshihet në 
aktivitete vullnetare arsimore dhe edukim për vullnetar-
izmin me dobi publike, dhe vetëm për qëllime të arsimimit 
në asi mënyre që kontribuon në zhvillimin dhe socializimin 
e nxënësve-vullnetarëve, me kusht që organizatori i vulln-
etarizmit të jetë një institucion arsimor ose institucion për 
mirëqenie sociale apo entitet tjetër ligjor që organizon vull-
netarizëm arsimor dhe për qëllime arsimore. 

Organizatorët e aktiviteteve të vullnetarizmit arsimor për 
të miturit nën moshën 15 vjeçare janë të obliguar që të 
marrin pajtimin me shkrim nga një përfaqësues i tyre ligjor 
ose një përfaqësues i vullnetarëve të mitur (nën moshën 15 
vjeçare), por këtyre nxënësve nuk iu lejohet që të kryejnë 
aktivitete apo shërbime vullnetare në periudhën nga ora 23 
pasdite deri në orën 6 të mëngjesit. Krahas kësaj, vullne-
tarët e mitur nuk mund të përfshihen në: i) vullnetarizëm 
jashtë Kroacisë, pa miratimin nga përfaqësuesi ligjor ose 
pa përcjellje nga organizatori i vullnetarizmit ose përfaqë-
suesi ligjor; ii) vullnetarizëm afatgjatë; iii) vullnetarizëm që 
lidhet me mundim të rëndë fizik ose rreziqe që rrezikojnë 
ose mund të rrezikojnë jetën, shëndetin, moralin, zhvillimin 
ose përmbushjen e obligimeve të tyre shkollore.

82  Shih Rekomandimin e Këshillit të datës 20 nëntor 2008 mbi lëvizshmërinë e vullnetarëve të rinj në tërë Bashkimin Evropian (2008/C 319/03).

Neni 3, pika 13 i UA të MKRS-së 
parasheh se të rinjtë nën moshën 
18 vjeçare nuk do të angazhohen në 
punë vullnetare më shumë se 26 orë 
në javë ose 312 orë në vit. Për më 
tepër, puna vullnetare për të rinjtë nën 
moshën 18 vjeçare është e ndaluar 
gjatë procesit të rregullt mësimor, 
përpos në rastet kur lejohet me 
shkrim nga mësimdhënësit, prindërit 
ose kujdestarët e tjerë ligjor që të 
përfshihet në aktivitete vullnetare. Në 
fakt, është me rëndësi që të parashihet 
mundësia për vullnetarizëm në shkolla 
dhe në programet e organizuara 
nga shkollat, pasi që ato mund të 
jenë stimulim i mirë për të rinjtë që 
të njihen me vlerat e vullnetarizmit 
dhe që të zhvillojnë shkathtësitë dhe 
kompetencat bazë të qytetarisë aktive. 

Vullnetarizmi Ndërkombëtar  
Ndërkufitar

Gjatë viteve të fundit institucionet e BE-së e kanë theksu-
ar gjithnjë e më shumë rëndësinë e njohjes së karakter-
it ndërkombëtar të vullnetarizmit, si dhe promovimit të 
mundësive për vullnetarizëm ndërkufitar dhe posaçërisht 
lëvizshmërinë e vullnetarëve të rinj,. Rekomandimi i Këshil-
lit i Nëntorit 2008 mbi lëvizshmërinë e vullnetarëve të rinj 
nëpër tërë BE-në synonte përforcimin e bashkëpunimit në 
mes të organizatorëve të aktiviteteve vullnetare në Shtetet 
Anëtare për të rritur lëvizshmërinë e vullnetarëve të rinj në 
mbarë BE-në.82  Ligji Kroat mbi Vullnetarizmin thotë shpre-
himisht se qytetarët kroat të cilët dalin vullnetarë jashtë 
shtetit i kanë të gjitha të drejtat dhe obligimet e parapara 
nga ky Ligj dhe obligimet e supozuara sipas të drejtës ndër-
kombëtare. Krahas kësaj, organizatori i vullnetarizmit është 
i detyruar që të caktojë të drejtat sipas Ligjit për Shtetasit 
Kroat që të shkojnë vullnetar jashtë shtetit. Në mënyrë të 
ngjashme, një kontratë e nënshkruar me vullnetarët e huaj 
në pajtim me këtë Ligj do të konsiderohet si dëshmi e leg-
jitimitetit të qëndrimit të përkohshëm në vend.
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UA i MKRS-së në Kosovë është 
shumë i kufizuar dhe nuk e mbulon 
vullnetarizmin ndërkombëtar. 
Ndryshimet e Ligjit ose UA në 
të ardhmen, si dhe miratimi i 
mundshëm i dokumentit kombëtar 
strategjik për promovimin e 
vullnetarizmit mund të japin nxitje 
më të fuqishme për promovimin 
e vullnetarizmit ndërkufitar dhe 
lëvizshmërisë së vullnetarëve. 

Ngritja e Infrastrukturës për 
Mbështetje Efektive për  
Vullnetarizmin

Përvojat nga shtetet e ndryshme anëtare të BE-së tregojnë 
se si ngritja e një infrastrukture efikase, të mirë strukturuar 
mund të përmirësojë dukshëm mjedisin për vullnetarizëm. 
Infrastruktura për mbështetjen e vullnetarizmit mund të 
përfshijë: qendrat vullnetare për ofrimin e informacionit, 
trajnimeve dhe bashkërendimin e shërbimeve në nivel lokal 
apo rajonal, dhe mundësimin e grumbullimit të burimeve, 
shkëmbimin e praktikave më të mira në mes të aktorëve, dhe 
zhvillimin e strategjive të duhura financuese; zhvillimi i plat-
formës qendrore dhe bazës së të dhënave për informim mbi 
vullnetarizmin ku qytetarët mund të mësojnë rreth mundë-
sive dhe mënyrave se si të përfshihen (dhe kë të kontakto-
jnë); stimulimin e ndërmjetësuesve të vullnetarëve lokal; dhe 
promovimin e platformës së diskutimit në mes të organizat-
ave të vullnetarëve dhe Shtetit. (EACEA, 2010; pp.16)

Krijimi i qendrave ose këshillave kombëtare të vullnetarëve 
ka shërbyer në promovimin dhe lehtësimin e vullnetarizmit 
dhe ofrimin e informacionit, trajnimeve, arsimimit, dhe 
përputhjen e shërbimeve vullnetare të OShC-ve në vendet 
e ndryshme. Për shembull, në Kroaci, Ministria e politikave 
sociale dhe rinisë ofron financim shtetëror për qendrat ra-
jonale dhe lokale të vullnetarëve, me qëllim të ngritjes së 
kapaciteteve të organizatorëve të vullnetarizmit për menax-
him më efektiv të vullnetarëve, promovim të vullnetarizmit 
në komunitetet lokale, organizimin e programeve vullnetare 
për nxënësit e shkollave të mesme gjatë pushimeve, etj. 
Qendrat rajonale dhe lokale të vullnetarëve e kanë krijuar 
Rrjetin Kombëtar të Qendrave të Vullnetarëve i cili ka një rol 
të rëndësishëm në ngritjen e vetëdijes mbi vlerat e vullne-
tarizmit në Kroaci. 

Krahas kësaj, Ligji Kroat mbi Vullnetarizmin, në vitin 2007 
e themeloi Këshillin Kombëtar për Zhvillimin e Vullneta-
rizmit, si një trup këshillues Qeveritar ndër-sektorial për 
promovimin e një mjedisi që mundëson vullnetarizmin, i cili 
përbëhet nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, akademikë, 
dhe qeveria lokale dhe qendrore. Për më tepër, Ligji Kroat 
mbi Vullnetarizmin prezantoi Çmimin Shtetëror për Vullne-
tarizëm, qëllimi i të cilit është njohja dhe veçimi i shembujve 
më frymëzues të vullnetarëve, organizatorëve të vullneta-
rizmit dhe menaxhimit të vullnetarëve. Ky çmim kombëtar 
përcillet nga çmime lokale dhe rajonale të cilat promovojnë 
përfshirjen e vullnetarëve në komunitetet lokale.

Komiteti për Punën Vullnetare duhet të krijohet nga Sekretari i Përgjithshëm i MKRS-
së, në bazë të propozimit të Drejtorit të Departamentit të Rinisë të MKR-së, me qëllim 
të shqyrtimit të kërkesave për njohjen e punës vullnetare të cilën zyrtarët përgjegjës 
e konsiderojnë të dyshimtë. Krahas kësaj, Komiteti mund të propozojë doracakë dhe 
dokumente të tjera që duhet të përfshihen në Platformën dhe Bazën e të Dhënave mbi 
Vullnetarizmin, për promovimin e punës vullnetare. Aktualisht, në Kosovë, nuk ka asnjë 
qendër të specializuar të vullnetarëve, por rrjetëzimi i vullnetarëve është mbështetur 
përmes projekteve të ndryshme të financuara ndërkombëtarisht dhe nga BE-ja. Qeveria e 
Kosovës duhet të merr në konsideratë programet e financuara nga shteti për zhvillimin e 
infrastrukturës kombëtare për vullnetarizëm (qendrat e vullnetarëve, baza kombëtare e të 
dhënave, mbikëqyrja kombëtare e vullnetarizmit, etj.), si dhe për zhvillimin e programeve 
për ngritjen e kapaciteteve për organizatorët e vullnetarizmit për menaxhim më efektiv të 
vullnetarëve dhe hartimin e programeve të cilësisë së lartë për vullnetarizëm. 
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Përfitimet dhe Rreziqet për Secilin 
Opsion të Politikave të Mundshme 

Në bazë të sfidave të sipërpërmendura që kanë të bë-
jnë me zhvillimin e vullnetarizmit, është e mundur që të 
mendohet për disa opsione të politikave të mundshme 
për t’i adresuar këto sfida. Në tabelën në vijim, janë anal-
izuar përfitimet dhe rreziqet për këto opsione të politi-
kave: 1) status quo (mbajtja e kornizës aktuale vetëm për 

vullnetarizmin e të rinjve); 2) opsioni normativ (Amenda-
mentet e instrumenteve aktuale rregulluese/normative, 
posaçërisht Udhëzimit Administrativ aktual mbi punën 
vullnetare0 dhe 3) opsioni normativ (miratimi i një Lig-
ji të ri integral mbi vullnetarizmin).  Për secilin opsion, 
ka instrumente jo rregulluese të dizajnuara për ngritjen 
e vetëdijes, trajnimin, përmirësimin e monitorimit dhe 
zhvillimin e skemave financuese për mbështetjen e sek-
torit të vullnetarizmit. 

 Përfitimet Rreziqet
Opsioni 1: 
Status quo 
(mbajtja e 
kornizës 
aktuale ligjore 
vetëm për 
vullnetarizëm)

•> Nuk ka kosto apo rreziqe në 
lidhje me ndryshimet e mundshme 
ligjore (mungesa e vullnetit politik, 
amendamente të papërshtatshme 
të ligjit, etj.)

•> Legjislacioni promovon vullneta-
rizmin rinor, me përfshirjen insti-
tucionale të Ministrisë për Kulturë, 
Rini dhe Sporte dhe të komunave 

•> Përkufizon të drejtat dhe obligimet 
themelore të vullnetarëve dhe 
organizatorëve të vullnetarizmit

•> Pa ndryshimet përkatëse 
ligjore, mund të jetë e vështirë 
që të krijohet një kornizë 
gjithëpërfshirëse për të 
mbështetur vullnetarizmin

•> Kategoritë e tjera të vullne-
tarizmit nuk adresohen nga 
asnjëri ligj 

•> Procedurat administrative për 
organizatat që i rekrutojnë 
vullnetarët janë të komplikuara 
dhe i ngarkojnë OShC-të

Opsioni 2: 
Amendamentet 
për instrumentet 
aktuale 
rregulluese/
normative 
(përfshirë 
amendamentet 
për Udhëzimin 
Administrativ 
aktual mbi punën 
vullnetare)

•> Oejkalimi i dobësive kyçe 
në Udhëzimin Administrativ 
aktual mbi punën vullnetare 
rinore

•> Amendamentet e papër-
shtatshme, pa vlerësim para-
prak të efekteve të zbatimit 
Udhëzimit Administrativ aktual 
mbi punën vullnetare rinore

•> Ndërhyrja e pjesshme dhe 
shtyrja e krijimit të qasjes 
gjithëpërfshirëse ndaj vullne-
tarizmit

•> Duke pasur parasysh miratimin 
e UA të ri 1/2016 mbi Punën 
Vullnetare të të Rinjve (në 
dhjetor të vitit 2016), ka pak 
gjasa që UA do të rishikohet së 
shpejti.

Opsioni 3: Akti 
i ri rregullues, 
normativ (miratimi 
i një Ligji të ri 
integral mbi 
vullnetarizmin) 

•> Krijimi i një kornize ligjore 
gjithëpërfshirëse mbi vull-
netarizmin për të gjitha grup 
moshat

•> Adresimi i dobësive të iden-
tifikuara gjatë zbatimit të UA 
mbi punën vullnetare rinore

•> Lack of political will for ad-
opting new Law

•> Inadequate preparation of 
the new Law without prior 
evaluation of implementation 
of current legislation

Tabela 2: Përfitimet dhe Rreziqet e Opsioneve të Politikave për 
Mbështetjen e Zhvillimit të Vullnetarizmit
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Shtojca 2: Rregullorja e Amendamentuar 

Kjo shtojcë ravijëzon një pasqyrë të përgjithshme të dal-
limeve në mes të Udhëzimit Administrativ të ri (01/2016) 
dhe Udhëzimit Administrativ të vjetër (10/2010) mbi 
Punën Vullnetare të të Rinjve. Në pjesët në vijim, bëhen 
referenca të drejtpërdrejta me dispozitat e amendamen-
tuara dhe të plotësuara (sipas Neneve). Krahas një anal-
ize përshkruese të UA të ri kundrejt të vjetrit, ju lutemi që 
t’i referoheni matricës së prezantuar në Shtojcën 1 për 
një analizë më të detajuar krahasuese duke vënë ballë 
për ballë nene të caktuara të Udhëzimit Administrativ të 
vitit 2010 me ato të vitit 2016 (për fat të keq të përkthy-
era keq në gjuhën angleze). 

Ndryshimet kyçe të cilat janë theksuar në këtë analizë 
ligjore përmblidhen si në vijim: 

 > Prezantimi i sistemit të platformës online i cili 
njihet edhe si PDV. Ajo do t’ua mundësojë vulln-
etarëve që të vërtetojnë regjistrin e tyre të akti-
viteteve vullnetare dhe që të shtypin certifikatat 
në çdo kohë.   

 > Dispozitat e shtuara për kompensimin, regjistrimin 
dhe njohjen e punës vullnetare. Ju lutem që t’iu 
referoheni pjesëve në vijim ose matricës për këto 
dispozita. 

 > Nenet e plotësuara që rregullojnë platformën on-
line (10), komitetin për punë vullnetare (11), dhe 
përzgjedhjen dhe shpalljen e vullnetarit të vitit 
(12). 

(Neni 2) Përkufizimet 

Shprehjet/përkufizimet janë ndryshuar paksa në UA të 
ri (2016). Janë shtuar këto dispozita të reja:  

 > Informacion i përgjithshëm se si përkufizohet për-
voja vullnetare (Neni 2.4)  

• Përpara, kishte më shumë specifika mbi përku-
fizimin e përvojës vullnetare. 

 > Njohja e punës vullnetare përmes një “certifikate 
të njohjes” përshkruese. (Neni 2.5) 

• Përpara njihej si “librezë” e detajuar. 

(Neni 3) Të Drejtat dhe Obligimet e 
Organizuesit 

Të drejtat dhe obligimet e organizuesve të punës vullne-
tare janë ndryshuar paksa si në vijim: 

 > Më shumë qartësi mbi termat: siguri në punë dhe 
kushte të punës (Neni 3.5) 

• Në UA të mëparshëm kishte më shumë paqa-
rtësi rreth termave 

 > Referenca për sistemin elektronik PDV për regjis-
trim dhe vërtetim (Neni 3.8) 

• Në UA të mëparshëm nuk kishte asnjë refer-
encë për PDV-në. 

 > Mosnjohja e vullnetarëve nën moshën 16 vjeçare 
(Nenet 13-14) por në mënyrë krahasuese më 
shumë detaje mbi rregullimin (a) e orëve për 
moshë, dhe (b) lejes së kërkuar nga prindërit/ku-
jdestari për vullnetarizëm. Gjithashtu, më pak orë 
të lejuara për punë vullnetare për ata nën moshën 
18 vjeçare (jo më shumë se 26 orë për muaj). 

• UA i mëparshëm i njihte vullnetarët nën 
moshën 16 vjeçare me leje paraprake dhe të 
vërtetuar nga Gjykata Komunale. 

 > Shtimi i tri dispozitave shtesë: 
• (Neni 3.17) Vullnetarët duhet të kompensohen 

nga ofruesi i punës vullnetare për çdo shpen-
zim të pësuar gjatë përfshirjes së tyre në akti-
vitete vullnetare. 

• (Neni 3.18) Që të sigurohet se regjistrat e vull-
netarëve do të ruhen në pajtim me Ligjin mbi 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 
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• (Neni 3.19) Një vit i përvojës vullnetare do të 
njihet, nëse një i ri nën moshën 18 vjeçare i 
përmbush mbi 222 orë punë në vit, kurse një i 
ri mbi moshën 18 vjeçare i kryen mbi 1107 orë 
punë vullnetare në vit. 

(Neni 4) Të Drejtat dhe Obligimet e 
Vullnetarit 

Asnjë ndryshim nuk është bërë në UA e ri me përjashtim 
të plotësimit në vijim të dispozitave:  

 > (Neni 4.8) Të kërkohet që puna e tij vullnetare të 
regjistrohet në sistemin PDV. 

 > (Neni 4.9) Puna e vullnetarëve të rinj nuk do të 
njihet në rast se aktiviteti i tyre ka të bëjë me pro-
movimin e çfarëdo ideologjie politike apo fetare 
dhe punëve të tjera që janë në kundërshtim me 
ligjin e zbatueshëm në Kosovë.

(Neni 5) Regjistrimi i Vullnetarëve

Në këtë Nen, nuk ka ndonjë referencë për Departamentin 
e Rinisë (të Ministrisë) në lidhje me administrimin e reg-
jistrave siç ka qenë e rregulluar më parë. 

(Neni 7) Mbajtja e Regjistrave

Platforma online për vullnetarizmin rregullohet me këtë 
Nen i cili e shton përgjegjësinë e organizatorit (kundrejt 
Drejtorisë së Rinisë siç ishte në UA të mëparshëm). Në 
UA të mëparshëm, kërkesa me shkrim për librezë shkon-
te përmes Drejtorisë për Rini (nivelit komunal) në Depar-
tamentin e Rinisë (niveli qendror/Ministri) Kjo gjithashtu 
kërkonte vendosjen e mekanizmave raportues (sipas 
ligjit) në mes të nivelit komunal dhe atij qendror (në baza 
tremujore). Kështu mbahej baza e të dhënave. Sidoqoftë, 
tani me sistemin e ri/UA, organizatori është i detyruar që 
të raportojë (p.sh. informatat personale të vullnetarëve, 
dhe kohën dhe natyrën e aktiviteteve vullnetare) përmes 
platformës online të Departamentit për Rini.  

(Neni 8) Kompensimi i Dëmeve

Janë futur dispozita shtesë në rast se organizatori i 
punës vullnetare do të humb të drejtën për një periudhë 
të caktuar kohore për të angazhuar vullnetarë të rinj në 
rast se: 

 > Nuk i regjistron vullnetarët ne sistemin elektronik 
PDV ose i regjistron vullnetarët pa dëshmitë/pro-
vat relevante. 

 > Në rast se vërtetohet se organizatori ka abuzuar 
qëllimisht me punën e vullnetarëve. 

 > Në rast se organizatori nuk ofron dëshmi bindëse 
se ata kanë ndërmarrë veprime konkrete për të 
parandaluar abuzimin e punës së vullnetarëve. 
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Shtojca I: Matrica e Krahasimit Ligjor 

Neni AI (2010)  AI (2016) 
 

Përkufizimi

2.4 Përvoja e punës vullnetarë të të rinjve 
do të thotë angazhimi i vullnetarëve 
të rinj në punë komplete prej së paku 
43 orë në muaj. Mbi 86 orë punë të 
kryera në muaj duhet të arsyetohen 
me shkrim nga Organizatori i punës 
vullnetare.  

Përvoja vullnetare e të rinjve është 
përkushtimi i një të riu në një aktivitet 
vullnetar për të mirën e shoqërisë. 

2.5 Libreza e punës vullnetare është 
një dokument publik që mund të 
lëshohet vetëm nga Departamenti 
për Rini, i cili përmban detajet e 
vullnetarëve, organizatorëve të 
punës vullnetare, dhe kohëzgjatjen 
e punës vullnetare. Ky dokument do 
të jetë i disponueshëm vetëm krahas 
dokumentit identifikues.

Certifikata e njohjes së punës 
vullnetare është dokument publik 
i lëshuar në formë elektronike nga 
Departamenti i Rinisë i Ministrisë së 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.

Të Drejtat dhe 
Obligimet e 
Organizuesit 

3.5 Të informohet dhe të ofrohen mjetet 
e nevojshme për punë për mbrojtje 
adekuate varësisht nga nevojat dhe 
aftësitë e vullnetarit duke pasur 
parasysh natyrën e punës që ai/ajo do 
të kryejë. 

Të ofrohen mjetet e nevojshme, të 
ofrohet siguri në punë, dhe kushte të 
punës në përputhje me legjislacionin. 

3.8 Të regjistrohet dhe vërtetohet libreza e 
punës vullnetare duke përfshirë orët e 
punës vullnetare 

Të regjistrohet dhe vërtetohet puna 
vullnetare duke përfshirë orët e punës 
vullnetare në sistemin elektronik PDV. 

3.13 N/A 
 
 
 
* Të miturit nën moshën 16 vjeçare 
duhet të kenë pajtimin ligjor

Të sigurohet se të rinjtë nën moshën 
18 vjeçare nuk do të angazhohen në 
punë vullnetare më shumë se 26 orë 
në muaj dhe 312 orë në vit (përderisa 
moshat 18-24 vjeçare nuk do të 
angazhohen më shumë se 130 orë në 
muaj dhe 1560 orë në vit). 

3.14 Të sigurohet se të rinjtë nën moshën 
18 vjeçare nuk do të angazhohen në 
punë vullnetare më shumë se 86 orë 
në muaj. 

Puna vullnetare për të rinjtë nën 
moshën 18 vjeçare është e ndaluar 
gjatë procesit të rregullt mësimor, 
përpos në rastet kur lejohet me 
shkrim nga mësimdhënësit, prindërit 
ose kujdestarët e tjerë ligjor që të 
përfshihet në aktivitete vullnetare. 

3.17 N/A (e parregulluar më parë) Vullnetarët duhet të kompensohen 
nga ofruesi i punës vullnetare për çdo 
shpenzim të pësuar gjatë përfshirjes 
së tyre në aktivitete vullnetare.

3.18 N/A (e parregulluar më parë) Që të sigurohet se regjistrat e vullnetarëve 
do të ruhen në pajtim me Ligjin mbi 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

3.19 N/A (e parregulluar më parë)  Një vit i përvojës vullnetare do të njihet, 
nëse një i ri nën moshën 18 vjeçare i 
përmbush mbi 222 orë punë në vit, kurse 
një i ri mbi moshën 18 vjeçare i kryen 
mbi 1107 orë punë vullnetare në vit.
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Neni AI (2010)  AI (2016) 
 

Të Drejtat dhe 
Obligimet e 
Organizuesit

4.8 N/A (e parregulluar më parë) Të kërkohet që puna e tij vullnetare të 
regjistrohet në sistemin PDV. 

4.9 N/A (e parregulluar më parë) Puna e vullnetarëve të rinj nuk 
do të njihet në rast se aktiviteti i 
tyre ka të bëjë me promovimin e 
çfarëdo ideologjie politike apo fetare 
dhe punëve të tjera që janë në 
kundërshtim me ligjin e zbatueshëm 
në Kosovë.

Regjistrimi i 
Vullnetarëve

5.3 Organizuesi i punës vullnetare është 
i obliguar që të regjistrojë dhe të 
dorëzojë një kopje të marrëveshjes 
pranë Drejtorisë për Rini në komunën 
përkatëse. 

Organizatori i punës vullnetare është 
i obliguar që të mbajë në arkivin 
e tij regjistrat dhe një kopje të 
marrëveshjes si dhe orët e aktivitetit 
vullnetar dhe që t’ia përcjellë një 
kopje tjetër vullnetarit. 

Mbajtja e 
Regjistrave

7.1 Drejtoria për Rini në komunën 
përkatëse paraqet një kërkesë me 
shkrim pranë zyrës përgjegjëse të 
Departamentit për Rini për marrjen e 
një numri të caktuar të librezave. 

Organizatorët e punës vullnetare janë 
të obliguar që të jenë të regjistruar në 
platformën për vullnetarizëm përmes 
aplikimit në internet me dokumentet 
përcjellëse përkatëse si subjekte 
juridike ose fizike.

Kompensimi i 
Dëmeve

8.4.3 N/A (e parregulluar më parë) Nuk i regjistron vullnetarët ne 
sistemin elektronik PDV ose i 
regjistron vullnetarët pa dëshmitë/
provat relevante. 

8.4.4 N/A (e parregulluar më parë) Në rast se vërtetohet se organizatori 
ka abuzuar qëllimisht me punën e 
vullnetarëve. 

N/A (e parregulluar më parë) Në rast se organizatori nuk ofron 
dëshmi bindëse se ata kanë 
ndërmarrë veprime konkrete për të 
parandaluar abuzimin e punës së 
vullnetarëve.
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Shtojca 3: Anketa e Mendimit Publik 

Hyrje 

Përshëndetje, unë jam __________________________ nga ___________________.

Ne jemi duke zhvilluar një anketë mbi motivimin e qytetarëve të Kosovës për vullnetarizëm, në emër të Zyrës për 
Qeverisje të Mirë të Zyrës së Kryeministrit dhe Projektit të Asistencës Teknike të BE-së “Mbështetje për Zbatimin e 
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.” Rezultatet e kësaj ankete do të përdoren për të krijuar 
një qasje të integruar të Qeverisë së Kosovës për të mbështetur zhvillimin e vullnetarizmit. 

Në shoqëritë moderne, vullnetarizëm konsiderohet investimi vullnetar dhe pa pagesë i kohës, njohurive dhe shkath-
tësive për të kryer shërbime ose aktivitete në dobi të një personi tjetër ose për qëllime të përfitimit publik. Është 
një shprehje e vetëdijes qytetare për vlerat e dhënies, kontributit dhe ndihmës për individët e tjerë dhe komunitetit. 

Do të dëshironim që t’iu luteshim që t’iu përgjigjeni disa pyetjeve mbi motivimin për vullnetarizëm, vetëdijesimin mbi 
ekzistimin e mundësive për vullnetarizëm në institucione dhe organizatat e shoqërisë civile si dhe tek subjektet e 
tjera që kanë lidhje me vullnetarizmin.

Anketa është anonime. Përgjigjet e juaja do të jenë tërësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime 
statistikore. Përderisa pjesëmarrja juaj është vullnetare, ndihma juaj është thelbësore për saktësinë e rezultateve 
të anketës. Rezultatet e anketës do të prezantohen në konferencën që do të organizohet në muajin janar si dhe në 
seancën e Këshillit Kombëtar për Zhvillimin e Vullnetarizmit. 

Nevojiten vetëm 15 minuta për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve. 

Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë anketë.
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1. A keni dëgjuar ndonjëherë për vullnetarizmin?
a) Po [Ju lutem jepni një përkufizim të shkurtër______________________________________]
b) Jo [Kalo në P3]
c) 

2. Ku keni dëgjuar për herë të parë për vullnetarizmin: 
a) Në shkollën fillore
b) Në shkollën e mesme
c) Në universitet
d) Në punë
e) Nga familja
f) Nga miqtë
g) Nga fjalët gojë më gojë
h) Organizatat jo-qeveritare/shoqatat e komunitetit
i) Të tjera, ju lutemi specifikojeni ku: _______________________________

3. A mendoni se puna vullnetare është e dobishme për komunitetin?
a) Po, është shumë e dobishme
b) Është deri diku e dobishme 
c) Jo, nuk është e dobishme [Kalo në P3b]
d) Nuk e di [Kalo në P4]

3a. Pse mendoni se është e dobishme? [Mos i lexo përgjigjet]
a) Vullnetarët transferojnë shkathtësitë/asistencën e nevojshme në komunitet
b) Kënaq altruizmin personal
c) Zhvillon inteligjencën emocionale
d) Zhvillon kreativitetin në situata dhe shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve
e) Ofron përvojë të nevojshme për aplikim për punë
f) Të tjera, ju lutemi specifikojeni ku: _______________________________ 

3b. Pse mendoni se nuk është e dobishme? [Mos i lexo përgjigjet]
a) Njerëzit nuk janë të përkushtuar në vullnetarizëm, prandaj ata nuk janë efikas
b) Komuniteti nuk i merr seriozisht vullnetarët
c) Vullnetarët nuk janë profesional, atyre iu mungojnë shkathtësitë dhe njohuritë e duhura
d) Grupet ndërmjetësues/organizatorët e vullnetarizmit i mbajnë për vete paratë
e) Të tjera, ju lutemi specifikojeni ku: _______________________________ 

4. A keni pasur ju mundësi për vullnetarizëm?
a) Po       
b) Jo  [Kalo në P7]
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5. 4a. Nëse po, në çfarë fushe keni qenë vullnetar?
a) Në një institucion që kujdeset për të moshuarit 
b) Në një institucion që kujdeset për personat me nevoja të veçanta 
c) Në një institucion që kujdeset për personat me probleme mendore
d) Në shkolla dhe/ose kopshte të fëmijëve
e) Në programe të shoqatave/OJQ-ve
f) Në aktivitete të xhamive ose kishave
g) Për parti politike pa kompensim
h) Kam marrë pjesë në përgatitjen e një aktiviteti (p.sh. koncerti, gare, performance) pa pagesë, ose me 

pagesë minimale 
i) Kam punuar pa pagesë për të fituar përvojë dhe siguruar punësim
j) Të tjera, ju lutemi specifikojeni ku: ___________________________________________

 
6. Për sa kohë keni qenë vullnetar?

a) Më pak se një muaj
b) 1-3 muaj
c) 4-6 muaj
d) 7-9 muaj
e) 10-12 muaj
f) Më shumë se një vit
g) Të tjera, ju lutemi specifikojeni: __________________

7. A mendoni se mjedisi juaj e njeh/vlerëson vullnetarizmin? 

a) Po, e njeh/vlerëson
b) E njeh/vlerëson vetëm pjesërisht
c) Jo, nuk e njeh/vlerëson

8. A keni dëshirë që të angazhoheni në aktivitete vullnetare?
a) Po
b) Jo [Kalo në 7b]
c) Nuk e di [Kalo në P8]

7a. Ku do të dëshiroje që të ishe vullnetar? 

a) Në një institucion që kujdeset për të moshuarit 
b) Në një institucion që kujdeset për personat me nevoja të veçanta 
c) Në një institucion që kujdeset për personat me probleme mendore
d) Në shkolla dhe/ose kopshte të fëmijëve
e) Në programe të shoqatave/OJQ-ve
f) Në aktivitete të xhamive ose kishave
g) Për parti politike pa kompensim
h) Të marrë pjesë në përgatitjen e një aktiviteti (p.sh. koncerti, gare, performance) pa pagesë, ose me 

pagesë minimale
i) Të punojë pa pagesë për të fituar përvojë dhe siguruar punësim
j) Të tjera, ju lutemi specifikojeni ku: ___________________________________________
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7b. Cila është arsyeja kryesore pse ju NUK dëshironi që të jeni vullnetar? [Mos i lexo/ Përgjigje me zgjidhje të 
shumëfishta]

a) Nuk kam përfitim financiar nga vullnetarizmi
b) Nuk përfitoj ndonjë përvojë pune nga vullnetarizmi
c) Nuk fitoj njohuri apo shkathtësi
d) Nuk më plotëson personalisht
e) Mendoj se nuk mund të kontribuoj si vullnetar
f) Jam tepër i zënë dhe nuk kam kohë për vullnetarizëm 
g) Nuk kam ndonjë arsye të veçantë
h) Të tjera, ju lutemi specifikojeni: __________________

9. Sa kohë do të mund t’i përkushtoje vullnetarizmit? [Zgjidh vetëm një përgjigje]

a) Çdo ditë (disa orë)
b) Së paku dy herë në javë
c) Një herë në javë
d) Një herë në muaj
e) Disa herë në vit
f) Nuk kam kohë

10. A keni kryer ndonjë program trajnues mbi vullnetarizmin?

a) Nëse po ju lutemi cekeni programin: ________________________________________
b) Jo 

1. 
11. A e njihni legjislacioni që e rregullon vullnetarizmin në Kosovë? 

a) Po (Ju lutem jepni informacion të shkurtër për këtë legjislacion______________________)
b) Jo

12. A është vullnetarizmi i zakonshëm në mjedisin prej nga vini ju (familje, punë, shoqëri)?

a) Po
b) Jo

13. Unë jam vullnetar sepse [Përgjigje me shumë zgjidhje]:

a) Dua të ndihmoj ata që kanë nevojë
b) Unë personalisht (ose dikush në familjen time) po ashtu kam nevojë për ndihmën e të tjerëve
c) Kam kohë të lirë të mjaftueshme
d) Ndjej se jam i dobishëm
e) Fitoj njohuri dhe shkathtësi të reja
f) Mund të takoj njerëz të rinj
g) Ofron përvojë të nevojshme për aplikim për punë
h) Të tjera, ju lutemi specifikojeni: __________________________________

14. Në cilat fusha mendoni se nevojitet vullnetarizmi më shumë në Kosovë?
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a) Shëndetësi
b) Arsim
c) Mirëqenie Sociale 
d) Kulturë, Rini, Sporte
e) Mbrojtje të Mjedisit
f) Politikë
g) Fusha të tjera (Ju lutemi specifikojeni: ___________________)

15. Nëse do të kisha mundësi që të ftoja të tjerët për t’u angazhuar në vullnetarizëm, unë do t’ju thosha: 
a) Vullnetarizmi i përmirëson shkathtësitë dhe njohuritë tuaja
b) Vullnetarizmi iu ofron më shumë mundësi për punësim
c) Vullnetarizmi ju bën më të dobishëm
d) Vullnetarizmi ju bën njeri më të mirë
e) Vullnetarizmi ju bën më të shoqërueshëm
f) Vullnetarizmi ndihmon në zgjidhjen e problemeve të komunitetit
g) Vullnetarizmi përmirëson situatën e njerëzve në nevojë
h) Të tjera, ju lutemi specifikojeni: _________________________________________________

Demografia: 

D1. (GJINIA)
a) Mashkull
b) Femër  

D2. (MOSHA) (vitet) |__|__|

D3. (GJENDJA MARTESORE) Aktualisht ju jeni i/e...
a) Martuar     
b) Pamartuar 
c) Shkurorëzuar       
d) Vejë    
e) Bashkëjetesë e lirë
f) NA

D4. (ARSIMI) Sa vite të shkollimit i keni përfunduar?
a) Vitet e përfunduara të shkollimit [vitet e kompletuara të shënohen me numrat nga 0 deri në 12]  

|__|__|
b) Shkollë të mesme [kodi 13] |__|__|
c) Student [kodi 14] |__|__|
d) Fakultet (i diplomuar) [kodi 15] |__|__|
e) Master (post diplomike) [kodi 16] |__|__|
f) Doktoratë [kodi 17] |__|__|
g) NA 
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D5. (KOMBËSIA) Çfarë kombësie keni?
a) Shqiptar
b) Serb
c) Boshnjak
d) Goran
e) Turk
f) Rom
g) Ashkali
h) Egjiptian
i) Tjetër. Përcaktoje? ___________ 
j) DK/NA

D6. (FAMILJA) Sa anëtar jeni në familjen tuaj? |__|__|

D7. (PUNËSIMI)
a)  I papunë (në kërkim të punës)
b) I papunë (nuk kërkoj punë)
c) I punësuar në sektorin publik
d) I punësuar në sektorin privat
e) I punësuar kohë pas kohe
f) Pensionist
g) Amvise 
h) Student/nxënës/e
i) Tjetër. Çka? ____________________________ 
j) DK/NA

D8.  (TË ARDHURAT PERSONALE) A mund të na tregoni sa keni fituar (mesatarisht)  
gjatë tre muajve të fundit?

a) Nuk kam pasur të ardhura fare   
b) Përcaktoje ______________________
c) DK/NA 

D9. VENDBANIMI:   1.Urban   2. Rural

D10. RAJONI [Kodet: 1- Prishtina, 2-Mitrovica, 3-Prizreni, 4-Peja, 5-Ferizaj,
6-Gjakova, 7-Gjilani] |__|__|

D11. KOMUNA  ____________________________
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Shtojca 4: Anketa e Shoqërisë Civile 
Hyrje 

Ju faleminderit që keni pranuar të merrni pjesë në këtë anketë të rëndësishme si pjesë e Projektit të BE-së “Mbështet-
je për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.” Kjo anketë iu ofron një mundësi ë 
shkëlqyer organizatave të shoqërisë civile (OShC-ve) që të ndajnë përvojat dhe brengat e tyre për vullnetarizmin dhe 
sfidat aktuale të cilat paraqesin pengesa për vullnetarizmin në sektorin e shoqërisë civile. Anketa do të zbatohet në 
mënyrë të arsyeshme dhe në fund do të përdoret si mjet matës për lehtësimin e një procesi të krijimit të një kornize 
ligjore për zhvillimin e vullnetarizmit. Be-ja i njeh përpjekjet e palëve të interesuara lokale duke përfshirë edhe qever-
inë dhe OShC-të për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e vullnetarëve. Qëllimi i projektit është që të kontribuoj 
në këto përpjekje duke identifikuar sfidat kryesore të vullnetarizmit nga perspektiva ligjore dhe praktike si dhe duke 
promovuar standardet më të larta të vullnetarizmit në përputhje me praktikat dhe udhëzimet më të mira të BE-së. 

Termat dhe Përkufizimet

Për qëllimet e zbatimit të kësaj ankete, ju lutem që të keni parasysh përkufizimin e termave në vijim: 

Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC-të) – i referohet një grumbulli të organizatave jo-qeveritare dhe institucioneve 
që manifestojnë interesat dhe vullnetin e qytetarëve. 

Vullnetarizmi – përkufizuar si praktika e të qenit vullnetar ose e përdorimit të vullnetarëve, si, pa pagesë, në organi-
zata si OShC-të që synojnë promovimin e përmirësimit të mirëqenies sociale. 

Pyetjet Identifikuese 

Kjo pjesë e anketës do të përqendrohet në identifikimin e të anketuarve përpara se ata t’iu përgjigjen pyetjeve. Është 
me rëndësi që të kuptohet demografia e mostrës. 
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1. Në cilin rajon operon organizata e juaj? Nëse është më shumë se një rajon, ju lutem që të rrumbullakoni 
opsionet e shumëfishta: 

Ferizaj 
Gjakovë 
Gjilan 
Mitrovicë 
Pejë 
Prishtinë 
Prizren  

2. Cili është statusi i regjistrimit të OJQ-së tuaj? 
Fondacion 
Shoqatë 
Nuk e di 

3. Në cilin sektor ose fushë të punës operon organizata e juaj? Ju lutem që të rrethoni opsione të shumëfishta 
nëse vlen për organizatën e juaj: 

Arsim 
Shëndetësi 
Kulturë 
Rini 
Sporte 
Demokraci  
Mirëqenie Sociale 
Zhvillim të Politikave 
Hulumtim  
Mjedis 
Punë në komunitet 
Fe 
Parti Politike 

3 (a) Nëse të tjera, ju lutemi specifikojeni: ___________________

4. Sa punëtor punojnë në organizatën e juaj? 
[1 deri në 3]          [4 deri në 8]          [9 deri në 15]          [16 deri në 24]          [25 e më shumë] 
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Puna Vullnetare në Organizatën e Juaj? 

5. A angazhoni vullnetarë në organizatën e juaj? 
Po  
Jo 

Nëse Përgjigjja e juaj është “jo” ju lutemi që t’iu përgjigjeni vetëm pyetjeve nga 22 deri në 27. 

6. Sa vullnetarë i ka angazhuar organizata e juaj gjatë 12 muajve të fundit? 
[Asnjë]      [1 deri në 20]          [21 deri në 30]          [31 deri në 40]          [41 deri në 50]          [51 e më shumë]

6 (a) A përfshihen këtu stazhierët/praktikantët? Po ose Jo 

6 (b) Nëse po, sa prej tyre kanë qenë stazhier: _______________

7. A ka ndërmarrë organizata e juaj ndonjë aktivitet/nismë vullnetare gjatë 12 muajve të fundit? 
Po  
Jo 

7 (a) Nëse po, specifikoni sa nisma përafërsisht (në numra):  ___________________

7 (b) Nëse po, specifikoni sa ditë ka zgjatur secila nismë (mesatarisht)?  ___________________

8. Cila ishte grup mosha e vullnetarëve në organizatën e juaj? Ju lutemi që të rrumbullakosni cilëndo grup 
moshë që vlen për organizatën e juaj: 
 [Nën 16]     [16 deri në 18]     [19 deri në 24]     [25 deri në 32]     [33 deri në 40]     [41 deri në 50]      
[51 deri në 64]     [Mbi 64] 

Perspektiva Ligjore 
Kjo pjesë ka të bëjë me përvojat dhe sfidat që përjetojnë OShC-të kur bëhet fjalë për kornizën ligjore mbi vullnetar-
izmin. 

9. Sipas mendimit tuaj, deri në çfarë shkalle është i rregulluar vullnetarizmi nga shteti? (Pyetje e Opinionit) 
I rregulluar mirë
I rregulluar  
I parregulluar   
Tej mase i parregulluar  
Nuk e di 
Nuk ka rëndësi 

10. Sa e favorshme është korniza ligjore kur bëhet fjalë për angazhimin e vullnetarëve në nismat e juaja?
I favorshëm 
Deri diku i favorshëm 
I pafavorshëm 
Nuk ka rëndësi    
Nuk e di 
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11. A ka ndonjë kufizim i cili e pengon organizatën tuaj në mundësitë e vullnetarizmit? 
Po 
Jo 
Nuk e di 

11 (a) Nëse po, ju lutemi specifikoni cili kufizim ju pengon në zhvillimin e aktiviteteve vullnetare: 

_________________________________________________________________________________________

12. A ka hasur organizata juaj në ndonjë vështirësi apo problem si pasojë e ndonjë ligji apo politike të 
njëanshme? 

Po 
Jo  
Nuk e di 

12 (a) Nëse po, ju lutemi që të elaboroni në pak fjali cilat ishin problemet: 

__________________________________________________________________________________

13. Cilat janë disa prej kërkesave që i përmbush organizata juaj kur angazhon vullnetar? Ju lutemi që të rrum-
bullakosni një ose disa opsione që vlejnë për organizatën e juaj:  

Nënshkrimi i marrëveshjes e cila specifikon detyrat dhe obligimet e vullnetarit 
Ofrimi i trajnimeve adekuate për të kryer punën në organizatë 
Regjistrimi dhe vërtetimi i punës vullnetare në platformën e bazës së të dhënave  
Lëshimi i një certifikate që njeh tërë aktivitetet vullnetare, trajnimet dhe performancën 
Raportimi pranë shtetit (në çfarëdo forme) mbi aktivitetet vullnetare dhe/ose vullnetarët 
Kompensimi i vullnetarëve për shpenzimet që i pësojnë gjatë përfshirjes së tyre në vullnetarizëm  
Kjo pyetje është e parëndësishme pasi që organizata jonë nuk angazhon vullnetarë 

13 (a) Nëse kërkesa shtesë vlejnë për organizatën e juaj, ju lutemi specifikoni ato në vijim: 

_____________________________________________________________________________________

Perspektiva Praktike 
Kjo pjesë e pyetësorit ka të bëjë me modelet e përvojave që organizatat i kanë apo jo për sa i përket vullnetarizmit. 

14. Sa të kënaqur jeni ju me rolin e shoqërisë civile në promovimin e vullnetarizmit?
Tërësisht të kënaqur 
Mjaft të kënaqur 
As të kënaqur e as të pakënaqur 
Mjaft të pakënaqur 
Tërësisht të pakënaqur 
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15. Cili është objektivi më i rëndësishëm në misionin e juaj në lidhje me angazhimin e vullnetarëve?    
Përmirësimi i standardeve jetësore të njerëzve 
Zhvillimi i organizatës në përgjithësi 
Ofrimi i zgjidhjeve për problemet e komunitetit 
Rritja e kapaciteteve të gjeneratave të reja 
Sigurimi i mundësive të punësimit për vullnetarët
Për të ndihmuar organizatën që të bëhet e njohur 
Asnjë prej tyre 

16. Cili është përfitimi kryesor që fiton organizata e juaj nga angazhimi i vullnetarëve? 
Ndjenja e qëllimit për të ndihmuar 
Zhvillimi i organizatës 
Përmirësimi i kreativitetit 
Njohja nga donatorët 
Mundësitë e krijimit të rrjetit 
Asnjë prej tyre 

17. A ju ofron shteti ndonjë stimulim për angazhimin e vullnetarëve? 
Po 
Jo 
Nuk e di 

17 (a) Nëse po, ju lutemi specifikoni stimujt që i jep shteti organizatës suaj: 

___________________________________________________________________________________

18. Cilat janë disa prej mënyrave për njohjen dhe shpërblimin e vullnetarëve në organizatën e juaj?   Ju lutemi 
që të rrumbullakosni një ose disa opsione që vlejnë për organizatën e juaj:  

Shpërblimet financiare 
Letrat profesionale të referencës 
Shkathtësitë që ata i zhvillojnë në organizatë 
Certifikata e mirënjohjes 
Shpërblimet vjetore të vullnetarizmit 
Përfitimet arsimore 
Vizitat studimore  
Mundësitë e punësimit 
Rritja e pushtetit vendimmarrës 
Mundësitë e krijimit të rrjetit 

18 (a) Nëse të tjera, ju lutemi specifikojeni: ____________________
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19. A ofron organizata e juaj mundësi trajnimi për vullnetarët? 
Po 
Jo 

19 (a) nëse po sa ditë të trajnimit gjatë një viti (në total për të gjithë vullnetarët? Ju lutemi rrumbullakosni një 
opsion:  
[1 deri në 10 ditë]          [10 deri në 20 ditë]          [20 deri në 30 ditë]          [30 deri në 60 ditë]        
[Më shumë se 60 ditë]

20. A ka organizata e juaj politika të brendshme për rekrutimin dhe mbajtjen e vullnetarëve? 
Po 
Jo  
Nuk e di 

21. Në çfarë mënyre apo forme i angazhon organizata e juaj vullnetarët? Ju lutemi që të rrumbullakosni një 
ose disa opsione që vlejnë për organizatën e juaj: 

Sipas nevojave të projekteve 
Në intervale të rregullta (p.sh. çdo tre muaj) 
Varësisht nga nevojat dhe kërkesat e komunitetit 
Varësisht nga rrethanat dhe emergjencat
Për qëllime të zhvillimit të hulumtimeve në terren   
Asnjë prej tyre 

21 (a) Nëse të tjera, ju lutemi specifikojeni: ____________________

Perspektiva e Ri-përsëritjes  
Kjo pjesë mbase është më sfiduesja pasi që synon që të merr të dhëna nga shoqëria civile se si të veprohet në lidhje 
me vullnetarizmin në përgjithësi. 

22. A besoni se ligji duhet të rregullojë vullnetarizmin më shumë apo më pak? 
Më shumë 
Më pak  
Nuk e di 
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23. Deri në çfarë shkalle mendoni se duhet të rregullohet vullnetarizmi? Ju lutemi që të rrumbullakosni një ose 
disa opsione që vlejnë për mendimin e juaj: 

Të përcaktoj çka përfshin puna vullnetare apo vullnetarizmi 
Të caktojë kufizimet ligjore për vullnetarizmin 
Të kufizojë shtrirjen e punës së vullnetarëve varësisht nga llojet e aktiviteteve 
Të rregullojë numrin e orëve vullnetare për muaj 
Të përkufizojë mekanizmat e raportimit përpara autoriteteve shtetërore 
Të vendosen kërkesa të qarta për regjistrimin dhe vërtetimin e vullnetarëve 
Të rregullojë mënyrat (p.sh. certifikatat) për njohjen e punës vullnetare  
Të caktoj dispozitat për kompensimin e vullnetarëve për angazhimin e tyre  

23 (a) Nëse ka opsione të tjera, ju lutemi shpjegoni çka tjetër mund të rregullohet: 

________________________________________________________________________________________

24. A mendoni se duhet të ketë një kufi moshe të sipërm për punën vullnetare? 
Po, duhet të ketë një kufi të sipërm moshe
Jo, nuk duhet të ketë një kufi të sipërm moshe
Nuk e di 

24 (a) Nëse po, ju lutemi rrumbullakosni kufirin maksimal të moshës së vullnetarëve 

 [30]     [40]     [50]     [60]     [70]     [80+]

25. A mendoni se duhet të ketë një kufi moshe të poshtëm për punën vullnetare? 
Po, duhet të ketë një kufi të poshtëm moshe
Jo, nuk duhet të ketë një kufi të poshtëm moshe
Nuk e di 

25 (a) Nëse po, ju lutemi rrumbullakosni kufirin minimal të moshës së vullnetarëve 

[14]     [16]     [18]     [20]     [22]     [24+]   

26. A mendoni se duhet të paguhen vullnetarët? 
Po  
Jo  
Nuk e di 

27. Nëse vullnetarizmi rregullohet me ligj, a mendoni se vullnetarizmi duhet të njihet si përvojë e punës? 
Po, vullnetarizmi duhet të njihet si përvojë pune. 
Jo, vullnetarizmi nuk duhet të njihet si përvojë pune.  
Nuk kam një qëndrim për këtë pyetje. 
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Shtojca 5: Pyetësori i Intervistës  
Pyetësori i intervistës është i hartuar që të përdoret për të intervistuar një listë të shkurtër të organizatave të 
shoqërisë civile (OShC-ve) dhe institucioneve përkatëse të cilat janë të informuara mirë për programet vullnetare. 
Pyetjet e përgjithshme janë paraqitur në vijim. Varësisht nga përmbajtja gjatë diskutimeve në intervistë, janë 
shtruar nën pyetje për secilën pyetje për t’u thelluar në secilën temë. 

Burimet e Brendshme 
Deri në çfarë shkalle ofron korniza ligjore një mjedis përkrahës për
 vullnetarizmin. 

Deri në çfarë mase kanë organizatorët (p.sh. OShC-të) burime adekuate për të 
angazhuar vullnetarë?

Përgjegjësia Institucionale 

Deri në çfarë shkalle janë vendosur rregulluar dhe ligje që qeverisin/rregullojnë 
vullnetarizmin në vend? 

Deri në çfarë shkalle është efektiv rregullimii vullnetarizmit në praktikë?

Mekanizmat e Integritetit 

Deri në çfarë shkalle janë krijuar mekanizma për të siguruar integritetin në 
zhvillimin e punës vullnetare? 

Deri në çfarë shkalle është siguruar integriteti në praktikë gjatë angazhimit të 
vullnetarëve në aktivitete të caktuara? 
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Shtojca 6: Të Intervistuarit 
Lista e të Intervistuarve përbëhet nga përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve publike 
(Ministrive përkatëse). 

# Emri dhe Mbiemri Institucioni/Organizata
 

1 Afrim Maliqi Handikos 

2 Agron Demi Instituti GAP 

3 Ajete Kerqeli Demokracia për Zhvillim 

4 Dardan Kryeziu Platforma CiviKos 

5 Edi Shyti Fondacioni Rotary 

6 Hajrulla Çeku Ec Ma Ndryshe 

7 Laura Kryeziu Citizens Corp

8 Mentor Morina Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

9 Mustaf Kadriu Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 

10 Petrit Tahiri Qendra për Arsim e Kosovës 

11 Reimonda Hoxha Citizen Corps 

12 Rozafa Ukimeraj Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 

13 Valon Nushi Innovation Lab 

14 Zef Shala Shoqata Nëna Terezë 
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Adress:     Government Building, 
Office on Good Governance   
Floor 6, Nr. 602

Mob.:   +377-44-174-282 
Fax.:   +381-38-200.146.43 
Email:   habit.hajredini@rks-gov.net


